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RESUMO 

 

As atuais configurações da sociedade e a necessidade do profissional de comunicação 

em se fazer presente também no meio online trouxeram novas provocações para o 

jornalista. Inserir-se no meio virtual de forma coerente e eminente é um dos principais 

desafios enfrentados por estes profissionais. Este estudo sobre a identidade dos 

jornalistas na web visa identificar estratégias de construção da identidade virtual através 

da atuação da jornalista Rosana Hermann na rede. Ela utiliza o perfil @rosana no 

Twitter e possui mais de 370 mil seguidores. Perceber de que forma é construída a 

identidade virtual da jornalista através de seu perfil e o foco de sua atuação no site é o 

objetivo principal do trabalho, no intuito de verificar o modo como estas estratégias 

contribuem para a configuração da identidade profissional de Rosana Hermann na web. 

Através da netnografia ou etnografia virtual, isto é, a inserção do pesquisador no 

ambiente online pesquisado, será realizada a observação do perfil da jornalista dentro do 

ambiente da rede social online Twitter. Partimos de pesquisa bibliográfica 

interdisciplinar com autores do campo da sociologia, cibercultura e jornalismo para dar 

conta do eixo teórico que aborda, sobretudo: o jornalismo digital e as redes sociais 

online, as identidades e a identidade virtual. 

 

Palavras-chave: Identidade, Twitter, Rede Sociais 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A sociedade se transformou. Computadores, notebooks, celulares, tablets e o 

avanço tecnológico mudaram as formas de comunicação. A Internet revolucionou a vida 

de muitas pessoas. Limites territoriais não são mais empecilho para uma conversa e 

buscar informações de forma instantânea se tornou corriqueiro. O hábito de saber o que 

está acontecendo na cidade, no país ou em qualquer outro lugar do mundo, e, ao mesmo 

tempo, a possibilidade de informar, atualizar e noticiar o próprio cotidiano nas redes 

sociais estão à distância de um clique. Essas transformações trouxeram consequentes 

mudanças também para o fazer jornalístico. 

Um processo constante de adaptação às novas ferramentas pelos veículos de 

comunicação e a necessidade do profissional dessa área de se adequar permanentemente 

às novas práticas jornalísticas se tornaram uma realidade incontestável. A possibilidade 

do profissional da comunicação estar presente no meio online e utilizar-se dele de 

maneira correta e eminente traz novos desafios para jornalistas que, muitas vezes, 

desejam utilizar as novas ferramentas tanto de maneira pessoal quanto profissional. A 

partir desta realidade, é inevitável que uma identidade se forme a partir do momento em 

que o jornalista passa a se fazer presente no meio online. A constituição de uma 

identidade na web passa a ser de extrema importância para que estes profissionais 

passem a se colocar de forma relevante também no meio online. 

Perfis em sites de redes sociais passaram a ser utilizados também como forma de 

se comunicar, informar e criar laços na plataforma digital. Desta maneira, um 

profissional pode ser diretamente associado ao veículo em que trabalha a partir do modo 

como utiliza estas ferramentas ou mesmo da forma como se apresenta no perfil. O 

Twitter
1
, por exemplo, propõe que seus usuários completem uma Bio

2
 em que se pode 

descrever informações pessoais ou profissionais em 160 caracteres. Ao se descrever 

                                                           
1
 http://twitter.com/ 

2
Bio é o nome dado pelo Twitter ao espaço reservado no perfil dos usuários para que eles escrevam uma 

pequena frase ou descrição. Ela tem a função de apresentar o usuário para quem entrar em seu perfil. 
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neste espaço como jornalista de determinado veículo, por exemplo, o profissional pode 

estar vinculando o material que posta nesta rede social com a empresa na qual trabalha. 

Nesse cenário, este trabalho final de graduação visa refletir sobre a identidade 

dos jornalistas na web com o intuito de identificar estratégias de construção da 

identidade virtual. Para tal pesquisa, foi escolhido o perfil da jornalista Rosana 

Hermann com o objetivo principal de verificar o modo como estas estratégias 

contribuem para a configuração da identidade profissional da jornalista. 

Santaella (2010, p.86) afirma que “o maior desafio da inserção bem-sucedida 

nessa plataforma é equilibrar a “presença mental continuamente alerta” que a 

participação aprofundada nas interações sociais em rede exige com as demandas 

externas pela nossa atenção”. Buscando responder ao problema acerca das estratégias 

utilizadas pela jornalista para a construção da sua identidade profissional na web e qual 

o foco da atuação de seu perfil na rede social online Twitter, foram elencadas as 

seguintes categorias: periodicidade, linguagem, abordagens, interação e presença de 

links.  

Rosana Hermann, jornalista escolhida para o estudo, é gerente de criação e 

inovação do Portal R7
3
 e Mídias Sociais, utiliza o perfil @rosana no Twitter e tem mais 

de 370 mil seguidores. Já recebeu prêmios como: Prêmio The Bobs - The Best of Blogs, 

em 2008; Melhor Weblog em Português, da Deutsche Welle, pela votação popular e 

pelo Júri Internacional; Prêmio Melhor Blogueira, em 2006, do Portal Imprensa; 

Prêmio Melhor Blog Jornalístico, em 2006, do Portal Imprensa por seu blog Querido 

Leitor
4
. Ela é jornalista, roteirista, redatora de TV, blogueira, palestrante, bacharel em 

Física e mestre em Física Nuclear pela USP, Universidade de São Paulo. 

 Entre suas obras publicadas, Rosana escreveu um livro em que fala sobre sua 

relação com o Twitter, intitulado Um passarinho me contou: relatos de uma viciada em 

Twitter. Ela também é autora do livro online Minha Vida Comigo. A jornalista é 

referência no mundo virtual e o utiliza desde seu surgimento no Brasil. Ela ministra 

                                                           
3
 http://www.r7.com/ 

4
 http://noticias.r7.com/blogs/querido-leitor/ 
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palestras sobre criatividade e redes sociais, nas quais fala das potencialidades da web. 

Na Internet, Rosana foi colunista diária do site Humortadela
5
, colunista do site 

Americanas
6
, Colunista do blog She

7
, criadora do site Farofa

8
 e colunista da AOL 

Brasil
9
. Desta forma, verificar o modo como a profissional utiliza sua conta pessoal no 

Twitter pode ser um aprendizado aos demais profissionais da área. 

A pesquisa quanti-qualitativa utilizou a técnica da netnografia com o objetivo de 

realizar a observação do perfil de Rosana no ambiente da rede social Twitter, a partir 

das postagens da jornalista em seu perfil durante cinco datas determinadas. Para tanto, 

também foi realizada uma pesquisa bibliográfica interdisciplinar com autores dos 

campos da sociologia, cibercultura e jornalismo para dar conta do eixo teórico que 

aborda, sobretudo: o jornalismo digital e as redes sociais online, as identidades e a 

identidade virtual. 

                                                           
5
 http://www.humortadela.com.br 

6
 http://www.americanas.com 

7
 http://she.com.br 

8
 http://farofa.com.br 

9
 http://voces.huffingtonpost.com 
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2 NOVAS PRÁTICAS PROFISSIONAIS DO JORNALISTA EM TEMPOS DE 

MÍDIAS DIGITAIS 

  

 Inúmeros aspectos influenciaram a sociedade para que ela sofresse 

transformações e se tornasse o que é. Entre eles estão: a evolução das tecnologias 

digitais, a difusão de produtos cada vez mais personalizados e a infinidade de aparelhos 

capazes de facilitar a comunicação e a democratizar a informação. O celular que pode 

enviar SMS para longas distâncias, o caixa eletrônico que dinamiza os serviços nas 

agências bancárias ou o computador portátil que permite pesquisar, comprar e ler 

notícias. Todos estes aparatos tecnológicos já estão incorporados ao cotidiano. 

 Diversas inovações foram desenvolvidas e aprimoradas ao longo dos anos. 

Assim como também se transformaram as práticas socioculturais e profissionais. Todas 

estas mudanças na sociedade geraram diversas discussões e conflitos. Durante a década 

de 90, por exemplo, havia um forte debate sobre a Internet. Segundo Castells (2002, 

p.442), a web era vista, por alguns, como responsável por induzir a um isolamento 

pessoal e, por outros, como fator de favorecimento para a criação de novas 

comunidades. 

As potencialidades da web 2.0 ofereceram a seus usuários um espaço propício 

para discutir, debater, expor e compartilhar ideias. Diversas plataformas estão 

disponíveis para que o internauta possa navegar de forma a escolher os conteúdos que 

acessa, criar outros materiais a partir destes ou mesmo torná-los conhecidos por sua rede 

de contatos online. Recuero (2009, p.24) estabelece dois elementos que definem rede 

social: os atores e suas conexões. As pessoas, as instituições ou os grupos envolvidos na 

rede são os atores, já as conexões, podem ser percebidas de diversas maneiras, mas em 

geral são constituídas de laços sociais
10

. 

Entre as inovações, as mídias digitais possibilitam o anonimato dos produtores 

de conteúdo, e que um mesmo indivíduo assuma diversos perfis online. O poder de 

disseminar informação é democratizado e, agora, um cidadão que possui um celular ou 

                                                           
10

Laços Sociais são definidos por Recuero (2009, p. 38) como a forma de que são constituídas as relações 

sociais e que “apenas podem acontecer através da interação entre os vários atores de uma rede social”.  
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uma câmera digital e acesso à Internet pode veicular informações em tempo real. Estas 

questões e inúmeras outras se tornaram mais evidentes após o surgimento da Internet, a 

grande responsável por importantes transformações do jornalismo. 

“As empresas de comunicação caminham para a integração das mídias e para a 

mobilidade. Os repórteres estão sendo equipados com tecnologias portáteis para a 

produção de conteúdo digital” (SILVA, 2007, p.4). Desta forma, ocorrem mudanças 

concretas e favoráveis no processo de produção jornalístico a partir das possibilidades 

oferecidas por dispositivos móveis. “O ciberespaço mais as tecnologias móveis se 

constituem hoje na própria redação” (SILVA, 2007, p.6). 

Outro aspecto incorporado nas rotinas produtivas das redações são as redes 

sociais. Portais de notícias e sites de jornais passaram a proporcionar a seus 

profissionais espaços próprios dentro de suas páginas. Blogs para que colunistas falem 

sobre assuntos de escolha pessoal ou mesmo de áreas determinadas como moda, esporte 

ou educação, por exemplo, são comuns. Assim como, através dos microblogs, o público 

passa a poder acompanhar os bastidores de uma reportagem contados por determinado 

jornalista em seu perfil pessoal ou mesmo ficar sabendo de uma nova notícia através de 

uma atualização do Twitter do jornal, por exemplo. 

Novas questões são propostas a partir da popularização das mídias digitais. 

Profissionais das mais diversas áreas precisam se adequar à “sociedade da reputação”
11

, 

conceito sugerido por Castilho (2005, p.247) em um cenário de extrema visibilidade que 

exige o aprendizado do uso das mais diversas potencialidades destas mídias. Na 

comunicação, o jornalista também passa a enfrentar novos desafios. 

