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RESUMO 

 

No ambiente de conversações nas redes sociais as mensagens trocadas entre usuários 
estão migrando da linguagem verbal para a verbal/visual, não obstante o meio 
hipermidiático oferecer variadas opções de linguagem (especialmente a audiovisual). 
As mensagens sincréticas ente imagens fixas e palavras, postadas no Facebook, a rede 
social virtual com maior número de usuários no mundo, são constituídas de forma 
amadora, frequente, regular, colaborativa e rizomática. Seus elementos visuais são 
manipulados com as mesmas ferramentas gráficas que um profissional da 
comunicação visual dispõe e os resultados comunicativos observados são assertivos e 
originais. Este fato sugere que esta prática, além de estar consolidando um sistema 
cultural próprio do ambiente virtual, pode ainda influenciar outros universos para 
além das redes sociais, como o campo do design de comunicação visual. 
 

PALAVRAS-CHAVE: conversação virtual, redes sociais, linguagem visual, comunicação 

digital. 

 

 

TEXTO DO TRABALHO 

 

Em nossa sociedade tecnológica tudo costuma acontecer de maneira rápida e radical, 

especialmente as coisas cotidianas, de ordem prática, como produtos, técnicas, hábitos que 

nascem ou se extinguem num espaço curto de tempo. Isto está acontecendo com algumas 

profissões. Algumas áreas do design gráfico, por exemplo, começaram rapidamente a dar 

sinais de que iriam sofrer um encolhimento e até correr o risco de se extinguir. Um caso que 

ilustra este fenômeno pode ser observado com a invasão dos e-books, que entraram no 

mercado entre 2006 e 2010. Não por acaso, o trabalho de design de capas de livro entrou 

em estado de alerta e muitos profissionais abriram os olhos para a realidade de que tudo 

estava convergindo para o ambiente virtual, inclusive o universo editorial. O que hoje 

parece trivial surpreendeu o mercado e os profissionais da área quando os recém-nascidos 
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livros digitais ameaçaram os livros de papel. Tudo ocorreu tão rápido que logo em seguida 

foi a vez destes serem superados pelos tablets. Hoje mal nos lembramos dos primeiros 

livros digitais e agora já se fala em histórias por capítulos
4
.  

Tudo isso parece não importar mais, já que todos estes aparelhos parecem estar 

incorporados à vida cotidiana, ao menos para parte da população que tem acesso a eles. Este 

mundo conectado está tão mergulhado nesse processo que mal percebemos o que estamos 

deixando para trás. O interessante, no caso específico da área do design gráfico, é que a 

capa não foi descartada no novo ambiente, porém mudou de formato, passou a solicitar a 

criação de uma boa visualização em tela e a resistir a reduções significativas de tamanho. 

Não se exigia mais do capista apelo estético que se destacasse em uma prateleira de livraria 

e sim simplicidade e impacto para rápida identificação que combinasse com a velocidade 

das compras online. Ou seja, criou-se a necessidade de novos conhecimentos técnicos e 

reflexivos por parte do designer de capas. E isto sem falar no próprio conteúdo do livro em 

si que talvez, num futuro próximo se pareça mais com um blog no melhor estilo de ‘obra 

aberta’, conforme descrito por Eco (2010). 

Outro fenômeno paralelo também passou a ser observado: o comportamento das pessoas 

dentro do ambiente virtual. A convergência digital promoveu ao usuário acesso a 

ferramentas gráficas que o convidavam a experimentar a criação visual. Mesmo de forma 

amadora, mas com motivações sociais, progressivamente o público em geral passou a 

interagir, mesmo de forma autodidata. Com as possibilidades proporcionadas por esse tipo 

de comunicação, em pouco tempo milhões de pessoas puderam se comunicar através de 

imagens e de forma colaborativa nas redes sociais.  

Ao final, os dois fenômenos descritos são dois lados de uma mesma moeda: designers e 

usuários trabalhando com as mesmas ferramentas, mas com objetivos distintos. É certo que 

há muitas diferenças entre estes dois cenários, porém este artigo focou seu interesse nos 

pontos em comum, de modo a trazer contribuições a ambos os lados. Para tanto, este estudo 

pretende, através da observação do corpo de análise que são as mensagens nas redes sociais, 

compreender os processos, resultados estéticos e comunicativos conquistados por esta nova 

modalidade de conversação virtual.  

