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Muito além da efemeridade: o Snapchat como
ferramenta de cobertura jornalística no perfil do UOL
Vanessa Kannenberg1
Resumo: Entender como o portal UOL tem se apropriado do Snapchat para fazer cobertura
jornalística é a proposta deste artigo. Para a análise empírica, nos inspiramos no processo
metodológico desenvolvido por Fonseca (2015), que consiste na formulação de quadro
metodológico, em que descrevemos os principais parâmetros de análise e os agrupamos em
conceitos e categorias. Para auxiliar na aplicação desse quadro, desenvolvemos um questionário
composto por perguntas a serem feitas ao corpus. O método foi aplicado em uma amostra
formada por três Stories produzidas pelo perfil do UOL no Snapchat durante os Jogos
Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro. Ao final, identificamos quais elementos são consensuais,
quase-consensuais, raramente utilizados e potencialidades. Este estudo-piloto faz parte do
projeto de mestrado em curso, portanto, ainda está sendo aprimorado e ampliado.
Palavras-chave: jornalismo; cobertura jornalística, site de rede social, Snapchat, efemeridade.

1. Introdução
O Snapchat é um representante típico da sociedade em rede, da convergência
midiática e do consumo incidental de notícia. De forma pioneira, a plataforma trouxe a
efemeridade como característica predominante para um site de rede social (SRS)2: o
conteúdo (texto, foto ou vídeo) dura no máximo 10 segundos e pode ser visto no
Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Informação (PPGCOM) da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), como parte da Linha de Processos Editoriais.
2
Defendemos que o Snapchat é um site de rede social do tipo apropriado (RECUERO, 2009), pois ele
não foi criado para esse fim, os desenvolvedores costumam reafirmar que ele foi desenvolvimento
especialmente para compartilhamento de imagens, mas passou a ser apropriado dessa forma pelos
usuários, para criar e reforçar laços sociais, mesmo que as redes sociais de um perfil não fiquem visíveis
para os demais, uma das características apontadas por boyd e Ellison (2007; 2013).
1
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máximo até 24 horas depois de ser publicado. Ironicamente, o aplicativo cujo nome é
inspirado na expressão “snapshot”3, que está relacionado ao instantâneo, chamou de
Story – história, no português – a soma das imagens compartilhadas no aplicativo.
Aparentemente inóspito, o ambiente do Snapchat também passou a ser aproveitado pelo
jornalismo.
Afinal, se o consumidor não vai mais até a notícia, como mostraram
Boczkowski, Mitchelstein e Matassi (2016), é preciso que a notícia chegue a ele. O
estudo realizado pelos pesquisadores apontou que jovens nativos digitais não acessam o
computador ou o smartphone para procurar notícias, mas esbarram com elas nos feeds
dos sites de redes sociais, intercaladas com conteúdos pessoais de seus amigos e de
assuntos previamente “curtidos”. A essa forma não intencional os pesquisadores
chamam de “consumo incidental de notícia”, um termo que alia a forma de perceber e
preencher o tempo com o modo de consumir informação. Há uma quebra da lógica da
atualidade: o acesso à informação deixa de ser uma atividade autônoma para passar a ser
parte da sociabilidade em rede, o que não quer dizer que os consumidores tenham
contato com uma quantidade menor de conteúdo noticioso, mas que esse consumo passa
a ser fracionado em momentos mais breves, mais “espontâneos do que rotineiros”.
(BOCZKOWSKI; MITCHELSTEIN; MATASSI, 2016, on-line).
Essa nova relação com a informação não impacta na relevância dos veículos
jornalísticos de referência. Para Primo (2011, p. 141), “as organizações midiáticas
tradicionais não saíram de cena, mas sim desceram do palco central e agora colaboram e
competem com vários outros atores, com os quais disputam pela atenção de múltiplas
audiências”. Por organizações midiáticas tradicionais, entendemos não apenas como a
empresa jornalística, mas também a forma como cada uma utiliza os tipos de mídia.
Televisão, rádio, impresso e Internet estão cada vez mais conectados. Jenkins (2009)
define esse fenômeno como convergência midiática. Trata-se de um cenário em que os
conteúdos fluem por meio de diversas plataformas, coexistindo em diferentes formatos
A expressão “snapshot” foi cunhada pela Kodak para incentivar a venda de suas câmeras
populares para uso instantâneo e amador. “Por isso, quando se fala em snapshot, refere-se a uma
fotografia para fins pessoais, sem cuidados técnicos”. (BARROS, 2017).
3
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e de forma contínua, sendo a participação um componente determinante, já que o
público tem a possibilidade de interagir e a opção de migrar entre os meios de
comunicação na busca pelo que quer. A convergência altera a relação existente entre as
tecnologias, a lógica da indústria midiática e o consumo de informações. Para o autor,
isso é um processo e não um ponto final.
Como parte desse processo, o Snapchat passou a conquistar primeiro a faixa
etária que as pesquisas apontam que estão cada vez mais longe das mídias tradicionais e
mais presentes no aplicativo – a geração Millenials, jovens que nasceram entre os anos
1980 e 2000. Na sequência, passou a fazer parte da rotina de outros usuários e que
também tentam lidar com as múltiplas fontes de informações que chegam a todo
segundo. Com uma proposta até então pioneira e fragmentada de alimentar o cotidiano,