Cargos antes muito bem definidos e específicos passaram a confundir-se e o 

jornalista, a acumular diversas funções. Aparelhos tecnológicos tornaram possível que 

um mesmo profissional saia para a rua e grave imagens, faça entrevistas, produza 

material para o impresso, a TV, a Internet e ainda seja editor de sua matéria fazendo 

com que ela esteja no ar poucos minutos depois de ser produzida e até mesmo do local 

do acontecimento. 

                                                           
11

Carlos Castilho (2005) apresenta este conceito como o da sociedade em que vivemos hoje. Segundo o 

autor, com a Internet, novos paradigmas de credibilidade foram criados. “Estamos migrando para um 

sistema de certificação de credibilidade baseado num coletivo humano, e não mais apenas numa marca de 

confiança, como uma empresa de comunicação” (CASTILHO, 2005, p.249). 
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Os dispositivos móveis podem ser aliados à prática jornalística diária de diversas 

maneiras. Tanto os profissionais independentes podem utilizar essas novas tecnologias 

para aprimorar o processo de produção jornalístico quanto os veículos e mídias 

tradicionais podem tornar diversas etapas da construção da notícia mais rápidas através 

de aparatos tecnológicos. A agilidade é um aspecto citado por Silva (2007, p.4) e que 

pode favorecer uma equipe de profissionais nas etapas de “coleta, edição e publicação 

das matérias”. 

Para compreender o contexto atual do profissional de jornalismo em meio às 

diferentes identidades assumidas e exigidas dele, e do próprio ambiente 2.0, em que a 

sociedade se encontra, é preciso conhecer um pouco da história destes elementos. Como 

afirma Fontanelli (2005, p. 23), “devemos conhecer o passado, para entender o 

presente”. Portanto, a seguir, serão descritos alguns episódios da história da Internet. 

 

2.1 A INTERNET E AS REDES SOCIAIS ONLINE 

  

 Concebida em 1969, pelo Advanced Research Projects Agency (Arpa – Agência 

de Pesquisa e Projetos Avançados), a Internet era uma rede nacional de computadores 

utilizada pela organização do Departamento de Defesa norta-americana focada na 

pesquisa de informações para o serviço militar. Pouco mais de seis anos depois, após 

inúmeros testes de conexão entre estados distantes, como Dallas e Washington, surgiu a 

Arpanet (Rede da Agência de Pesquisa e Projetos Avançados). 

 Segundo Ferrari (2003, p. 15), o tráfego de dados cresceu de forma muito rápida 

e pesquisadores universitários estavam entre seus novos usuários. Nesta época, os e-

mails já eram utilizados por eles para a transferência de arquivos extensos, mas o foco 

da Arpanet ainda era o serviço de informação militar. Desta forma, novas redes 

começaram a surgir oferecendo acesso para outras universidades e organizações de 

pesquisa dentro do país. 

 No final dos anos 80, já haviam muitos computadores conectados, 

principalmente dentro de laboratórios de pesquisa das universidades. Como afirma 
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Ferrari (2003, p.16), depois da Arpa, outro núcleo de pesquisadores criava “a World 

Wide Web (Rede de Abrangência Mundial), baseada em hipertexto e sistemas de 

recursos para a Internet”. Em 1989 foi proposta a WWW por Tim Berners Lee. 

 Três anos mais tarde, o designer e pesquisador Jean François Groff convidou 

Lee para ser o primeiro aluno do projeto InfoDesign que trouxe importantes subsídios 

para a configuração gráfica da WWW. A partir daí, diversos pesquisadores e 

especialistas passaram a se reunir para discutir e trabalhar neste projeto. Em 1996, já 

eram 56 milhões de usuários da rede no mundo, segundo Ferrari (2003, p.17). E, 

segundo fontes recolhidas por Vinton Cerf, a Internet conectava cerca de 63 milhões de 

computadores servidores em 1999 (CASTELLS, 2002, p.431). 

O jornalismo passou a se utilizar do universo digital em 1994, quando o jornal 

San Jose Mercury, da Califórnia, “lançou sua primeira edição produzida 

especificamente para internautas” (CASTILHO, 2005, p.231). Inicialmente, o processo 

de utilização das plataformas online ficava restrito à transcrição dos conteúdos do jornal 

impresso para o digital. Assim como ocorreu também no processo de adaptação das 

notícias lidas no rádio, quando passaram a ser veiculadas na televisão. 

Segundo Barbosa (2001, p.7), o Grupo Estado, no Brasil, percebeu de forma 

rápida o potencial da rede e, em 1995, passou a operar serviços informativos pela Web, 

através de link com a World News, de Washington. Porém, foi o Jornal do Brasil o 

primeiro a lançar sua edição online (www.jb.com.br), também em 1995. Segundo 

Castilho (2005, p.231), mais de 300 jornais brasileiros publicavam edições online em 

2005. 

A nova forma de veicular notícias na rede m5antém os valores básicos do 

jornalismo, e, ao mesmo tempo, suas novas potencialidades exigem do profissional da 

área um preparo diferenciado. No final da década de 90, começam a surgir os primeiros 

manuais sobre redação e edição de notícias online. “Aos 10 anos de idade, o jornalismo 

online passou a ter que conviver com o problema da avalancha informativa que 

nenhuma outra modalidade do jornalismo enfrentou antes, nos 400 anos de história da 

imprensa” (CASTILHO, 2005, p.238). 
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Nomenclaturas diferentes vêm sendo utilizadas para designar a prática 

jornalística digital. Ciberjornalismo, jornalismo eletrônico, jornalismo online, 

jornalismo digital, jornalismo hipertextual, ou mesmo webjornalismo, todas com o 

objetivo de nomear a prática do jornalismo na Internet. A necessidade de dar nome e 

definir esta nova forma de comunicar traz para discussão este fazer jornalístico e 

demonstra que ele desperta curiosidade e há alguns anos tornou-se tema de livros, 

pesquisas, trabalhos e debates de vários tipos. Independente da nomenclatura utilizada, 

esta prática, além de muito usada por jornalistas e também por grandes veículos de 

comunicação, passou a dividir espaço com o rádio, a televisão e o jornal impresso, 

agregando potencialidades de todos estes meios.  

A forma como o jornalismo foi se apropriando da Internet e a utilizando através 

dos anos foi sendo modificada e transformada. A evolução tecnológica dos aparatos e a 

própria facilidade que passou a existir com os sistemas de Internet sem fio e seu uso a 

partir de dispositivos móveis foram fatores que proporcionaram evolução na maneira de 

fazer jornalismo na web. Mielniczuk dentifica três fases distintas na história do 

jornalismo na web. A transposição fiel de conteúdos produzido para o jornal impresso 

na rede marca um primeiro momento deste jornalismo. “O que era chamado de jornal 

online não passava da transposição de uma ou duas das principais matérias de algumas 

editorias” (MIELNICZUK, 2001, p.1). 

O melhoramento da estrutura técnica da Internet possibilitou a identificação de 

uma nova fase, a da metáfora. Neste período passam a surgir links para notícias que 

acontecem no período entre as edições, o e-mail começa a ser uma forma de contato do 

leitor com o jornalista e as notícias passam a explorar recursos oferecidos pelo 

hipertexto. “A tendência ainda era a existência de produtos vinculados não só ao modelo 

do jornal impresso, mas também às empresas jornalísticas cuja credibilidade e 

rentabilidade estavam associadas ao jornalismo impresso” (MIELNICZUK, 2001, p.2).  

Uma terceira fase aponta para um jornalismo baseado em algumas características 

como a interatividade, a customização de conteúdo, a hipertextualidade e a 

multimidialidade. Não são todos os conteúdos jornalísticos produzidos que exploram 

estas potencialidades. Mielniczuk (2001, p.3) sugere alguns fatores para que isto ocorra: 

“razões técnicas, de conveniência, adequação à natureza do produto oferecido ou ainda 
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por questões de aceitação do mercado consumidor”. O não aproveitamento das 

características oferecidas pela rede pode tornar uma matéria veiculada no meio online 

pouco atrativa para o leitor deste meio. 

A facilidade de encontrar notícias sobre qualquer região do planeta 

democratizava cada vez mais a informação, como afirma Castilho (2005, p.238) “as 

fronteiras desapareceram”. A possibilidade de noticiar fatos ocorridos em tempo real fez 

com que o leitor exigisse cada vez mais instantaneidade na produção jornalística. A 

desterritorialização da informação e a rapidez na veiculação das notícias exigiu 

adaptação dos novos profissionais da web. 

 

A Internet ainda está em gestação, a caminho de uma linguagem própria. Não 

podemos encará-la apenas como uma mídia que surgiu para viabilizar a 

convergência entre rádio, jornal e televisão. A Internet é outra coisa, uma 

outra verdade e consequentemente uma outra mídia, muito ligada à 

tecnologia e com particularidades únicas. Ainda estamos, metaforicamente, 

saindo da caverna. (FERRARI, 2003, p.45) 

  

O jornalista torna-se também um cidadão virtual. Agora, existe grande facilidade 

para que ele interaja com seu leitor. Além disso, a possibilidade deste profissional ser 

percebido também como internauta torna possível que ele assuma diversos perfis dentro 

do universo digital. Assim como pode utilizar diversas ferramentas profissionalmente, o 

perfil pessoal do jornalista passa a ser de conhecimento público, se ele assim desejar. 

Este aspecto pode tanto gerar proximidade com seu leitor quanto problematizar esta 

relação, colocando em risco a credibilidade do profissional. Este aspecto passa a estar 

diretamente ligado a seu posicionamento na rede. 

 Os sites de redes sociais online permitem que o jornalista tenha acesso a estas 

novas possibilidades, tão presentes e necessárias na prática profissional exigida deles, 

tanto pelo mercado quanto pelo seu público. Sites como o Twitter, por exemplo, são 

figuradores de identidades no meio online. É o que veremos a seguir. 

 Os espaços utilizados para expressão e interação pessoal e/ou profissional na 

Internet são os sites de redes sociais. É a partir deles que um internauta passa a ter 

acesso à criação de páginas pessoais, blogs ou microblogs. Segundo Recuero (2009, 
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p.102), eles são definidos como sistemas que permitem a construção de uma “persona” 

através de um perfil ou página pessoal, e também a interação através de comentários por 

meio da exposição pública do perfil de cada usuário. Estes sites são como suporte para 

que as interações ocorram. 

 A Internet é “a espinha dorsal da comunicação global mediada por computadores 

(CMC): é a rede que liga a maior parte das redes” (CASTELLS, 2002, p.431). 

Instituições, empresas, associações e pessoas físicas se tornaram donas de páginas que 

fazem parte deste sistema, muitas vezes de forma gratuita. Segundo Castells (2002, p. 

442), as redes dentro e fora da Internet possuem caractereísticas em comum como: 

“penetrabilidade, descentralização multifacetada e flexibilidade”. 

