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RESUMO

Esse recorte de pesquisa teve como objetivo analisar os padrões de consumo de mídia visual nas redes sociais digitais atuais em comparação com os anos 1950 (o boom da

televisão). Uma das principais formas de consumo de mídia visual animada atualmente é o GIF (Graphics Interchange Format) (PATKAR, 2015). Esse formato de imagem

animada existe desde os anos 1980, porém desde 2012 vem conquistando espaços nas redes sociais. Metodologicamente, o nosso recorte neste trabalho pretende analisar o

surgimento da televisão nos anos 1950, principalmente nos Estados Unidos e no Brasil, e apontar qual a dinâmica de consumo de mídia visual naquela década. Isso é comparado

com o uso contemporâneo do GIF, formato de imagem animada normalmente de vídeos curtos de 3 segundos em loop infinito. Como resultados iniciais, essa comparação aponta

a limitação das opções de mídia visual animada na década de 1950 com a vasta imensidão de mídia disponível na internet por meio de GIFs. Temos como comparações parciais

que no final dos anos 1940 os EUA só tinham 3 emissoras de televisão (NBC, CBS e ABC) sendo que todo o conteúdo era produzido em Nova Iorque (SHAGAWAT, 2011). No

Brasil, a televisão só chegou em 1950 com apenas um canal e até o final dos anos 1950 apenas 5 canais transmitiam conteúdo para as famílias brasileiras (AMORIM, 2008). O

formato GIF tomou grandes proporções hoje através das redes sociais. Hoje o Facebook e Twitter aceitam esse formato como mídia de compartilhamento e isso está se tornando

uma maneira extremamente natural de consumir mídia e como forma de comunicação. O site Giphy permite que você busque GIFs por meio de tags (etiquetas) e assista a isso

de uma forma aleatória. Assim é possível acessar um canal de imagens animadas virtualmente infinitas, o que seria inimaginável 60 anos atrás. Como conclusões acreditamos

que a relação do consumo de mídia animada está sendo profundamente afetada pelo formato GIF e sua condensação de informação em animações tão curtas.
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