o aplicativo não faz restrições à utilização por empresas e, como tradicionalmente
ocorre, os veículos jornalísticos passaram a fazer uso. Entender como o jornalismo está
se apropriando do Snapchat, a partir do caso do perfil do portal UOL, considerado uma
mídia de referência, é a proposta deste artigo, que faz parte do processo de uma
dissertação em curso.
O corpus de análise que compõe o estudo é formado por três Stories produzidas
durante os Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro. A escolha do corpus se deu a
partir de navegação exploratória em conteúdos publicados por diversos perfis de
veículos jornalísticos durante os últimos dois anos. Além disso, o histórico de inovações
e experiências do UOL com o jornalismo on-line e o fato de o perfil @UOLoficial ter
sido o único veículo indicado pelo uso do Snapchat em uma premiação nacional
colaboraram para a definição do corpus.
Para fazer a análise empírica, nos inspiramos no processo metodológico
desenvolvido por Fonseca (2015), que consiste na formulação de quadro metodológico,
em que descrevemos os principais parâmetros de análise e os agrupamos em conceitos e
categorias. A aplicação desse quadro é auxiliada por um questionário e, através da
resposta por “ocorrência” ou “não ocorrência”, conseguimos identificar quais elementos
são consensuais, quase-consensuais, raramente utilizados e potencialidades.
3
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2. Sites de redes sociais, Snapchat e jornalismo
O jornalismo, mesmo o feito por veículos de referência, não está mais restrito ao
jornal, à revista, ao telejornal, ao rádio ou mesmo ao site de notícias de uma empresa.
Há alguns anos, principalmente com a ascensão dos sites de redes sociais, que o
conteúdo noticioso circula e recircula em meios que o jornalista não tem mais controle.
No entanto, não estar presente nessas plataformas pode resultar em perda de público,
pois elas costumam ser as maiores fontes de audiência dos ambientes digitais próprios
dos veículos.
Algumas dessas explicações foram apontadas por Recuero (2009), quando a
autora apontou os possíveis papeis que os sites de redes sociais têm para o jornalismo:
a) fontes produtoras de informação, b) filtros de informações e c) espaços de
reverberação dessas informações. Ao trazermos o Snapchat para essa discussão,
percebemos que há ao menos mais um uso: o de ser ele próprio uma ferramenta de
produção, edição, distribuição e circulação de conteúdo noticioso (ALVES; SILVA,
2016, BELL; OWEN, 2017; BORGES ET AL., 2016; BRADSHAW, 2016; COELHO,
2016a, 2016b; FREIRE; SANTOS, 2016; KANNENBERG; SOUSA, 2016;
KANNENBERG, 2017; STEVANI, 2016). Essa funcionalidade está diretamente ligada
às três relações estabelecidas por Recuero, mas merece um tópico próprio, porque o
Snapchat – e outros sites de redes sociais também, principalmente o Twitter (SILVA;
CHRISTOFOLETI, 2010; ZAGO, 2009) – possibilita que um veículo jornalístico faça
uma cobertura nativa no aplicativo. Dessa forma, o aplicativo não é utilizado apenas
como fonte, filtro ou espaço de reverberação de informações, mas, sim, como um
espaço de produção e de publicação de conteúdo, sem que seja necessário utilizar outras
plataformas para isso.
O fato de o Snapchat ser um lugar possível que possa configurar uma
determinada cobertura jornalística do início ao fim não quer dizer que ele seja
apropriado de forma isolada. O aplicativo está inserido na lógica da convergência e é
utilizado de forma conjunta com outros SRSs e plataformas. Essa perspectiva não
4
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transforma apenas o papel dos produtores de informação, como jornalistas, mas também
o de quem, antes desse processo de convergência, era apenas receptor.
Bell e Owen (2017) avaliam que a influência dos sites de redes sociais e das
empresas de tecnologia estão provocando um maior impacto no jornalismo norteamericano do que teve a mudança das publicações do impresso para o digital. Fruto da
convergência midiática, essas plataformas, segundo os autores, “evoluíram para além do
seu papel como canais de distribuição, e agora controlam o que a audiência vê e quem é
pago pela sua atenção”. Bell e Owen observam que plataformas como Facebook,
Twitter, Instagram e Snapchat estão, com isso, ajudando os produtores de conteúdo
noticioso a atingir um público maior do que nunca, mas ressaltam que há prejuízos ao
terceirizar o processo jornalístico: alto investimento financeiro para pouco retorno,
perda de branding (marca), falta de dados do público e migração de receita publicitária
são alguns dos efeitos colaterais apontados por eles de distribuir conteúdo em ambientes
dos quais as redações jornalísticas não têm controle.
Nesse sentido, características do Snapchat como vídeos verticais, narrativas
fragmentadas e efêmeras não são algo que necessariamente o jornalismo buscou, mas
que acabou adotando por ser as condições oferecidas pela plataforma e pelo fato de ser
o ambiente onde o público está, principalmente os mais jovens, que estão se afastando
dos formatos tradicionais de informação. Dessa forma, os pesquisadores apontam uma
“corrida” quase que frenética das empresas produtoras de conteúdo por experimentarem
e estarem presentes nas mais novas tecnologias, muitas vezes sem estratégia prévia e
apenas para marcar presença (CATTANI, 2016). Para Bell e Owen (2017), o caminho,
no entanto, é sem volta, por isso é preciso compreendê-lo para fazer o melhor
aproveitamento possível.