 A rede
12

 constitui a estrutura principal da nova configuração, segundo Castells 

(1996, p.75). Indivíduos em diferentes lugares do mundo podem fazer parte de uma 

mesma discussão e interagir de várias maneiras. Conteúdos podem ser compartilhados 

em poucos segundos e se tornar de domínio público rapidamente. Novas formas de 

relacionamento são possíveis, e pessoas de distintas partes do mundo podem dialogar 

estando a quilômetros de distância. 

 Capra (2008, p.20) destaca algumas características importantes das redes. Para o 

autor, estas estruturas são vivas, funcionais e de relacionamentos entre vários processos. 

A capacidade de criar-se e recriar-se continuamente é um atributo das redes. “Os limites 

das redes vivas, então, não são limites de separação, mas limites de identidade” 

(CAPRA, 2008, p.21). Deste modo, no universo digital é possível e, em algumas 

ocasiões, necessário também, reinventar-se e adaptar-se constantemente. 

 A Internet possibilita que um indivíduo apresente determinadas características 

como gostos e preferências, em um determinado site de rede social, e, ao mesmo tempo, 

em outro, mostre aspectos distintos. Não há uma forma de padronizar o comportamento 

dos indivíduos que transitam pela rede. Isto faz com que muitas vezes características 

positivas da personalidade de um sujeito sejam mais expostas do que atributos que 

poderiam causar uma impressão negativa à primeira vista. Porém, com o tempo, estas 

                                                           
12

Rede é definida por Castells (1996, p.537) como uma estrutura aberta capaz de expandir-se sem limites. 

Ela integra os novos nós até que dividam os mesmo códigos de comunicação. 
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características podem se tornar conhecidas pelos outros usuários da rede. É importante 

destacar que, assim como na realidade offline, cada ambiente de interação digital 

pressupõe regras, e exige de seu usuário também determinada postura. Castells (2004, 

p.99) propõe a Internet como terreno propício para a construção e a experimentação 

da(s) identidade(s). 

Assim como em qualquer sociedade, o ambiente digital também exige que sejam 

adotadas determinadas posturas por parte de seus usuários. Fazer parte de um grupo na 

Internet ou criar um perfil em um site de relacionamentos por si só já pressupõe o 

cumprimento de regras. Além das determinações normalmente impostas pelos sites dos 

quais os internautas participam, os próprios grupos aos quais se inserem também 

passam a ditar limites a seus usuários. “Os processos de comunicação geram regras e 

comportamentos compartilhados, assim como um corpo de conhecimento 

compartilhado” (CAPRA, 2008, p.27). 

Apesar dos conceitos de redes e comunidades se confundirem, eles não têm o 

mesmo significado e sua diferença é apontada por Castells (2004). 

 

As comunidades, ao menos na tradição da pesquisa sociológica, baseavam-se 

no compartilhamento de valores e organização social. As redes são montadas 

pelas escolhas e estratégias de atores sociais, sejam indivíduos, famílias ou 

grupos sociais (CASTELLS, 2004, P.108). 

 

No ambiente virtual, as comunidades podem ser a forma como os usuários se 

organizam em determinado ambiente seguindo regras e possuindo características afins 

entre si, e as redes seriam organizadas a partir de decisões e estratégias tomadas pelos 

usuários. Por exemplo, se cadastrar no Twitter pressupõe que sejam respeitadas suas 

regras básicas, como a de se expressar a partir de textos curtos e rápidos. 

 No contexto da web 2.0
13

, os blogs surgem como um fenômeno expressivo e são 

definidos por Zago (2008, p.2) como “páginas dinâmicas que podem ser fácil e 

                                                           
13

 O termo Web 2.0 é utilizado para descrever a segunda geração da World Wide Web, tendência que 

reforça o conceito de troca de informações e colaboração dos internautas com sites e serviços virtuais. 
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constantemente renovadas”. Os microblogs são historicamente mais recentes, mas 

também fazem parte deste contexto e podem ser definidos de forma sucinta como “uma 

mistura de blog com rede social e mensagens instantâneas” (ORIHUELA apud ZAGO, 

2008, p.3). 

De maneira rápida, desde que surgiram, os blogs associam funcionalidades 

interativas com a produção de ferramentas eficientes e de simples operação, e sem 

custos de provedor para seu usuário. Estas ferramentas foram utilizadas, segundo Braga 

(2009, p.150), para muitas pessoas que já tinham algum conhecimento em tecnologia 

criarem espaços próprios baseados em temas que os agradassem. 

 

A partir da criação de interfaces simplificadas para veiculação de conteúdos 

online, os ambientes de Internet passaram a ser largamente utilizados por 

usuários(as) não especializados(as) como meio de expressão individual e 

coletiva, operando como um espaço social para apresentação do self, em que 

são veiculadas representações de identidade e de individualidade (BRAGA 

apud RODRIGUES, 2009, p. 149). 

 

A grande variedade de blogs e a incorporação de novos elementos, como a 

possibilidade de atualização por dispositivos móveis deram origem a outros tipos de 

ferramentas derivadas do conceito de blog. Segundo Zago (2008, p. 5), os blogs podem 

ser chamados de tumblelogs, videologs, fotologs, audioblogs e microblogs. 

Independente do formato, a autora ressalta que uma característica fundamental dos 

blogs é mantida: “a estrutura básica de atualizações em ordem cronológica inversa”. 

O microblog parte da mesma ideia do blog, mas possui como característica 

específica o tamanho reduzido das postagens. O acesso à Internet através de aparelhos 

móveis é uma ferramenta potencial para a utilização deste novo formato de publicação 

de conteúdos. Segundo Zago (2008, p.7), as primeiras ferramentas específicas para 

microblog apareceram em 2006. 

Para o surgimento das ferramentas de microblogs, percebe-se o mesmo 

caminho para o aparecimento dos blogs – primeiro, havia uma prática 

tradicionalmente estabelecida. Depois, passaram a ser criadas ferramentas 

capazes de automatizar esse processo. Para melhor compreender as 

características do formato, faz-se necessário conhecer um pouco das 

características das principais ferramentas de microblog (ZAGO, 2008, p.7). 
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Surgem então, diversos sites de microblog. Entre eles, o Twitter, o Jaiku e o 

Gozub. Alguns sites de redes sociais como o Facebook e o MySpace também possuem o 

recurso microblog incorporado a eles. Zago (2008, p.9) aponta uma definição para os 

microblogs, “uma versão simplificada dos blogs, apesar de, aos poucos, eles estarem 

constituindo como formatos autônomos e identificáveis”. 

 

2.1.1 Twitter  

  

 Em março de 2006 o Twitter foi criado para uma empresa de podcast
14

, a Odeo, 

como um serviço interno para os funcionários. A proposta era que ele servisse como 

ferramenta de compartilhamento entre amigos a partir de SMS. Em julho do mesmo 

ano, o Twitter foi disponibilizado para o público e, em outubro de 2006, “tornou-se uma 

companhia autônoma, a Twitter Inc”, esclarece Zago (2011, p.35). Quatro anos mais 

tarde, em 2010, a rede social online surgiu com a proposta de atrair os usuários por 

meio da pergunta “What are you doing?” (O que você está fazendo?). 

 
 

Figura 01 - Página inicial do Twitter enquanto mantinha o slogan “What are you doing?”, traduzida como 

“O que você está fazendo?”. 

 O Twitter é definido como uma rede social online com muitos autores. Zago 

(2009) apresenta o site como uma ferramenta de microblog que, em seu surgimento, 

convidava os usuários a responderem a pergunta “o que você está fazendo?” em até 140 

caracteres. Apesar da proposta inicial, ao longo do tempo, o site passou a ser utilizado 

de diversas outras formas. 

                                                           
14

Podcast é o nome dado ao arquivo de áudio digital, geralmente em formato MP3 ou AAC (este último 

pode conter imagens estáticas e links), publicado através de podcasting na internet e atualizado via RSS. 
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Embora essa seja a proposta inicial da ferramenta, diversas apropriações têm 

sido conferidas ao site (Java et al., 2007; Mischaud, 2007), inclusive para a 

prática jornalística (Zago,  2008). Além disso, a própria limitação de 140 

caracteres pode ser contornada na medida em que uma atualização pode 

conter links que apontem para outros espaços que complementem a 

informação, como para fotos, vídeos, notícias, e outros dados. Uma mesma 

informação pode ainda ser desdobrada em diversos tweets (nome dado a cada 

uma das atualizações na ferramenta), em espécies de coberturas minuto a 

minuto através do Twitter (ZAGO, 2009, p. 8). 

 

 

Alguns conceitos presentes nas redes sociais online tornam o Twitter uma mídia 

extremamente complexa e desafiadora. Para que o usuário consiga utilizar o site de 

forma bem-sucedida alguns aspectos são apontados por Santaella e Lemos (2010, p.86). 

Entre eles, estão: a inteligência estratégica, a inserção e a sociabilidade em rede; a 

inteligência cognitiva no gerenciamento da atenção e entrelaçamento de fluxos 

informacionais; e a inteligência criativa para criar conteúdos. 

As estratégias de sociabilidade são diferentes nas diversas redes sociais e a 

capacidade de se inserir em cada uma delas é imprescindível para conseguir usufruir de 

seus recursos. No Twitter ocorre o mesmo, segundo Santaella (2010, p.68), “são 

complexas as estratégias de sociabilidade que devem ser adotadas para que o grau 

máximo de benefício e expansão cognitiva possa ser alcançado através dessa mídia”. 

 

 

 

 

 

Figura 02 - Página inicial do Twitter em Português, em outubro de 2012 

 As comparações com outros sites de redes sociais se intensificaram em 2012, 

quando o Twitter anunciou uma mudança no visual de sua página. O novo design trouxe 

para o usuário a possibilidade de escolher uma imagem para “foto de cabeçalho”, assim 

como já existe no Facebook a “foto de capa”. Segundo dados divulgados pela 
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consultoria ComScore em matéria da seção Link, do site do Estadão, dia 9 de setembro 

de 2012, o Twitter teria 9,7 milhões de acessos únicos em julho de 2012. 

 Segundo o analista do Ibope Nielsen Online consultado pela reportagem do Link, 

José Calazas, “até o ano passado, o Twitter tinha um grande volume de mensagens que 

eram brincadeiras, memes e outras postagens com o objetivo de gerar reconhecimento 

entre amigos”. Porém, Calazas acredita está acontecendo uma “reacomodação”, pois 

essas postagens passaram a deixar o Twitter e a ocupar o Facebook. 

 A reportagem destaca também que o Brasil é o segundo país que mais twittou 

desde 2010. A popularização dos celulares e a possibilidade de acessar a Internet através 

deles é um aspecto abordado pela matéria do Link como fator de estímulo para o 

crescimento do Twitter nos próximos anos, assim como sua vocação de rede de rápida 

disseminação de informações. 

 

 
Figura 03 - Pergunta atual do Twitter, “What’s happening?”, traduzida pelo site como “O que está 

acontecendo?”. 