A força representativa e as possibilidades hipermidiáticas disponibilizadas pelo site 

Facebook
5
 o qualificam para ser o ponto de observação adequado deste estudo. Em termos 

                                                 
4
 Lembrando que histórias em capítulos já eram usadas no jornalismo impresso dos séculos XVIII e XIX 

conforme conta Hallewell (2005, p. 210). 
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globais é o principal site em volume de usuários (cerca de 800 milhões
6
). Neste ambiente 

pode ser observada a evolução das conversações, que claramente migraram das mensagens 

verbais para as sincréticas.  

Frases, antes digitadas nos espaços destinados a texto, com tipologia padrão, sem opção de 

escolha, agora são transformadas em imagens ganhando em visualidade através do uso mais 

intenso de tipografia, cor, contraste e de uma maior atenção à distribuição espacial dos 

elementos gráficos da mensagem, conforme pode se observar na postagem da Figura 1. Para 

esclarecer a dinâmica do site, é importante ressaltar que as postagens, quando publicadas 

aparecem simultaneamente a todas as pessoas que foram aceitas como ‘amigas’ do autor da 

mensagem. Até a pouco mais de um ano ou dois, essas postagens eram predominantemente 

fotos pessoais e textos atuando como legendas. Atualmente, as ideias transmitidas ficaram 

mais complexas e passaram a traduzir pensamentos, conteúdos humorísticos, e comentários 

sobre o cotidiano. O conteúdo e o formato com que são apresentadas se sofisticaram. Aos 

poucos, muitos participantes da rede passaram a preferir postar mensagens com estas 

características.  

 

 

Figura 1 - Mensagem verbal ganha qualidade visual nas postagens com a utilização de recursos tipográficos 

Fonte: <http://www.facebook.com>. Acessado em: 02/06/2012. 

 

                                                                                                                                                     
5
 O Facebook pode ser definido tecnicamente como um site pela estrutura, hierarquia de suas páginas e hiperligações 

(essencialmente internas, diferentemente de um portal). Em relação a seus objetivos trata-se de uma rede social, conforme 

declarado na missão em sua página oficial (<http://www.facebook.com/facebook/info>). 
6
 Dados fornecidos pela própria empresa por ocasião de sua entrada no mercado de ações em: 

<http://newsroom.fb.com/content/default.aspx?NewsAreaId=22>. Acessado em: 30/05/2012. 

http://newsroom.fb.com/content/default.aspx?NewsAreaId=22
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Outra construção típica investigada são as mensagens feitas através de “memes”. “Meme” é 

um termo que migrou da biologia para a antropologia e foi cunhado pela primeira vez com 

este sentido cultural por Dawkins (2001) onde o ‘meme’ é o “gene” da cultura, que se 

perpetua através de seus replicadores, as pessoas. Recuero (2006) dá uma pista do uso dos 

‘memes’ nas redes sociais quando estuda suas formas de difusão da informação, sua 

dinâmica e ciclo de ‘vida’ dentro de uma rede social virtual. Trata-se de uma forma básica 

de aprendizado social, através da imitação (Blackmore, 1999). No caso deste estudo os 

‘memes’ investigados são, especificamente, desenhos, imagens ou qualquer manifestação 

visual como representações de figuras humanas rudimentares ou simplificações de rostos 

retirados de fotos ou frames de filmes. Dentro do Facebook transformam-se em “memes” 

ao caírem no gosto popular e serem replicados em diversos contextos adaptados a 

finalidades particulares. Costumam representar, por exemplo, estados de espírito e podem 

incorporar significados mais complexos como um tipo de personalidade ou a reação em 

uma situação específica (orgulho, antipatia, surpresa, felicidade, etc.). Um exemplo de 

“meme” criado a partir de uma pessoa real é o caso do jogador de basquete chinês (na 

Figura 2, “O Sacana”). Outros são rabiscos de rostos. Neste caso alguns são personagens 

denominados Derp e Derpina. A origem de cada um deles é de difícil determinação, embora 

muitos internautas tentem capitalizar a visibilidade alcançada por um ‘meme’ de sucesso 

assumindo sua autoria.  