3. A capacidade narrativa das Stories
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Embora os chamados nudes4 tenham popularizado o Snapchat, o recurso My
Story, incluído em outubro de 2013, colaborou não apenas para o aumento no número
de snapchatters5, como também de publicações e interações sociais dentro do
aplicativo. A nova funcionalidade passou a permitir, além da troca individual de
imagens, a compartilhar snaps6 com todos os amigos ao mesmo tempo ou de forma
pública, dependendo da configuração de cada perfil. Os conteúdos vão sendo
adicionados à Story em ordem cronológica e cada um pode ser visualizado por até 24
horas após a publicação. Dessa forma, possibilitam a criação de uma “narrativa”, nas
palavras dos próprios criadores, porque permitem ao usuário contar uma história em
formato sequencial a partir de fragmentos de até 10 segundos. “Sua história nunca
termina e está sempre mudando. O fim de sua Story hoje é o início de sua Story
amanhã”. (SNAP, 2013, on-line).
As Stories dos usuários formam, no Snapchat, uma espécie de timeline (linha do
tempo) na tela do aplicativo, funcionalidade comum a outros sites de rede social, como
Facebook e Twitter, permitindo navegar por ela e interagir com os demais usuários,
facilitando e promovendo as interações sociais. Para Mager (2013), recursos como as
timelines ajudam os usuários a produzir conteúdo narrativo e podem tornar os sites de
redes sociais mais conectivos e rentáveis, pois permitem a construção de uma narrativa
e oportunizam mais conexões sociais e oportunidades de publicidade.
Entre as ferramentas que ajudam a criar e a personalizar as narrativas no
Snapchat estão a possibilidade de não apenas produzir e publicar imagens sem sair do
aplicativo, como editar os conteúdos dentro do Snapchat. O usuário pode tirar uma foto
ou gravar um vídeo e, em cima desse conteúdo, pode adicionar texto, desenhos à mão