 

 O máximo de 140 caracteres permitidos para cada postagem se tornou um 

diferencial que contribui com sua agilidade. “Seu segredo está naquilo que parece 

exatamente sua limitação, os 140 toques. As mensagens enxutas, telegráfica, têm o 

minimalismo e a velocidade característicos da pressa do século XXI. E, claro, sua 

portabilidade” (HERMANN, 2011, p.12). Além disso, hoje, os usuários utilizam-se de 

links e abreviações das palavras para adequar-se à proposta do site. 
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3 IDENTIDADE NA CULTURA DIGITAL 

 

A identidade é um conceito extremamente amplo e complexo. O sociólogo Hall 

(2001, p.12) alega que as novas dinâmicas comunicacionais são elementos 

fundamentais no processo característico da pós-modernidade e interferem no próprio 

processo de identificação, pois ele “tornou-se mais provisório, variável e problemático”. 

 

Esse processo produz o sujeito pós-moderno como não tendo uma identidade 

fixa, essencial ou permanente. A identidade torna-se uma “celebração 

móvel”: formada e transformada continuamente em relação às formas pelas 

quais somos representados ou interpelados nos sistemas culturais que nos 

rodeiam (HALL, 2001, p. 12). 

 

Segundo Castells (2006, p. 22), “entende-se por identidade a fonte de significado 

e experiência de um povo”. Para determinado indivíduo, pode haver identidades 

múltiplas. O autor explica que, em termos mais genéricos, “identidades organizam 

significados, enquanto papéis organizam funções”, sendo que significado é a finalidade 

da ação praticada pelo ator social. A identidade de um sujeito é composta, então, pelo 

que ele é, e os papéis são as posturas assumidas diante das diferentes situações. 

Distinguir a vida offline da construída online pode ser muito difícil. Castells 

(2004, p.100) define o ambiente da Internet como “uma extensão da vida como ela é”. O 

autor afirma que a maioria dos usuários da rede cria personalidades online compatíveis 

com suas identidades offline, e utiliza a web para compartilhar fotos com amigos, 

conversar com parentes distantes ou mesmo conhecer pessoas. No ciberespaço, o 

diferencial, segundo Corrêa (2006, p.5), é que o indivíduo, “que representa papéis, que 

muda o seu figurino de acordo com seus gostos e momento”, tem a oportunidade de 

participar de quantos grupos desejar. 

 Para este trabalho torna-se indispensável relacionar o termo identidade ao 

contexto virtual. Recuero (2009) afirma que o perfil de um indivíduo em uma rede 

social online representa sua identidade dentro de um serviço como o Twitter, por 
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exemplo. Desta forma, a identidade virtual pode ser considerada uma das posturas 

adotados pelo indivíduo, pois, segundo Hall (2001, p. 13), cada sujeito assume 

“identidades diferentes em diferentes momentos”. E também no ambiente online, as 

posturas adotadas vão se modificando constantemente. 

Ao discutir a cultura da virtualidade real, Castells (2002, p. 443) cita uma das 

primeiras pesquisas psicanalíticas envolvendo usuários da Internet. Estes estudos 

demonstraram que os usuários interpretavam papéis criando identidades online assim 

como agimos de maneiras distintas de acordo com diferentes ocasiões. No trabalho, na 

escola ou em uma festa com amigos, o sujeito está constantemente interpretando de 

acordo com o que está sentindo e com as situações que estão acontecendo em cada 

ambiente. 

Castells (2002, p. 443) também ressalta que as pesquisas apontaram para 

comunidades virtuais
15

 como responsáveis por oferecer um contexto novo e 

impressionante, no qual pensar sobre a identidade humana na era da Internet é 

inevitável. A web incentiva o usuário a assumir diferentes posturas, pois oferece 

plataformas, recursos e ambientes pelos quais se pode transitar de maneira fácil e 

rápida. 

 Segundo Recuero e Zago (2009) os usuários podem personalizar seus perfis de 

diversas maneiras e, desta forma, tornar “o espaço de representação do “eu” semelhante 

a páginas pessoais" (RECUERO; ZAGO, 2009, p.83). As ações e as escolhas realizadas 

pelo indivíduo em seus perfis online, assim como as conexões estabelecidas por ele, 

possibilitam a construção de sua identidade virtual. 

 Para Tavares (2010, p.2), “a Internet abriga dois principais personas que 

interagem em seus espaços: o persona produtor de conteúdo e o persona leitor de 

conteúdo”. No ciberespaço, assim como na vida offline, a identidade está sendo 

constantemente construída, e os perfis assumidos na Internet, segundo Recuero (2009, 

p.30), “são pistas de um “eu” que poderá ser percebido pelos demais. São construções 

plurais de um sujeito, representando múltiplas facetas de sua identidade”. É natural que 

o indivíduo se molde de modos diversos para diferentes grupos. Segundo Corrêa, (2006, 

                                                           
15

“Em geral, entende-se que comunidade virtual é uma rede eletrônica autodefinida de comunicações 

interativas e organizadas ao redor de interesses ou fins em comum”. (CASTELLS, 2002, p.443). 
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p. 2-3) o indivíduo é formado de acordo com vários fatores como o seu meio e as 

possibilidades disponíveis. 

 

Dessa forma, então, surgem novas formas de socialidade na cibercultura 

contemporânea, que tem como características essenciais a aparência, a 

imagem, e também o sentimento, pois basicamente é o afeto que vai 

determinar o relacionamento na sociedade em rede, permitindo a formação de 

tribos e comunidades no ciberespaço (CORRÊA, 2006, p.3). 
 

 

Define-se assim, o persona-produtor de conteúdo como o indivíduo que constrói 

na e para a Internet uma identidade virtual. Ela pode agregar valores benéficos a sua 

imagem diante dos outros membros da rede, mesmo que estes atributos não sejam 

elementos reais de sua personalidade e individualidade. Assim como afirma Tavares 

(2010 p. 3), “persona-produtor de interesse pessoal já constrói sua identidade a partir 

das relações pessoais virtuais que deseja estabelecer no espaço virtual, e que podem 

estar de acordo ou não com o seu “eu digital” criado”. 

A identidade assumida pelo persona-produtor pode ser constituída com o 

objetivo de que ele se torne mais popular diante dos demais membros da rede. Tavares 

(2010, p.4) discute este aspecto afirmando que características físicas, intelectuais ou 

culturais são atributos que transformam o persona-produtor em um “eu digital” 

consideravelmente popular frente aos demais. Então, se a identidade virtual possuir 

muitos traços próprios do indivíduo, que representem uma extensão dos característicos 

dele no ambiente offline, este fator é um componente favorável a este indivíduo no 

ambiente virtual. 

Cada papel desempenhado na rede é consequência da responsabilidade assumida 

perante os demais interagentes. Apesar de manter traços de sua personalidade, é natural 

que o indivíduo se adeque a cada comunidade virtual a qual pertence e, desta forma, 

passe a ser conhecido pelos demais interagentes de cada meio de maneira diferente. Um 

indivíduo pode, portanto, ter traços diferentes destacados em seus diversos perfis online 

e será conhecido a partir deles nas diversas redes sociais das quais participa, por 

exemplo. 
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Este processo ocorre de forma natural. Tavares (2010, p.9) discute as múltiplas 

representações assumidas por um mesmo indivíduo em redes sociais diferentes. 

 

O interagente se comporta na Internet construindo várias representações 

sociais na rede, de acordo com os processos de interação que ali se 

estabelecem. Para localizar a multiplicidade de representações sociais digitais 

na Internet, é possível identificar que o mesmo indivíduo, ao participar de 

comunidades virtuais, redes sociais como Orkut, Facebook ou Twitter, ou 

ainda, programas de mensagens instantâneas, constrói diferentes “eus 

digitais”, personas a partir dos interesses ali envolvidos (TAVARES, 2010, 

p.9). 

  

 Passa a existir a possibilidade de se integrar a grupos sociais pelo sistema de 

afinidades da lógica da identificação. No ambiente virtual, o indivíduo opta pela(s) 

comunidade(s) ou grupos socials a(s)/o(s) qual(quais) quer pertencer considerando 

acima de tudo o seu interesse particular em um ou mais temas “em que percebe uma 

identificação e encontra pessoas com quem possa compartilhar ideias e discutir 

publicamente. “É o interesse em comum, a aparência e a vontade de estar-junto que 

transmitem à comunidade um sentimento de pertencimento” (CORRÊA, 2006, p.6). É 

neste contexto que de passa a não valorizar mais a territorialidade já que as identidades, 

segundo Hall (2001, p.75), “se tornam desvinculadas – desalojadas – de tempos, 

lugares, histórias e tradições específicos e parecem ‘flutuar livremente’”. 

O cenário atual estabelece cada vez mais identidades múltiplas e fragmentadas 

trazidas por diversas questões sociais, históricas e econômicas. A sociedade passou de 

uma lógica da identidade coletiva, territorial, familiar, religiosa, étnica, por exemplo, 

para a lógica da identificação, em particular nos dias de hoje, marcada por outros 

valores como o afeto, os contatos, o consumo, o estilo, as afinidades ou simplesmente 

pelo ato de estar junto. Quer dizer, mudaram as formas de socialização, de interação. Os 

valores formais, fixos, perenes perderam espaço e, no ciberespaço, em particular, os 

sites de redes sociais contribuem ainda mais para que os indivíduos oportunamente 

escolham diferentes personas ou identidades para assumir.  

Portanto, segundo Tavares (2009, p.9) “o interagente se comporta na Internet 

construindo várias representações sociais na rede, de acordo com os processos de 

interação que ali se estabelecem”. Desta forma, o ambiente online e suas mais diversas 
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possibilidades estimulam as identidades múltiplas estabelecidas dos dias atuais, sendo 

que o papel desempenhado por cada perfil “é decorrente de sua responsabilidade 

assumida diante dos demais interagentes as quais está ligado” (TAVARES, 2009, p.9). 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Para a realização da pesquisa quanti-qualitativa foi reunido um objeto empírico 

composto por posts da jornalista Rosana Hermann recolhidos em cinco dias 

determinados previamente. Utilizando como recurso a técnica da netnografia, o material 

retirado do perfil da jornalista Rosana Hermann no Twitter foi reunido e organizado, 

possibilitando sua posterior observação. 

A adaptação da etnografia para o estudo de práticas comunicacionais mediadas 

por computador recebe, então, o nome de netnografia ou etnografia virtual e, para 

Amaral, Natal e Viana (2009) sua utilização é possível no campo da comunicação 

porque diversos objetos de estudo localizam-se no ciberespaço e, portanto, permitem a 

imersão do pesquisador no ambiente. 

 

No Brasil, entretanto, ainda são poucos os estudos voltados para essa questão, 

seja no que diz respeito à metodologia em si ou aos objetos analisados. Sá 

(2002) discutiu a questão da aplicação da metodologia para a compreensão 

das redes digitais. Montardo e Rocha (2005) questionaram a pertinência dos 

estudos netnográficos ao campo da comunicação e da cibercultura 

(AMARAL; NATAL; VIANA, 2005, p.5). 

 

A etnografia é o processo em que o pesquisador submerge no mundo que estuda 

por determinado tempo, e leva em consideração as relações que se formam entre quem 

participa dos processos sociais deste recorte de mundo (AMARAL; NATAL; VIANA, 

2009). Para a efetivação da pesquisa foi necessária a inserção da pesquisadora no 

ambiente pesquisado. A pesquisadora possui conta no Twitter desde abril de 2009 e, 

antes de escolher o objeto de estudo, já estava inserida no contexto da rede social. 