Dentro deste sistema cultural próprio, dinâmico, a persistência de um ‘meme’ não se torna 

cansativa graças ao trabalho colaborativo em rede. Sempre alterando o contexto no qual 

esta figura aparece os ‘memes’ acabam por se transformar em personagens de histórias em 

quadrinhos que a cada edição vivem uma nova situação. Cada criador desenvolve sua 

própria história dentro de seu próprio contexto, de forma rizomática
7
, conforme o 

experimento descrito por Teixeira (2007). Aliás, no caso da rede é apenas uma mensagem 

rápida por vezes apresentada como uma sequência pictórica de até seis quadrinhos. Esta 

forma de circulação de mensagem está, certamente, alterando a percepção dos usuários 

frequentes, tanto pela quantidade de vezes em que é impactado por elas quanto pelas 

habilidades que este usuário vem adquirindo ao manipulá-las ou criar suas próprias 

mensagens, de forma individual ou de maneira coletiva. 

                                                 
7
 Termo utilizado para definir o ambiente cibernético por Oliveira e Vidotti (2009) a partir da definição filosófica de 

Gilles Deleuze e Félix Guattari (1995), que por sua vez retiraram este conceito da biologia. Trata-se de um sistema aberto 

cujos ‘pontos’ podem estar conectáveis em todas as suas dimensões, ser desmontável, alterável, susceptível de receber 

constantemente modificações. A dinâmica das mensagens no Facebook, via de regra, seguem esta configuração.  
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O objeto, portanto, são as imagens fixas que circulam entre os usuários da rede social 

Facebook, em especial as imagens postadas entre adolescentes e jovens que utilizam a rede 

de um modo mais intenso que outros perfis, pois elegeram o ambiente virtual como 

extensão de sua vida social e não apenas como uma distração ocasional. Acredita-se que 

somente esse grupo poderia fornecer material relevante num estudo desse tipo porque é 

especialmente este perfil de usuário que procura suplantar as limitações da comunicação à 

distância lançando mão, entre outras coisas, da construção e do exercício de um léxico de 

linguagem sincrética. Outros tipos de usuários, em oposição, utilizam as redes de forma 

esporádica e se assemelham ao uso que fazem do ambiente de e-mail, compartilhando 

mensagens e imagens mais com o intuito de transmitir crenças, e o fazem como forma de 

entretenimento, não compreendendo este tipo de comunicação como extensão ou 

substituição dos contatos presenciais. Neste sentido é possível detectar claramente as 

diferenças de comportamento em relação aos relacionamentos em rede como um fenômeno 

de gerações na qual às gerações mais jovens, identificadas com Y e Z, apresentam uma vida 

virtual bem mais integrada com a vida presencial do que as gerações anteriores. Foi esta 

geração a que mais assumiu os novos ‘protocolos’ proporcionados pelo meio virtual, devido 

ao uso mais intenso e a maior predisposição natural das gerações mais novas, às mudanças 

culturais. Segundo Jenkins (2009), este é um fenômeno de pensamento convergente, isto é, 

as mudanças estão mais nos protocolos através dos quais estas gerações estão produzindo e 

consumindo mídia do que na distribuição e configuração das mídias em si.  
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Figura 2 - “Memes” e o significado compartilhado por criadores e receptores. Autor desconhecido. 
Fonte: <http//:pt-pt.facebook.com>. Acesso em: 01 jun. 2012. 

 

As postagens, feitas por esta geração, podem sugerir outro fenômeno: o letramento visual 

está ocorrendo neste ambiente, com este grupo e com o uso preponderante da imagem fixa. 

Apesar de estarmos num ambiente hipermidiático, em que todas as ferramentas de 

comunicação estão disponíveis (palavra falada e escrita, imagens, sonoridades), bem como 

todas as combinações entre elas (vídeos, charges, podcasts, apresentações multimídias, 

apresentações verbo/visuais, vídeoclipes, filmes) a imagem fixa acompanhada da linguagem 

verbal escrita é a modalidade de comunicação preferida dentre tantas outras opções 

oferecidas pela tecnologia virtual.  