4

A tradução literal de nude, do inglês para o português, é nu (adjetivo) ou nudez (substantivo). No
entanto, a palavra se popularizou no primeiro semestre de 2015 a partir da expressão “manda nudes”, que
faz referência ao pedido de um usuário para que o outro envie fotos sem roupa. O termo, além de aliado
ao sexting, também tem conotação bem-humorada e é utilizado em montagens divertidas nos sites de
redes sociais. (PRIMO et al., 2015).
5
Snapchatter é o termo usado para referir-se ao usuário do Snapchat.
6 Snap é o nome dado a cada conteúdo compartilhado no Snapchat, seja foto ou vídeo.
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livre, emoticons7, efeitos de cor, espécies de etiquetas que exibem a velocidade, a
temperatura do ambiente e o horário do momento em que a imagem foi feita. Há ainda o
recurso de geofilter, que são etiquetas personalizadas de lugares, bairros, cidades,
empresas ou pontos turísticos, inseridas de acordo com a localização física do
snapchatter; as Lenses, que, através de reconhecimento facial, permitem ao usuário
aplicar efeitos visuais sobre o seu rosto em selfies – como orelhas e nariz de coelho ou
um arco-íris saindo da boca quando a abrir – e alguns modificam a voz em videoselfies.
Trata-se de um efeito nativo de augmented reality (realidade aumentada) pioneiro em
sites de redes sociais. (NEWTON, 2017, on-line).
Uma das principais atualizações do Snapchat, que afetou diretamente a
apropriação das Stories, foi a inclusão da funcionalidade Memories, em julho de 2016.
Até então, todo o conteúdo publicado nas Stories era nativo do Snapchat, ou seja,
produzido, editado e publicado na própria ferramenta. Além disso, eram
compartilhados, normalmente, em tempo real, pois, para poder publicar um segundo
snap, o anterior deveria estar no ar, caso contrário, o primeiro era perdido. A Memories
é uma espécie de biblioteca que permite ao usuário salvar seus próprios snaps no
aplicativo, e também resgatar fotos e vídeos produzidos em outros aplicativos ou que
estão no arquivo do smartphone.
Bradshaw (2016) aponta que os jornalistas, tradicionalmente, resistem a adotar
novas tecnologias. Dentre elas, o autor afirma que o Snapchat “talvez seja o recurso
mais frustrante de todos”, tanto pela aparente contradição entre a efemeridade do
conteúdo produzido no aplicativo e a aspiração dos jornalistas de contarem histórias que
perdurem e sirvam de embasamento para o trabalho de historiadores, quanto pelo
amadorismo das imagens produzidas no aplicativo. No entanto, o autor defende o uso
por considerar que o espaço oferece possibilidades de narrar histórias que se
diferenciam de outras ferramentas.

7

Palavra derivada da junção dos seguintes termos em inglês: emotion (emoção) + icon (ícone), emoticon
é uma sequência de caracteres tipográficos, tais como :), :( , ^-^, :3,e.e','-' e :-); ou, também, uma imagem,
que traduz ou quer transmitir o estado emotivo de quem o utiliza.
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Quanto à questão da efemeridade versus memória, Bradshaw destaca que, por
mais que as Stories sejam efêmeras e fiquem disponíveis para visualização por apenas
24 horas, é possível que o produtor baixe, salve e publique em outros espaços,
permitindo que sejam arquivados e possam ser revistas – uma espécie de alternativa que
torna o conteúdo de um site de rede social do tipo efêmero e persistente 8, borrando as
fronteiras entre eles.