Montardo e Passerino (2006) trazem uma reflexão sobre o histórico da 

etnografia. A metodologia é originária da antropologia e tem sua origem no final do 

século XIX e começo do século XX. Os autores discutem também o aspecto 

investigativo da etnografia que tem “um caráter holístico e empírico sem pré-

concepções teóricas que permite ao pesquisador explorar o fenômeno como um todo” 

(MONTARDO, PASSERINO, 2006, p.4). A presença do ciberespaço tornou necessária 

a utilização e aplicação de metodologias de pesquisa que possibilitassem “‘capturar’ a 

essência dos fenômenos presentes” nele (MONTARDO, PASSERINO, 2006, p.4). 



 

28 

 

Para Hine (HINE apud MONTARDO, PASSERINO, 2006, p.5) “se nós 

podemos estar confiantes de que a etnografia pode ser aplicada com sucesso em 

contextos online então nós podemos ficar seguros de que estes são, realmente, contextos 

culturais, uma vez que a etnografia é um método para entender a cultura”. Desta 

maneira, as tecnologias digitais podem trazer novos questionamentos e enriquecer este 

método de pesquisa. 

O termo “netnography” (netnografia) foi inicialmente proposto por um grupo de 

pesquisadores norte-americanos, Bishop, Star, Neumann, Ignacio, Sandusky e Schatz, 

como afirma Braga (2007). Um aspecto de destaque neste método de pesquisa é o fato 

de que, no ambiente online, o pesquisador pode tornar-se invisível e não interferir na 

“dinâmica da interação observada”. Porém, é a “participação “mesmo que invisível” no 

grupo que irá viabilizar a apreensão de aspectos” da cultura pesquisada (BRAGA, 2007, 

p.6). 

Existem alguns procedimentos de metodologia específicos da transposição da 

etnografia para a netnografia, como: Entrée cultural, composta pelas primeiras 

inserções ao campo, que exige que o pesquisador prepare-se, levantando quais tópicos e 

quais questões ele deseja analisar; coleta e análise dos dados; ética de pesquisa; 

feedback e checagem de informações com os membros do grupo (AMARAL, NATAL, 

VIANA, 2009, p.9). No caso deste trabalho, a checagem se deu através da participação 

em uma palestra ministrada pela jornalista Rosana Hermann, do livro escrito por ela 

sobre sua relação com o Twitter e da leitura de diversas entrevistas da profissional. 

“As etapas não acontecem de forma estática, e os pesquisadores trabalham indo 

e vindo por entre elas, apontando vivência de sobreposições e interferências (aqui num 

sentido positivo) no qual os procedimentos acontecem de forma interligada.” 

(AMARAL, NATAL, VIANA, 2009, p. 9). Desta forma, consultas ao livro escrito pela 

jornalista, por exemplo, foram realizadas em momentos alternados e diversos durante a 

produção deste trabalho. 

Foi escolhida para este trabalho a técnica conhecida como semana composta, 

adequada para uma pesquisa que tem como objetivo identificar estratégias e 

características utilizadas pela jornalista que possibilitam que ela construa uma 

identidade virtual. Foram selecionados alguns dias sequenciados destacados para 

compor um período, de forma representativa de cinco dias. 
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Os dias que fazem parte da semana composta analisada foram escolhidos 

considerando o tempo hábil para a pesquisa e o cronograma estabelecido previamente. 

As datas analisadas foram: 3 de setembro, segunda-feira, 11 de setembro, terça-feira, 19 

de setembro, quarta-feira, 27 de setembro, quinta-feira e 5 de outubro, sexta-feira. A 

segunda-feira de uma semana, a terça-feira da semana seguinte e assim 

consequentemente até alcançar a sexta-feira. É importante destacar que a definição do 

período de tempo da seleção dos tweets também considerou os prazos e intenções 

pragmáticas da presente pesquisa. 

  Para tornar a realização da netnografia possível foram estabelecidas, neste 

trabalho, cinco categorias de abordagem quanti-qualitativa que visam perceber 

características que, unidas, são traços da personalidade da jornalista dentro da rede 

social online. Periodicidade das postagens, abordagens, linguagem, interação e presença 

de links foram as categorias estabelecidas neste trabalho. 

 Periodicidade: nesta categoria foi observada a quantidade de atualizações diárias 

de postagens (no Twitter conhecidas como tweets) publicadas pela referida 

jornalista, com o objetivo de identificar a presença dela na rede social; 

 Abordagens: foi observado o teor das postagens e o conteúdo referido pela 

jornalista com o objetivo de reconhecer os diferentes temas, sejam pessoais, de 

intimidade, ou profissionais abordados por ela; 

 Linguagem: foi possível observar a maneira como a jornalista utiliza gírias, 

abreviações, regionalismo e traços que podem constituir uma identidade virtual; 

 Interação: esta categoria visou compreender as relações e/ou interações 

estabelecidas entre a jornalista e seus seguidores e/ou seguidos, a partir de 

menções (mentions ou @); 

 Presença de links: a utilização de referências da web em suas postagens, bem 

como a presença de indicações de conteúdos produzidos por ela em outras 

ferramentas como seu blog, justificam a existência desta categoria. 
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Os tweets foram recolhidos através do aplicativo do navegador Google 

Chrome
16

, o Webpage Screenshot
17 

(fotografia da tela), que possibilita o registro de 

imagem de forma compatível com o número de postagens realizadas durante as datas 

selecionadas. 

Após a organização do material, as categorias periodicidade, abordagens, 

linguagem, interação e presença de links foram estabelecidas a partir da prévia 

observação do perfil de Rosana Hermann, e utilizadas para entender as estratégias e 

abordagens do perfil da jornalista na rede social online. Elas também possibilitaram 

identificar suas formas de atuação na rede online, de modo a verificar se há maior 

presença de postagens de caráter pessoal ou profissional, ou mesmo se existe um 

equilíbrio entre elas. 

Após serem armazenados, os 293 tweets foram separados em ordem cronológica 

e foi realizada a contagem total de postagens por dia analisado. Entre eles, alguns foram 

escolhidos para exemplificar os itens da análise. Depois, os tweets foram distribuídos 

nas diferentes categorias e, para tanto, foram definidas determinadas cores para 

representar cada categoria. Após, as categorias de hiperlinks e cotidiano foram 

subdivididas conforme o conteúdo dos tweets. Durante a análise dos tweets, foi sendo 

pesquisado também o contexto que envolvia o assunto dos posts. 

A relação existente entre o Twitter e o jornalismo também foi de fundamental 

importância para a escolha da realização desta pesquisa na rede social. Perceber de que 

forma Rosana Hermann utiliza essa potencialidade e entender o modo como um 

jornalista pode utilizar a ferramenta de maneira satisfatória, aproveitando-se de suas 

potencialidades, será exposto no próximo tópico, composto pela etapa de observação 

propriamente dita. 

                                                           
16

Google Chrome é um programa de computador que possibilita seus usuários a interagirem com 

documentos virtuais da Internet, também conhecidos como páginas da web. Ele é um navegador 

desenvolvido pelo Google. 

17
Aplicativo que permite capturar a página inteira e salvar como um arquivo de imagem. 
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5 PERCEPÇÕES E RESULTADOS 

 

Apesar da jornalista Rosana Hermann também possuir uma página no Facebook 

e um blog no Portal R7, a escolha da observação de seu perfil no Twitter justifica-se por 

diversos fatores. Um deles é a declarada preferência da jornalista por esta rede social. 

Este aspecto pode ser confirmado em seu livro Um passarinho me contou – Relatos de 

uma viciada em Twitter. 

 
Figura 04 – Foto da jornalista Rosana Hermann, retirada do layout do blog Querido Leitor. 
 

Rosana está no Twitter desde 2007. Em diversas ocasiões ela participa de 

programas de televisão para falar sobre tecnologia, e inclusive sobre o Twitter.  Desde 

2009 ela é gerente de inovação e criação do Portal R7, portal de notícias e 

entretenimento da Record. O R7 possui conteúdo e vídeos da Record News, Rede 

Record, Record Internacional e suas afiliadas. 

 

Dei palestras sobre o Twitter em emissoras de TV, agências de propagandas, 

empresas privadas, universidades. Gravei cursos de Twitter em vídeo para 

ações de endomarketing de uma grande operadora de telefonia de celular; 

apresentei quadros em vídeo com dicas de Twitter, na web e na televisão a 

cabo. Aconselhei muita gente a aderir à rede e, até hoje, faço um serviço de 

helpdesk mais ou menos voluntário (HERMANN, 2011, p.15). 

  

 Em sua obra, publicada em 2011 pela editora Panda Books, de São Paulo, ela 

fala sobre o Twitter, sua relação com a rede social online e também dá a sua opinião 

sobre diversos aspectos dessa ferramenta. “O Twitter é comunicação, informação, rede, 
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blog em miniatura, mural, fonte de novidades, espaço de expressão, comunicação e 

divulgação” (HERMANN, 2011, p.12). Ao descrever a rede social online, ela ressalta o 

potencial de igualdade entre os perfis, possibilitado pelo Twitter, em que prevalece não 

a imagem, mas “o texto, a inteligência, a sagacidade, a criatividade, a comicidade e a 

rapidez de resposta” (HERMANN, 2011, p.78). 

 O Twitter disponibiliza alguns recursos que identificam cada usuário. O nome de 

usuário que será utilizado no perfil, que na rede social online passa a ser precedido do 

símbolo “@”; a Bio, que é o texto de 160 caracteres proposto pelo Twitter para ser uma 

descrição do usuário; o avatar, imagem usada para acompanhar o nome no perfil da rede 

social; a foto de capa, localizada no topo da página do usuário; e o fundo, imagem que 

pode ser vista nas laterais de cada perfil no Twitter. Estes são elementos que, à primeira 

vista, identificam o membro da rede com o seu perfil na rede social, e são de extrema 

importância. Segundo Corrêa (2006, p.5) “tanto o apelido quanto o avatar escolhido 

servem para indicar dados sobre uma pessoa, sobre como ela se apresenta, sobre sua 

identidade”. 

 Rosana é identificada no Twitter como @rosana. Hoje, é muito difícil conseguir 

se cadastrar no site simplesmente com o primeiro nome ou uma combinação simples de 

letras. Em 2007, quando a jornalista passou a utilizar seu perfil, seu primeiro nome 

ainda estava vago e ela pôde ocupá-lo. “O nome no Twitter é importante. Tem que ser 

fácil de lembrar, expressar alguma coisa. Tem de descrever alguém, propor alguma 

coisa, causar uma reação” (HERMANN, 2011). No caso da jornalista, seu nome de 

usuário é simples, e não possui números ou caracteres diferentes. 