No tempo de imersão da primeira fase do estudo observou-se uma evolução ocorrida na 

rede. Alguns registros feitos inicialmente das mensagens entre este grupo apresentaram 

conteúdos simples, como o compartilhamento de mensagens visuais acompanhadas de 

frases, Figura 3. Atualmente se observa o uso de estruturas mais sofisticadas como charges 

e quadrinhos, que têm revelado aos poucos o nascimento de uma estética própria e 

conceitos visuais relativamente complexos inclusive com o uso dos ‘memes’, Figura 4.  
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Figura 3 – Formato das mensagens nos primeiros tempos do Facebook. 

Fonte: < http//:pt-pt.facebook.com>. Acesso em:07/10/2011. 

 

Isso pode ser explicado pelo fato da imagem fixa, misturada à linguagem verbal em suas 

formas mais elementares, produzirem um melhor desempenho comunicativo graças a 

rapidez do entendimento e o destaque perceptivo proporcionado em relação às demais. Isto 

corrobora a classificação de Santaella (2009), na qual as formas mais puras de 

comunicação, com menos misturas de linguagem, são as mais eficientes. E, neste caso, 

corresponderia ao nível mais básico de mensagens verbo/visuais. 

 

Figura 4 – Exemplo de mensagem recente no Facebook. 

Fonte: < http//:pt-pt.facebook.com>. Acesso em:07/10/2011. 

 

As imagens veiculadas no Facebook, apesar de poderem ter sido criadas por qualquer 

pessoa (e não necessariamente por designers) apresentam potencial de circulação em escala 
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global e, portanto, potencial para larga visibilidade. A multiplicidade de mensagens em uma 

rede social deste porte, com os mais diversos conteúdos, pode colaborar no entendimento 

das alterações de linguagem na internet. Designers, com objetivos profissionais, poderiam 

se beneficiar com esse possível avanço comunicativo. 

As mensagens nas redes sociais criadas ou veiculadas pelo usuário típico são o foco deste 

trabalho porque representam a nova forma de uma grande massa de pessoas se 

comunicarem, em substituição ao contato direto, boca a boca. O formato de rede de 

contatos, o conteúdo das mensagens como a criação de gírias, expressões de linguagem, 

notícias, boatos, informações relevantes bem como a dinâmica das interações são 

semelhantes ao que sempre existiu no mundo físico. O que pode ser considerado uma 

novidade realmente relevante nesse relacionamento social virtual são as possibilidades de 

mistura de linguagem, acessíveis a este usuário e a potencial força de disseminação 

outorgada a ele. 

A postulação é que um novo campo de experimentação comunicativa vem se realizando a 

partir da mistura de dois fenômenos convergentes na cultura da internet: o protagonismo do 

usuário frequente como fenômeno típico da cultura virtual, conforme postula Jenkins 

(2009), e a dominância da linguagem visual no ambiente virtual fruto da própria essência 

dos códigos digitais, segundo a visão de Flusser (2010). Esse campo vem produzindo 

material para uma nova linguagem híbrida, construída por usuários possivelmente sem 

formação na área visual, com a vantagem da experimentação sem compromisso profissional 

e, principalmente, de forma colaborativa. Há uma expectativa de que essa nova linguagem 

deverá influenciar a estética e a forma do pensamento como conhecemos hoje. 

Num ambiente virtual a criatividade autoral cede espaço para a criação coletiva e a 

linguagem que mais permite este tipo de colaboração é a visual/verbal, o que é comprovado 

pelo tipo de mensagem que mais tem circulado pelo Facebook. Isso coloca os designers 

(que antes estavam à frente ou eram os principais catalisadores das tendências visuais da 

sociedade) ao lado ou mesmo até atrás deste ambiente coletivo e de convergência de mídia. 

 

As mensagens na internet: do verbal para o visual 

A possibilidade de publicar fotos em uma rede social marcou o início da experimentação do 

uso de imagens na comunicação e uma mudança de cultura, na qual fotos pessoais deixaram 

de significar apenas um registro para guardar como lembrança, conforme mostra a Figura 3. 