4. A apropriação do Snapchat para a cobertura das Olimpíadas
pelo UOL
Em agosto de 2015, o portal UOL foi um dos veículos jornalísticos brasileiros
pioneiros no Snapchat. A notícia “O UOL está no Snapchat”9 foi divulgada em 25 de
setembro de 2015 no próprio portal. No texto, foi feito um convite para que os usuários
adicionassem a conta @UOLoficial para poder “acompanhar as histórias mais
interessantes e curiosas do dia”. A publicação ainda contemplava a informação de que
“um time de experts” iria mostrar “os bastidores da informação, os detalhes das
produções, além de um alô de figuras ilustres que circulam pelos corredores do UOL”.
Por fim, a empresa chamava a atenção para a efemeridade dos snaps: “Corra... porque
em 24 horas tudo se desintegrará”. (UOL, 2015, on-line). Desde então, o perfil
@UOLoficial passou a fazer coberturas jornalísticas no Snapchat, divulgar conteúdo
noticioso e bastidores da redação.
Optamos por selecionar três Stories publicadas em agosto de 2016, durante os
Jogos Olímpicos, que foram arquivadas e publicadas de forma sequencial, durante três
dias – de 11 a 13 de agosto de 2016 – pelo próprio veículo no espaço TV UOL do site
da empresa (Figura 1). Dessa forma, embora o objeto sejam snaps que desapareceram
do perfil do UOL no Snapchat 24 horas depois de publicados, eles se tornaram vídeos
8

Bayer et al. (2015) e Xu et al. (2016) citam uma subdivisão nos tipos de sites de redes sociais: efêmeros
e persistentes. A principal diferença entre eles está no tempo em que os conteúdos compartilhados ficam
disponíveis aos usuários, característica que interfere diretamente no uso feito das ferramentas.
9
Disponível em: < https://tecnologia.uol.com.br/noticias/redacao/2015/08/25/uol-esta-no-snapchat.htm>.
Acesso em: 20 jul. 2017.
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“permanentes” ao serem republicados no site que tem como uma das características a
memória (PALACIOS, 2014).
Figura 1 – Reprodução das três Stories do @UOLoficial analisadas

Fonte: capturas de tela

Inspirados pelo processo metodológico desenvolvido por Fonseca (2015),
criamos um quadro que resume os tópicos e elementos que norteiam os
questionamentos presentes na ferramenta de análise (Quadro 1). O eixo norteador é a
coluna central, composta pelo que chamamos de conceitos, a partir de contribuições
teóricas de dois autores: Mielniczuk (2003) e Bradshaw (2016). Após, desenvolvemos
as descrições, que dizem respeito a aspectos mais primários de uso do Snapchat e que
são modificadas a partir do uso pelo jornalismo. Por fim, o agrupamento dos conceitos,
obedecendo à divisão dos autores, forma as categorias, que estão dispostas na primeira
coluna. É importante salientar que os conceitos originais das potencialidades do
webjornalismo (MIELNICZUK, 2003) não são usados literalmente no nosso estudo, já

9
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que eles foram pensados para o ambiente Web e o uso do aplicativo pelo jornalismo
envolve um outro cenário, de mobilidade e novas tecnologias.
Quadro 1 – Quadro metodológico
CATEGORIAS

CONCEITOS

DESCRIÇÕES

Multimidialidade

Uso conjunto de fotos, vídeos, áudios e textos para compor
as Stories, levando em conta a melhor forma de contar um
fato noticioso

Memória

Utilização de conteúdos nativos ou de memories de acordo
com as necessidades e objetivos jornalísticos

Instantaneidade

Uso de geofilter, horário, temperatura que indicam que o
repórter está no local e publicando instantaneamente

Interatividade

Convites para comentar através do Chat, para printar algum
conteúdo ou visitar outro espaço, como sites, buscando
interagir com os usuários

Customização

Uso de efeitos do aplicativo como cor, aceleração ou
lentidão, legendas, emojis e desenhos na tela como forma de
contextualizar as informações e criar identificação

Hipertextualidade

Indicação de links, hashtags e perfis, identificadas pelo @,
mesmo que não clicáveis, numa perspectiva crossmídia

Cobertura de fato
noticioso

Narrador cobre algum acontecimento do local do fato,
utilizando legendas para contextualizar ou dar crédito, e
normalmente opta por fazer selfie ou mostrar o que está
acontecendo