 

 

Figura 05: avatares utiliados pela jornalista durante as datas da pesquisa. 
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 Durante os cinco dias observados, ou seja, na semana composta descrita 

anteriormente, Rosana mudou de avatar uma vez. Na segunda-feira dia 3, sua imagem 

do perfil era a da esquerda, mostrada na figura 05. Nos outros quatro dias observados, 

ela manteve como avatar a imagem da direitra da figura 05. Para Ribeiro e Alvarenga 

(2010, p.3) “o avatar é também personalidade, imagem, gênio, identidade digital”. Desta 

forma, torna-se fácil, para os seguidores, identificar o perfil também pela imagem do 

avatar, uma vez que, com o passar do tempo, a figura vai sendo memorizada pelos 

demais membros da rede. 

 

Figura 06: Capa do Twitter da jornalista Rosana Hermann. 

 

 Na figura 06, podemos visualizar tanto o recurso de imagem de capa quanto o 

texto da Bio. A capa do perfil da jornalista permaneceu a mesma durante todo o período 

de observação de seu perfil, assim como o texto de sua Bio. Na imagem de capa, 

Rosana utiliza uma foto de Albert Einstein, físico, assim como a jornalista. No texto da 

Bio, ela faz uma referência a World Wide Web, que significa rede de alcance mundial, 

trocando a última palavra por woman, mulher em inglês. Em seguida, ela se descreve 

como física e escriba
18

. Após, ela coloca o endereço da página em que mantém seu 

currículo online e, por último, a sua localização, e o endereço de seu blog no Portal R7. 

 A partir da figura 06 também é possível perceber que Rosana possui o símbolo 

de “perfil verificado” logo ao lado de seu nome. Esse selo, representado por um “visto”, 

tem como objetivo confirmar que a conta no serviço pertence à pessoa que leva o seu 

nome. Essa função é uma espécie de autenticidade da conta no Twitter que sinaliza para 

                                                           
18

Na Antiguidade, aquele que dominava a habilidade da escrita era chamado de escriba. 
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os demais membros da rede social online que determinado perfil é real, ou seja, que o 

@rosana está sob a responsabilidade da própria Rosana Hermann, por exemplo. 

O selo que pode ser visto ao lado do “perfil verificado” é o selo de “tradutor”, 

representado por um globo, que é concedido para os usuários conforme suas atividades 

na Central de Tradução do Twitter. Isso significa que Rosana já contribuiu com diversas 

traduções para o site e algumas foram aprovadas por um grupo de moderadores que faz 

uma revisão das traduções mais adequadas para serem utilizadas. 

 Outro elemento visual do @rosana é sua imagem de fundo. Entre os dias de 

realização deste trabalho ele não foi modificado nenhuma vez. A jornalista utiliza uma 

imagem preta que, na lateral esquerda, possui a figura de uma pessoa caminhando. A 

imagem é formada por caracteres de cor verde que se movem. 

Para melhor perceber traços da identidade da jornalista em seu perfil, a 

observação foi realizada através das categorias periodicidade, abordagens, linguagem, 

interação e presença de links. As observações realizadas a partir dessa divisão estão 

expostas abaixo. 

 

5.1 PERIODICIDADE 

 

Durante o período completo de cinco dias observados, a jornalista manteve uma 

regularidade quanto ao número de postagens em seu perfil do Twitter. Porém ela não 

possui um número fixo de publicações por dia. O número máximo de publicações foi 78 

e o mínimo 43. No total foram 293 tweets durante os cinco dias. Na segunda-feira, dia 3 

de setembro, foram 60 publicações no microbblog; na terça-feira, dia 11, o perfil 

@rosana somou 78 postagens; na quarta-feira, dia 19, foram 43 tweets no total; na 

quinta-feira, dia 27, a jornalista publicou 45 postagens; e na sexta-feira, dia 5 de 

outubro, Rosana postou 67 publicações no total. 

A periodicidade frequente das postagens no seu perfil no Twitter faz com que ela 

possa acompanhar e comentar diversos acontecimentos em tempo real. Este aspecto é 

vantajoso para o uso da rede social online no jornalismo, pois informa com agilidade e 

instantaneidade. “Por meio da periodicidade é possível informar constantemente o 
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público naquela medida de tempo e naquele momento que é exigido não só pelos 

acontecimentos atuais, mas também na demanda e costumes dos leitores” (FAUS 

BELAU, 1966, p.51). 

A possibilidade de utilizar diversas plataformas móveis para postar no microblog 

é um fator que contribui para que seus usuários possam estar presentes na rede social 

online em diversos momentos do dia. Rosana conta que utiliza diversas plataformas 

para estar conectada ao Twitter. “Tuito do desktop, do laptop, do netbook, do celular, do 

iPad, do iPhone, do navegador, da barra de ferramentas, do Gmail” (HERMANN, 2011, 

p.14). 

 

Figura 07 – Análise do perfil de Rosana pelo site How often do you tweet?. 

A intensa utilização da rede social desde que a jornalista fez seu perfil no Twitter 

é reconhecida por ela. “Venho tuitando sem parar, todos os dias, o dia todo, em todo 

lugar. Em casa, no trabalho, em eventos, na praia, na rede de balanço, na cadeira de 

massagem, quando estou fazendo alguma coisa ou quando não estou fazendo nada” 
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(HERMANN, 2011, p.14). Segundo o aplicativo How often do you tweet?
19

, o perfil 

@rosana tweeta, em média, a cada 25 minutos. 

 

5.2 ABORDAGENS 

  

 Nos tweets observados diversas abordagens foram visualizadas. Alguns temas se 

destacam mais, por se repetirem com mais frequência. Entre eles, foram identificados 

aspectos da rotina e do cotidiano de Rosana, tweets caracterizados pelo humor e 

postagens com caráter de mobilização. Acontecimentos importantes, novidades 

tecnológicas, informações sobre redes sociais e diversos outros assuntos gerais também 

são comentados pela jornalista; para estes fatos foi destacada o caráter informativo dos 

tweets. 

 A viabilidade de acessar a Internet de modo fácil e de muitos lugares torna 

possível que a rotina e o cotidiano das pessoas possam ser expostos quase integralmente 

nas redes sociais. Rosana utiliza seu perfil no Twitter para contar pequenos fatos do seu 

dia a dia, e também para possibilitar que seus seguidores acompanhem seus trabalhos, 

como sua participação ao vivo em programas de televisão, por exemplo. 

Na segunda-feira, dia 3 de setembro, dos 60 tweets da jornalista, 20 deles 

falavam sobre seu cotidiano. Fatos do dia a dia, opiniões sobre assuntos corriqueiros, 

pensamentos e reflexões rotineiras foram publicados por Rosana. Segundo Santana 

(2012, p.32) “os sites de redes sociais – SRS – se tornaram o lugar privilegiado para o 

sujeito, sempre conectado, falar de si, produzir e divulgar imagens, seus gostos, suas 

condutas de vida pessoal, acadêmica e profissional”. 

                                                           
19

O How often do you tweet? é um site que permite ao usuário descobrir qual a sua média de tweets por 

dia. 
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Figura 08 – Tweets dos dias 3, 11 e 27 de setembro. 

 Nos três tweets da figura 08, é possível ver que a jornalista compartilha e expõe 

sua rotina pessoal através de suas postagens. Na primeira, ela relata o que irá fazer para 

o café da manhã. E, na segunda, conta sobre uma farinha diferente que colocou na 

panqueca. Postagens como a terceira possibilitam que os seguidores de Rosana possam 

saber um pouco sobre sua rotina profissional. A jornalista utiliza o microblog como um 

serviço para informar suas participações em programas de televisão, rádio ou mesmo 

indicar seus textos em sites e blogs. 

O uso de hashtags é um recurso muito utilizado pela jornalista. A hashtag é uma 

espécie de etiqueta caracterizada pela utilização do símbolo “#” junto com um assunto 

ou termo. O recurso facilita a pesquisa de interesses na medida que as hashtags se 

transformam em links que levam o usuário a uma busca por outros tweets sobre o 

mesmo assunto. Essa estratégia de classificar as postagens no Twitter através de 

hashtags é explicada por Primo (2008). 

 

Para se “etiquetar” um tweet, utiliza-se o sinal de sustenido (“hash”, em 

inglês) antes de uma ou mais palavras que servirão como tag. Essa 

convenção ganhou notoriedade com a iniciativa de Nate Ritter em utilizar a 

tag #sandiegofire nos relatos que vinha fazendo sobre os incêndios em San 

Diego. Em virtude da rapidez com que se publica tweets na rede, com 

frequência a rede Twitter consegue divulgar notícias com muito mais rapidez 

que qualquer meio jornalístico tradicional (PRIMO, 2008, p.4). 

 

Durante a sexta-feira, dia 5 de outubro, ficou evidente a utilização de seu perfil 

na rede social online para falar sobre aspectos pessoais e, até mesmo, que fazem parte 
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da intimidade da jornalista. Neste dia, a maior parte das postagens de Rosana falava do 

aniversário de 18 anos de sua filha. A jornalista publicou também fotos de detalhes da 

festa e criou uma hashtag para marcar a ocasião. Dos 67 tweets de sexta-feira, 30 

remetiam ao aniversário. 

 

Figura 09 – Tweets do dia 5 de outubro 

 Em uma das postagem da figura 09 a jornalista explica o motivo da hashtag que 

apareceu em 30 das 78 postagens. A partir dessa publicação, ela retweeta
20

 diversas 

mensagens dos seguidores desejando parabéns para sua filha. Depois de muitas 

postagens sobre o tema, a jornalista pede desculpas pela grande quantidade de tweets, 

mas com bom humor justifica que 18 anos só podem ser comemorados uma vez na vida. 

 Tweets de caráter informativo com diversos temas também foram publicados 

pela jornalista durante os cinco dias observados. Notícias e informações relacionadas à 

tecnologia, tema de interesse e conteúdo central da jornalista em seu blog oficial e de 

sua área de atuação, são as mais postadas por Rosana. Porém, entretenimento, televisão 

e política também surgiram em alguns tweets que traziam links do Portal R7 e do blog  

Querido Leitor. Inclusive, links com sugestões de leituras de textos, posts em blogs ou 

notícias do seu site aparecem com frequência entre as postagens do perfil @rosana, 

como será exemplificado a seguir. 

                                                           
20

 Retweetar é usar uma mensagem de alguém no Twitter e encaminhar (retransmitir) para seus 

seguidores. 
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 Na quinta-feira, dia 27 de setembro, foram citados desde o aniversário de 3 anos 

do Portal R7, até o aniversário de 14 anos do Google
21

. Notícias de repercussão 

nacional e internacional também são citadas por Rosana. Esta característica pode ser 

confirmada com a postagem mostrada na figura 10. O retweet da jornalista dá a seus 

seguidores uma importante notícia da política do país. Outras publicações de Rosana 

também trataram deste assunto no dia 11. 

 

Figura 10 – Tweet do dia 11 de setembro 

 Nos tweets da figura 11 é possível perceber que a jornalista utiliza seu perfil para 

remeter seus seguidores para conteúdos do Portal R7 e também para o seu blog. Sempre 

que uma postagem nova é publicada no Querido Leitor, blog da jornalista, dois tweets 

costumam ser publicados indicando que há nova postagem. A expressão “No blog ->” 

no início do tweet identifica que o link colocado logo depois irá para o Querido leitor. 