Nesta imagem, a adolescente já domina intuitivamente algumas técnicas de como tornar a 
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imagem mais informativa, substituindo a mensagem verbal, que poderia ter sido utilizada 

no lugar desta, graças à facilidade oferecida pelas ferramentas disponíveis. A usuária fez 

uma foto bem informativa, localizando onde está (na bilheteria de um estádio) e 

demonstrando a alegria do momento. Restou pouco a dizer em linguagem verbal. O texto 

foi só um complemento da informação principal, dada pela imagem. 

Hoje, no Facebook, texto e imagem complementam-se para chamar a atenção para a 

mensagem. O “cartaz” da Figura 5 é uma solução recente utilizada pelos usuários para 

comunicação. Nesta imagem se observa um layout elaborado e com um trabalho tipográfico 

apropriado para uma boa visualização e destaque. Esta é uma clara demonstração dos 

usuários se apropriando dos recursos discursivos dos profissionais da comunicação, no caso 

o discurso publicitário. O que muda é o teor das mensagens, nunca para vender produtos, 

mas sobre assuntos de interesse geral. O apelo humorístico é constantemente utilizado. 

 

Figura 5 – Primeiras modalidades registradas de imagens mais elaboradas 

Disponível em: <http//pt-pt.facebook.com>. Acesso em: 07 out. 2011. 

 

Com a observação mais minuciosa do atual cenário da comunicação interpessoal virtual foi 

possível perceber que as postagens visuais realizadas no Facebook podem ser divididas em 

grupos a partir de sua estrutura conceitual, ou seja, certas soluções visuais bem sucedidas, 

identificadas na maioria das vezes por ideias complexas formalizadas de modo simples, 

com poucos elementos de fácil reconhecimento. Estes grupos também possuem, além de 

suas características intrínsecas descritas, geralmente um alto grau de aceitação na rede 

social, traduzido por um grande número de “compartilhamentos”, “curtidas” ou 

“comentários” feitos sobre ele.  
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Na Figura 4 uma sequência pictográfica relaciona ‘memes’ com ícones das artes. Ou seja, 

imagens e texto são formatados para ligar cibercultura ao universo artístico. Mas para 

construir esta mensagem foi necessário não apenas uma habilidade em manipulação de 

imagens, mas um contexto cultural no qual o significado do ‘meme’ já pudesse ser 

reconhecido pela audiência. A partir daí o caminho exponencial que a mensagem irá 

percorrer será de difícil rastreamento. Mais ainda as mutações que irá sofrer, pois o limite 

será apenas a imaginação.  

Este artigo pretendeu demonstrar, através de alguns exemplos, que existe um letramento 

visual em curso e mesmo que mais adiante a volatilidade e dinâmica do ambiente virtual 

evoluam para outras possibilidades comunicativas com certeza o fará a partir das 

habilidades desenvolvidas por essa massa de usuários que lançaram mão de outras 

linguagens, além da verbal, para vencer as limitações da comunicação interpessoal à 

distância.  

Virando a moeda e relembrando o exemplo das criações de capas para o mercado editorial 

podemos imaginar que, da mesma forma que o grafite de rua, uma legítima forma de 

expressão artística, influenciou as artes visuais, este campo do design não pode mais ignorar 

o fato de que a experimentação visual na área da comunicação virtual dificilmente 

influenciará o campo profissional. Ambos trabalham as mesmas linguagens e atuam sob o 

mesmo suporte: a tela de computador. Também lidam com a alta velocidade e a 

efemeridade da mensagem, embora enquanto as mensagens mudem de forma rizomática a 

capa permaneça um pouco mais como atributo identificador do objeto, como uma 

logomarca. A certeza é que o primeiro tem a vantagem de ser nativo do meio virtual, nasceu 

e tem se desenvolvido como linguagem própria do meio, enquanto o outro tem procurado 

necessariamente se adaptar a este novo ambiente. Designers, não apenas capistas, podem 

aprender muito, tanto com a observação da forma, conteúdo e dinâmica das postagens 

quanto com essa nova cultura que está emergindo. Os exemplos detalhados aqui são apenas 

uma ínfima amostra deste fenômeno que merece ser mais estudado. 
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