Comentário sobre
fato noticioso

Narrador aborda fatos noticiosos sem estar presente no local
dos fatos, também utiliza de elementos como legenda, selfie
e reproduções de tela

Entrevista

Narrador entrevista personagens que fazem parte do
acontecimento

Bastidores

Narrador mostra bastidores da reportagem ou da redação

FORMATO

NARRATIVA

Fonte: elaboração da autora

Aplicamos o quadro metodológico com auxílio de um questionário composto
por 39 questões, que se referem a aspectos descritos na terceira coluna do quadro
10
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metodológico. Cada uma das perguntas foi aplicada aos 97 snaps que constituíram as
três Stories analisadas (chamadas de unidade de análise 1, 2 e 3). Após essa etapa,
sistematizamos as características listadas pela aplicação da ficha de análise em quatro
grupos: elementos consensuais, elementos quase-consensuais, elementos raramente
utilizados e potencialidades. Como o próprio nome sugere, a classificação leva em conta
a ocorrência de conceitos e itens descritivos encontrados em todos os snaps
(consensual) até aqueles que não foram verificados em nenhum (potencialidades).
Abaixo, destacamos os principais resultados encontrados:
a) Elementos consensuais: dentro da categoria Formato, há dois conceitos que são
consensuais: Multimidialidade, sendo que apenas um deles não era vídeo, mas
uma foto, e não foram encontradas ocorrências de snaps constituídos por apenas
áudio ou texto, e Instantaneidade, já que 100% dos snaps eram nativos, ou seja,
produzidos e editados no próprio Snapchat e, dessa forma, demonstrando que
foram publicados de forma instantânea. Outro elemento consensual surge do
confronto entre dois códigos descritivos, que é a selfie quando o narrador faz
uma entrevista, ou seja, ele mesmo que segura o dispositivo usado para gravar e
aparece na imagem enquanto questiona o personagem. Na categoria Narrativa,
não localizamos algo que estivesse presente em todos os snaps.
b) Elementos quase-consensuais: na categoria Formato, a Customização dos
conteúdos é utilizada com bastante frequência, sendo que dentre os códigos mais
utilizados estão emojis, textos e desenhos na tela. Já na categoria Narrativa, a
Cobertura de fato noticioso do local é de longe a mais utilizada, estando
presente em 100% das unidades de análise 2 e 3, mas em 79% da unidade 1, por
isso se encontra nesta categoria. Dentro desse conceito, os códigos mais
utilizados são narrador mostra cenário e personagens, legendas para
contextualizar o fato e narrador falando (áudio) sobre o que está acontecendo.
Outro elemento que podemos destacar é que em praticamente todas as vezes que
o narrador aparece na tela, é através de selfie. Em apenas um dos snaps
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analisados é uma outra pessoa que faz a imagem, sendo que é uma foto do
narrador no ambiente do fato.
c) Elementos raramente utilizados: há dois conceitos, um de cada categoria, que
foram raramente utilizados: trata-se de Hipertextualidade, na categoria
Formato, e Entrevista e Bastidores, na categoria Narrativa. Quanto ao primeiro,
corresponde a menções de hashtags, recurso que, em outros sites de redes
sociais, geram hiperlinks e direcionam o usuário para visualizar outros conteúdos
que utilizaram o mesmo texto ao lado do símbolo “#”. No entanto, no Snapchat,
essas menções não são clicáveis. Quanto à Entrevista, o recurso foi utilizado oito
vezes na primeira unidade de análise e apenas uma na terceira unidade de
análise, por isso consta nesta classificação. Já os Bastidores apareceram em
apenas um snap. Entendemos que isso ocorreu, ainda que de forma teatral,
quando o narrador utilizou efeito de cor preto e branco para chamar por um
jogador de basquete americano. Dentre os códigos descritivos que não fazem
parte desses conceitos, mas que foram utilizados de forma rara, estão os efeitos
de geofilter – usado uma única vez para indicar a localização, embora o narrador
cite muitas vezes o ambiente onde está e algumas até escreve o local em forma
de texto – e as legendas como forma de dar o crédito de quem aparece nas
imagens, outro recurso que poderia ser mais explorado.
d) Potencialidades: há uma série de recursos que estão disponíveis no Snapchat e
que já foram utilizados em outras coberturas por veículos jornalísticos, mas que
não foram apropriados neste corpus de análise. Na categoria Formato, estão os
conceitos Memória, que, através de conteúdos arquivados nas Memories,
poderiam agregar qualidade às Stories, já que permitem adicionar um conteúdo
que foi produzido anteriormente e/ou que tenha sido produzido/editado em outra
plataforma, o que pode proporcionar snaps mais elaborados; e Interatividade,
que aqui é entendida como a provocação de interação com os usuários pelo
narrador, ou seja, convites para comentar através do Chat, “printar” o
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determinado conteúdo ou, ainda, acessar o site ou outra plataforma do UOL. Há
outros códigos descritivos dentro de Formato que não foram utilizados nenhuma
vez, dentre os quais: conteúdo formado apenas por texto ou áudio, filtros de
horário e de temperatura – sendo que o narrador chega a adicionar emoji de sol e
de calor, por exemplo, mas não acrescenta a temperatura do local -, efeito de
realidade aumentada, de aceleração ou lentidão das imagens. Na categoria
Narrativa, não foi utilizado o conceito Comentário sobre fatos noticiosos, o que
se explica pelo fato de o narrador estar no local dos fatos, então, não haveria
necessidade de adicionar comentários de fora, a não ser que outro narrador
fizesse parte da Story.