 

  

Figura 11 – Tweets dos dias 3, 11 e 27 de setembro e 5 de outubro. 

 Outro direcionamento temático da jornalista no seu perfil é a divulgação de 

ações ou movimentos que ela julga relevantes. A grande capacidade de repercutir 

                                                           
21

 http://google.com 
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rapidamente um fato e gerar debate sobre ele é uma potencialidade das redes sociais 

online muito aproveitada por Rosana. 

 

No espaço offline, uma notícia ou informação só se propaga na rede através 

das conversas entre as pessoas. Nas redes sociais online, essas informações 

são muito mais amplificadas, reverberadas, discutidas e repassadas. Assim, 

dizemos que essas redes proporcionaram mais voz às pessoas, mais 

construção de valores e maior potencial de espalhar informações. São, assim, 

essa teia de conexões que espalham informações, dão voz às pessoas, 

constroem valores diferentes e dão acesso a esse tipo de valor (RECUERO, 

2009, p.25). 

  

 Nesse sentido, por exemplo, no dia 3 de setembro, diversos tweets e retweets da 

jornalista remetiam a um caso de reclamação sobre uma promoção de um site. Na 

postagem da figura 12, a jornalista utiliza o recurso da hashtag para expressar sua 

indignação com uma empresa. 

 

Figura 12 – Tweet do dia 3 de setembro 

  

 O “#QVergonhaT4Frock” publicado pela jornalista se referia a um episódio que 

ocorreu entre um usuário do Twitter e a empresa T4Frock. Ele estava participando de 

uma promoção que indicava, em seu regulamento, que o mais votado ganharia um 

ingresso para um show. Porém a empresa deu o prêmio a outro seguidor e não ao mais 

votado. A partir dessa polêmica, @rosana passou a retweetar diversos usuários que 

falavam sobre o caso e também a incentivar seus seguidores a reclamarem sobre a 

promoção. 

 

Figura 13 – retweet do dia 3 de setembro. 
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 Notícias de repercussão também são tema de muitos tweets da jornalista como 

ocorreu na terça-feira, 11. Um episódio que envolvia uma loja virtual, a Visou, foi 

repercutido pela jornalista em seu perfil. Segundo publicado em matéria do dia 10 de 

setembro de 2012, no Estadão Empregos, a loja enviou xingamentos e palavrões para 

uma cliente que reclamou da demora na entrega de uma compra realizada. O tweet da 

figura 14 é uma das mais de dez publicações relacionadas ao caso escritas por Rosana. 

A partir deste episódio, ela iniciou uma discussão sobre o relacionamento entre clientes 

e empresas e até contou um caso que aconteceu com ela. 

 

Figura 14 – Tweet do dia 11 de setembro. 

 No dia 27, duas campanhas enviadas para a jornalista por seguidores foram 

reforçadas por Rosana através de retweets. Uma campanha de combate ao câncer, e 

também uma campanha de doações de órgãos. Barreto (2011) destaca essa 

potencialidade das redes sociais. 

 

Bastam instantes para atingir um número enorme de pessoas. O custo de 

participação é menor e o leque de temas e opções é infinitamente maior. E se 

é mais fácil participar em diferentes frentes, cresce também o impacto do que 

está sendo feito. Essas mídias são grandes facilitadoras uma vez que 

sincronizam diferentes grupos espalhados num mesmo país ou no mundo, 

facilitam a coordenação das ações e ajudam a documentar o que está 

acontecendo. E por  mais que se questione o grau de ativismo destas redes, 

estudos já apontam que as mídias sociais, ao contrário de uma visão comum, 

estão expondo mais pessoas a questões humanitárias e sociais [...] Fato é que 

estamos num processo de expansão, com  infinitas possibilidades e, claro, 

vamos enfrentar  desafios e sofrer adaptações ao longo do percurso. O mais 

importante é que ele seja traçado em conjunto e com uma maior pluralidade 

de vozes (BARRETO, 2011, p.162-165). 

  

 Esta potencialidade de atingir muitas pessoas de forma rápida e fácil é um fator 

que pode contribuir para que essas iniciativas sejam mais divulgadas e difundidas 

através de tweets e retweets como da jornalista. No Twitter, estas iniciativas costumam 
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se espalhar e podem ganhar destaque dependendo da quantidade de adesão dos 

membros da rede. 

 

5.3 LINGUAGEM 

   

 A jornalista utiliza uma linguagem simples, direta, usa abreviações e também 

utiliza muitos termos reconhecidos por outros membros da rede social online em seu 

perfil no Twitter. Segundo Galli (2002), uma linguagem própria estabeleceu-se entre os 

usuários da Internet. “Todo usuário, de uma maneira ou de outra, acaba compreendendo 

o conjunto da rede e os termos que determinam seu conteúdo e funcionamento” 

(GALLI, 2002, p.3). Esta linguagem estabelecida constrói-se por elementos da língua 

comum que são adaptados e também pelo empréstimo de palavras inglesas. 

 Como nos tweets da figura 15, em algumas de suas postagens a jornalista utiliza 

caracteres para formar os chamados emoticons, que podem representar rostos felizes e 

tristes, por exemplo, ou como no caso da figura 15, tentam representar determinado 

animal. Emoticon é a junção de dois termos em inglês que significam emoção e ícone. 

Na Internet são usados para esboçar determinada reação ou sentimento através do uso 

de caracteres. Esta forma de expressão é comum e costuma ser entendida pelos 

membros da rede. Os emoticons podem facilitar e encurtar uma mensagem que deseja 

ser transmitida. 

 

 

Figura 15 – Tweets dos dias 3 e 19 de setembro e 5 de outubro. 
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 A utilização de símbolos matemáticos como o “≠” e o “+”, por exemplo, 

também é um recurso utilizado pela jornalista e comum na linguagem utilizada na 

Internet. “>” e “<”, “maior que” e “menor que”, também aparecem em algumas 

postagens de Rosana. O fato de ocuparem menos caracteres é vantajoso para os usuários 

de redes sociais online como o Twitter, que restringe o número máximo de caracteres 

por publicação. 

 Nos tweets da figura16 é possível constatar que a utilização dos símbolos “≠” e 

“+” não foi exclusivamente para ocupar menos caracteres, pois a postagem permitiria a 

utilização da palavra “diferente” ou da palavra “mais”. Porém, o hábito de encurtar as 

palavras, já comum aos internautas, ou mesmo o fato de os símbolos agilizarem o 

processo de digitação podem justificar a forma escolhida pela jornalista para escrever a 

postagem. 

 

Figura 16 – Tweets do dia 11 de setembro e 5 de outubro. 

 Nas publicações da figura 17, é possível observar pelo menos duas 

características da linguagem utilizada na Internet. A abreviação das palavras, vista no 

uso do “vc”, do “pq” e do “q”, que simplificam as palavras “você”, “porque” e “que”, 

mostra que Rosana também utiliza essa forma de expressão em seu perfil. Assim como 

é possível visualizar o uso de caixa alta em duas palavras para ressaltá-las em “MESMO 

PRINT”. Esse recurso é utilizado de forma corriqueira por membros de redes sociais. 

Também pode ser entendido como um grito e é usado para dar destaque e enfatizar aos 

termos colocados dessa maneira. 
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Figura 17 – Tweets dos dias 11 e 19 de setembro e 5 de outubro. 

 A utilização do humor é também característica presente e marcanta em algumas 

publicações da jornalista Rosana Hermann em seu perfil no Twitter. Segundo Mascolo 

(2010, p.1), a peculiaridade do limite de caracteres torna-se relevante para a utilização 

do humor por seus usuários, pois “faz com que muito tenha de ser dito e, mais 

importantemente, entendido, em pouco espaço para palavras”. 

 

Figura 18 – Tweets dos dias 3 e 11 de setembro. 

 Já no primeiro tweet do dia 3 de setembro, exposto na figura 18, é possível notar 

a forma leve e descontraída com que Rosana utiliza a rede social online. Ao mesmo 

tempo em que ela faz uma simples referência ao dia estar começando ensolarado, ela 

também pode estar fazendo referência à astronomia, já que o sol é uma estrela de quinta 

grandeza, ou então à expressão “de quinta”, que popularmente é utilizada para se referir 

a algo ruim. 

O tweet do dia 11 de setembro também demonstra que a jornalista se utiliza do 

bom humor para falar de problemas rotineiros. Ao dizer que estava sentindo dor nas 

costas, ela fez uma brincadeira com o nome próprio “das Dores”. A forma descontraída 
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com que a jornalista tweeta pode tornar-se um atrativo para seus seguidores ou mesmo 

incentivar a interação, visto que esta postagem foi retweetada por 24 usuários e recebeu 

12 respostas. 

A linguagem usada pelos indivíduos em seus perfis do Twitter está em constante 

transformação. São mescladas línguas diferentes, fatos jornalísticos e expressões que 

surgem a partir da vivência na rede social online. “O Twitter recria linguagens, o tempo 

todo. É um dialeto vivo, sendo reinventado e reprocessado por seus usuários de forma 

incessante” (HERMANN, 2011, p.51). A televisão, a rádio, os blogs e a própria Internet 

fornecem expressões que se tornam populares entre os perfis da rede social online. 

 

5.4 INTERAÇÃO 

  

  “A questão da interatividade atribuída ao suporte é inegável, seja na relação 

entre o usuário e a máquina ou nas relações interpessoais que se procura estabelecer na 

rede” (KOMESU, 2005, p.7). Porém, esta interatividade depende da disposição dos 

usuários para ser estabelecida. No caso do perfil da jornalista, Rosana possui uma 

relação de proximidade com seus seguidores. Ela costuma esclarecer dúvidas e 

responder a questionamentos feitos por eles, principalmente sobre tecnologia e redes 

sociais. 

 

Figura 19 – Tweet de setembro. 

 No tweet da figura 19, a jornalista indica um texto do blog Querido Leitor, em 

que fala sobre percepções que ela tem sobre os dias atuais. A partir da postagem da 

figura 19, alguns de seus seguidores leram o texto do blog e responderam para a 

jornalista através do Twitter. Além de elogiarem a postagem, um dos perfis conta uma 
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história pessoal para Rosana, que ele considera ter relação com o texto. Outro usuário a 

questiona sobre o nome do poema citado no texto do blog. Algumas das respostas desta 

postagem e uma resposta de Rosana podem ser vistas nas figuras 20 e 21. 

 

Figura 20 – Tweets do dia 5 de outubro. 

 

Figura 21 – Tweets do dia 5 de outubro. 



 

47 

 

 As redes sociais dependem dessa interação e também de seus membros dispostos 

a “compartilhar informações e experiências” (TOMAÉL, ALCARÁ, DI CHIARA, 

2005, p.101). Da mesma forma que alguém decide comentar uma postagem, outros 

usuários podem receber as informações e passar a participar da “conversa”. “No Twitter 

todo mundo entra no meio da conversa de todo mundo e dá pitacos. É o procedimento 

normal. Quer dizer, normal não é, mas é comum. E é aí que está a graça” (HERMANN, 

2011, p.34). 