5. Considerações finais
Essa é uma análise preliminar baseada nos resultados encontrados a partir da
aplicação da ficha de análise em apenas três Stories sobre uma única cobertura
jornalística. De qualquer forma, essas são pistas do que podemos encontrar no estudo a
ser feito para a dissertação.
Dentre os indícios, salientamos a grande quantidade de recursos disponibilizados
pelo aplicativo que poderiam ser apropriados para ajudar a contar e contextualizar os
fatos noticiosos e que não apareceram no corpus de análise. Um exemplo disso são os
geofilter: o recurso foi utilizado apenas uma vez, enquanto isso, o repórter usou
hashtags (que não são clicáveis, ou seja, não ajudam a aumentar o nível de informação)
pelo menos duas vezes para mencionar o local onde estava. Outro quesito que chama a
atenção é a incidência da categoria narrativa Cobertura de fato noticioso do local, que
apareceu em 89,7% dos snaps analisados. Enquanto Entrevista corresponde a 9,3% dos
conteúdos e Bastidores, somente 1%. Já o conceito de Comentários sobre fatos
noticiosos não apareceu nenhuma vez. Isso nos mostra que as coberturas jornalísticas
feitas no Snapchat podem ser, na maioria, feitas do local dos fatos, que as entrevistas
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são raras e que a questão dos bastidores, salientadas em estudos mencionados no
capítulo 4, não são muito recorrentes nesse formato analisado.
Outras questões que chamam a atenção é a incidência de recursos de
customização. Um dos itens desse conceito é utilizado em 72,2% dos conteúdos, sendo
os mais comuns a utilização de texto (66%), de emojis (44,3%) e de desenhos à mão
livre na tela (20%), sendo que muitos deles se sobrepõem no mesmo snap. Essa é uma
característica saliente do próprio aplicativo, conforme destacado em estudos, e que gera
identificação e aproximação com o público, junto com o uso de selfie, pois são
elementos amplamente utilizados pelos usuários comuns do Snapchat, mas que nem
sempre aparecem nos conteúdos de coberturas jornalísticas feitas em outras plataformas.
Esse fator ajuda a reforçar o aspecto de informalidade, também muito apontado por
pesquisadores, ao falar sobre a apropriação do app pelo jornalismo.
Como este é um estudo piloto, pretendemos aprimorar as categorias e, se
necessário, até mesmo aumentá-las. A sistematização entre o que é mais comum entre
as funcionalidades do Snapchat nos dá indícios de como o aplicativo é apropriado para
coberturas jornalísticas – e também provoca a pensar novas formas de uso, diante das
potencialidades mapeadas.
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