 Outra característica que pode ser observada no relacionamento de Rosana com 

seus seguidores é que a jornalista retweeta respostas dadas às suas postagens. A partir 

de um pensamento exposto pela jornalista seus seguidores enviam outras reflexões que 

podem complementar, concordar ou discordar do pensamento de Rosana. Muitas das 

postagens retweetadas por ela nesses casos também tem como característica o humor e 

a criatividade como pode ser visto no exemplo da figura 22.  

 

Figura 22 – Tweets do dia 27 de setembro. 

 Ao retweetar as mensagens de outros perfis, os conteúdos produzidos pela 

jornalista vão sendo mesclados aos dos outros usuários. Essas trocas estabelecidas 

geram novos conteúdos e vão se complementando e trazendo novos pensamentos para 

serem discutidos novamente. A importância dessa interação é um elemento destacado 

por Tomaél, Alcará e Di Chiara (2005). 

 

A interação constante ocasiona mudanças estruturais e, em relação às 

interações em que a troca é a informação, a mudança estrutural que pode ser 

percebida é a do conhecimento, quanto mais informação trocamos com o 

ambiente que nos cerca, com os atores da nossa rede, maior será nossa 

bagagem de conhecimento, maior será nosso estoque de informação, e é 

nesse poliedro de significados que inserimos as redes sociais (TOMAÉL 

ALCARÁ, DI CHIARA, 2005, p.95). 
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 Nos tweets da figura 23, é possível ver algumas postagens enviadas para Rosana 

e retweetadas por ela. 

 

 

Figura 23 – Retweet dos dias 3 e 11 de setembro e 5 de outubro. 

 

 Constatamos que é importante para a construção da identidade da jornalista a sua 

projeção no cenário da web. Ao conversar e mostrar a seus seguidores que está sendo 

respondida ela reafirma sua popularidade e, ao mesmo tempo, mostra-se acessível 

mantendo um relacionamento com os outros membros da rede. 

 

  5.5 PRESENÇA DE LINKS 

  

 Entre os links postados por Rosana em seus tweets, das 293 postagens da 

jornalista, 79 continham algum endereço da Internet. Diversos links remetem a 

conteúdos relacionados à tecnologia e curiosidades e dicas sobre a web. Alguns  

também trazem vídeos do Youtube ou imagens tanto da Internet quanto postadas pela 

jornalista. Links para publicações do Portal R7 e para o blog Querido Leitor também 

aparecem com frequência. Existem ferramentas que permitem aos editores de blogs 

optar pela publicação automática do link de novas postagens em seus perfis no Twitter. 
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 O hipertexto proporcionado pela inclusão de links que levam para outros 

conteúdos disponíveis na Internet permite aprofundar informações. No Twitter, esse 

processo de circulação de informações já é automático. Nos cinco dias observados, 18 

tweets publicados pela jornalista remetiam a postagens do Querido Leitor, como os 

exemplos da figura 24. Através das atualizações do perfil de Rosana seus seguidores 

podem acompanhar as novas publicações da jornalista em seu blog no Portal R7. 

Notícias e conteúdos do Portal R7 são tweetados com frequência pela jornalista, como 

os dois últimos dos exemplos da figura 24. 

 

Figura 24 – Tweets dos dias 11 e 19 de setembro e 5 de outubro. 

 Entre os links postados com mais frequência pela jornalista, estão endereços de 

sites, aplicativos e curiosidades referentes a Internet. Nos tweets da figura 25, é possível 

observar exemplos que demonstram esse hábito. No primeiro link, Rosana mostra para 

seus seguidores um site que promete “dizer com um gif”. No segundo tweet, ela informa 

aos seguidores o endereço de uma postagem de seu blog que ensina como colocar uma 

capa no Twitter. No terceiro tweet, a jornalista mostra para seus seguidores um endereço 

que permite criar sites de casamento. 
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Figura 25 – Tweets dos dias 19 de setembro e 5 de outubro. 

 A presença de links dos tweets permite, por exemplo, que uma informação 

circule por diferentes redes sociais online. A partir da colocação de links externos e da 

velocidade característica do Twitter, conteúdos e informações se espalham de maneira 

diversa e intensa. Ao publicar um texto com um endereço da web é como se a jornalista 

estivesse recomendando determinado site para seus seguidores. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 A inserção da Internet no cotidiano atual das pessoas e no modo dos indivíduos 

transitarem pelas diversas ferramentas assumindo diferentes posturas trouxe inúmeras 

mudanças para o contexto social, e até mesmo para a constituição de suas identidades. A 

web potencializou a capacidade de distribuir informações e também ampliou e facilitou 

as possibilidades de mobilização dos grupos. 

Para a realização desta pesquisa, partimos em busca de um referencial teórico 

que embasasse o trabalho. Sendo assim, abordamos as transformações ocasionadas pela 

inserção das novas tecnologias no cotidiano das pessoas, percebendo novos desafios 

para o jornalista. Traçamos um breve histórico da Internet e das redes sociais online 

destacando o Twitter e seu modo de funcionamento. A fim de compreender melhor a 

identidade, abordamos conceitos sobre o tema ressaltando a identidade na cultura 

digital. 

A partir da observação do perfil da jornalista Rosana Hermann foi possível 

perceber que a identidade pessoal e profissional dela estão conectadas e aparecem de 

forma alternada em seus tweets. Assim como acontece no cotidiano fora da web, cada 

indivíduo assume papéis diversos mostrando múltiplas facetas que se alternam durante o 

dia, por exemplo. Ao mesmo tempo em que fala de aspectos íntimos e cotidianos, ela 

também traz informações novas, curiosidades sobre tecnologia e anuncia uma postagem 

nova de seu blog para os seguidores. 

  Segundo Oliveira (2009, p.16), meios como o Twitter, que funcionam bem para 

nichos, tornam o jornalista profissional com características próximas ao do “formador 

de opinião em pequenos grupos, no qual um único indivíduo faz a mediação entre 

grandes meios ou fatos específicos e seu público”. Ao mostrar seu posicionamento 

sobre determinados temas, foi esse o papel assumido por Rosana a partir de suas 

postagens. 

 Em seu perfil, é possível constatar que a jornalista também assume um papel de 

selecionadora de informações que são repassadas a seus seguidores. Desta maneira, ela 

apenas indica determinadas informações e sites que trazem notícias ou mesmo retweeta 
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outros perfis que publicaram determinada informação para que seus seguidores possam 

acessá-la. Discussões sobre assuntos atuais também são propostas por Rosana e, apesar 

do curto espaço disponibilizado pela rede social online, elas conseguem ser 

estabelecidas. 

 É importante perceber a Internet como importante ferramenta no trabalho com a 

identidade pessoal, dentro da qual se inclui o âmbito profissional, como afirmam 

Terêncio e Soares (2003, p.140). Características marcantes em sua postura na rede 

social online como a interação com seus seguidores, a utilização de humor em diversas 

postagens, o posicionamento marcante sobre assuntos que envolvem o universo digital e 

a diversidade de temas abordados dão destaque ao perfil da jornalista. 

 Ao falar sobre sua rotina e fatos corriqueiros de seu cotidiano a jornalista se 

aproxima de seus seguidores. Segundo ela, um indivíduo pode enviar tweets para si 

mesmo, para outra pessoa, para um grupo de indivíduos, para todas as pessoas ou para 

ninguém. Esse postar para si mesmo é descrito como “uma forma de expressão pessoal. 

Nesse caso, o tweet é como um grito silencioso, um registro de momento, uma 

conjectura”,  (HERMANN, 20110, p. 114) e foi identificado em muitas das postagens 

da jornalista. 

 A presença marcante de Rosana ao se posicionar sobre assuntos que estão sendo 

debatidos em outros meios ou mesmo na Internet, mas ao mesmo tempo também falar 

sobre o aniversário de sua filha, dividindo fotos da festa com seus seguidores 

confirmam uma afirmação da própria jornalista. “Tuitamos por diferentes razões, com 

diferentes expectativas, com conteúdos variados. O importante é estar presente” 

(HERMANN, 2011, p.117). E ela consegue fazer isto se colocando de maneira igual a 

seus seguidores. A jornalista afirma que no Twitter não existe diferença física ou 

hierárquica entre os perfis, pois para ela, “todo mundo segue e é seguido, todo mundo 

posta e pode ler os posts dos outros” (HERMANN, 2011, p.36). 

 Um aspecto interessante presente nos cinco dias observados durante essa 

pesquisa foi a capacidade de mobilização para o qual a jornalista utiliza o Twitter. 

“Somos milhões, sem dúvida. E, juntos, temos muita, muita força” (HERMANN, 2011, 

p.25). Talvez por acreditar no poder que os membros do Twitter alcançam, quando 
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unidos, é que apesar dos seus mais de 375 mil seguidores, a jornalista considere que 

essa rede social online, apesar de ser passível de comparação pela grande quantidade de 

números, como o de seguidores, não pode deixar de ser uma “rede de informações, uma 

mídia social, onde perfis se expressam e interagem” (HERMANN, 2011, p.103). 

 De alguma maneira quem está presente no meio online passa a se expor. Rosana 

consegue cultivar uma relação de proximidade com seus seguidores. Ela torna públicos 

alguns aspectos de sua vida pessoal e é acessível respondendo a perguntas e 

comentários que recebe. Desta forma, cada vez mais a identidade constituída pela 

jornalista no Twitter se torna admirada e querida por seus seguidores. 

 Um aspecto curioso observado, foi o de que Rosana costuma retweetar algumas 

respostas ou comentários que recebe de outros usuários a seus tweets. Esse aspecto faz 

com que se estabeleça uma relação e uma conversa pública entre ela e seus seguidores, e 

ao mesmo tempo pode fazer também com que eles se sintam ouvidos e prestigiados por 

ela. 

A jornalista acredita que o mais bonito do Twitter é aprender que “só existe o 

agora” (HERMANN, p. 131, 2011). Talvez essa característica possa ser relacionada 

diretamente ao jornalismo e torne a afinidade dela com a rede social online ainda mais 

forte, pois o factual é o que deve ser noticiado e, no microblog, o que está acontecendo 

agora é o que está sendo tweetado. 

Através de sua postura, a jornalista mostra que, quando posta um tweet, 

realmente está presente, desejando ouvir, responder, participar. “Quando você tuita, 

você está ali, em tempo real, apertando teclas de caracteres, ou transmitindo áudio e 

vídeo por algum aplicativo e lá, do outro “lado”, pessoas estão recebendo aquelas 

informações no mesmo instante, sem atraso, sem delay” (HERMANN, 2011, p.131). 

Conseguir transmitir essa sensação para quem acompanha seu perfil legitima sua 

identidade na web. 

 Por fim, esperamos que novas pesquisas sejam desenvolvidas sobre a identidade 

do jornalista na web, tema que consideramos relevante e necessário no cenário atual. 

Desta maneira, será possível aprofundar cada vez mais as discussões sobre este assunto.  
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