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RESUMO 

 

A presente pesquisa aborda as transformações no jornalismo em tempos de internet 

desde as mudanças ocasionadas pela inserção do Twitter como plataforma para o 

trabalho dos jornalistas. O objetivo foi investigar as apropriações e usos feitas pelos 

profissionais do jornal Diário de Santa Maria do dispositivo Twitter, durante suas 

rotinas. As Teorias do Jornalismo deram suporte para a compreensão das 

transformações do novo momento do jornalismo, o jornalismo digital, bem como o 

estudo das redes sociais online, em particular do objeto de estudo. Através da 

observação participante nas instalações do veículo e de cinco entrevistas com jornalistas 

e editores que trabalham na redação, evidenciamos que, para além das especificidades, o 

perfil @diariosm é usado, sobretudo, para promover a circulação das notícias 

publicadas pela versão online do jornal e, assim, aumentar o tráfego de leitores no site.   

 

Palavras-Chave: Rotinas produtivas, Webjornalismo, Internet, Redes Sociais, 

Twitter. 
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INTRODUÇÃO 

 

O avanço tecnológico e a disseminação das redes sociais online já fazem parte 

da rotina da maioria das pessoas. O uso destas ferramentas digitais tem uma ampla 

funcionalidade, principalmente para os profissionais da área de comunicação, que se 

valem destes espaços na web, para colher informações relevantes a serem veiculadas e 

contribuir para seus trabalhos. Elas abriram oportunidades para os profissionais de 

comunicação do mundo inteiro, pois enriquecem as formas de contar uma notícia e 

também de fazer circular a informação. A grande demanda de softwares pagos e 

gratuitos e recursos online servem de plataforma de trabalho para os jornalistas 

contemporâneos. Porém, há diferenças nas formas de apropriação destes recursos no 

cotidiano. Por isso é necessário uma constante “reciclagem”, para que o jornalista possa 

acompanhar as tendências de mercado e garantir sua permanência nas redações dos 

veículos de comunicação. 

A internet permite o acesso a um grande acervo de fontes e material para 

produção jornalística. Neste processo o cuidado na hora de utilizar os filtros é 

imprescindível, bem como boa apuração, e checagem da veracidade das informações. 

As redes sociais tornaram o processo de veiculação das informações, mais dinâmico e 

objetivo. Por este motivo, o jornalista contemporâneo deve lembrar que não basta 

somente ter um bom texto, fotografar, pesquisar, entrevistar, diagramar ou filmar, este 

profissional precisa dominar todas as técnicas, ou grande parte delas, concernentes ao 

jornalismo digital, para atrair e fidelizar o público leitor. 

Diante do contexto tecnológico e a inserção de novos dispositivos de interação, 

verificamos a necessidade de estudar as rotinas produtivas do jornal Diário de Santa 

Maria, a partir dos usos da rede social Twitter pelos jornalistas. Neste trabalho trazemos 

um maior entendimento do uso desta ferramenta, de divulgação e interação com os 

leitores, através de uma análise das rotinas na própria redação do jornal. Para responder 

aos questionamentos desta pesquisa, foi realizada a observação participante, e 

entrevistas com alguns jornalistas da redação, para melhor compreensão dos usos e 

práticas profissionais perante a ferramenta. 
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O aprofundamento teórico foi organizado nos seguintes tópicos: Após uma breve 

explanação do trabalho na introdução, o capítulo 1 discute a questão do Por que as 

notícias são como são? Que é explicado através de autores como Nelson Traquina, a 

estrutura das notícias e suas rotinas produtivas. Dentro do mesmo capítulo temos o 

próximo subtítulo “O Jornalismo em tempos de internet”, trazendo os aspectos 

históricos da internet, contextualiza as transformações nas redações dos veículos de 

comunicação e a evolução para o digital. O segundo capítulo fala sobre as Redes Sociais 

e sua relação com o jornalismo, esboçando as redes sociais mais utilizadas. Neste 

mesmo contexto o capítulo aborda o Twitter como ferramenta jornalística. 

O terceiro capítulo, “processos metodológicos”, explica o método qualitativo da 

pesquisa com entrevistas e observação participante e a sua aplicação no estudo de caso. 

Por fim o capítulo quatro aborda o Diário de Santa Maria, rotinas produtivas da redação 

e seu aspecto digital. A análise do Twitter do veículo é abordada de maneira a esclarecer 

como este utiliza o dispositivo e as formas de postagens. O estudo de caso contribuiu 

como método descritivo do objeto. 

As entrevistas com os profissionais foram utilizadas para dar um embasamento 

teórico e complementar à observação participante. Os cinco jornalistas entrevistados, 

Andréia Fontana, Igor Muller, Silvana Silva, Deni Zolin e Paulo Chagas responderam 

os questionamentos a respeito do Twitter na redação, emitindo suas opiniões acerca dos 

usos do dispositivo na atualidade.   
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1. POR QUE AS NOTÍCIAS SÃO COMO SÃO: O JORNALISMO E AS 

ROTINAS PRODUTIVAS 

 

O jornalismo que conhecemos hoje tem suas raízes no século XIX. Foi durante 

este período que se constatou o desenvolvimento da imprensa. A vertiginosa expansão 

jornalística naquela época ganhou um objetivo diferente dos primórdios da imprensa: 

fornecer informações e não propaganda (TRAQUINA 2005). Segundo Nelson Traquina 

(2004), o jornalismo foi definido como o preenchimento de certas funções na sociedade, 

no cumprimento de papéis sociais bem precisos. 

 Os jornalistas passaram a exercer uma função importante na sociedade: fazer 

com que os fatos relevantes do cotidiano virassem notícia. Este profissional passou a 

influenciar na percepção do público e transmitia a interpretação da realidade, que atribui 

sentido ao acontecimento. Conforme Traquina (2004), os jornalistas são participantes 

ativos na definição e na construção das notícias e por conseqüência na construção da 

realidade. 

Em alguns momentos em nível individual durante a realização de uma 

reportagem ou na redação da notícia, quando é decidido quem entrevistar ou que 

palavras serão utilizadas para escrever a matéria, torna evidente o poder que os 

jornalistas exercem. Eles por sua vez, que fazem parte de uma comunidade jornalística, 

exercem o papel social de informar os cidadãos e proteger a sociedade de eventuais 

abusos causados pelos detentores do poder. O jornalismo, portanto, é uma prática de 

mediação social que visa qualificar a notícia como produto cultural e produzir reflexão e 

opinião no grande público. 

 Mas por que as notícias são como são? Que imagem elas fornecem ao mundo? 

Como esta imagem é associada às práticas do dia-a-dia na produção de notícias, nas 

empresas de comunicação? Na prática estas questões são respondidas pelo 

newsmaking
1
, cuja abordagem se dá dentro do contexto da cultura profissional dos 

jornalistas e na organização do trabalho e dos processos produtivos (VIZEU, 2005; 

p.80).  

                                                 
1
Pela Teoria de Newsmaking, o discurso jornalístico é um modo de construção da realidade. Os meios de 

comunicação são emissores de mensagens socialmente produzidas. Disponível em < 

http://perspectivaemjornalismo.blogspot.com.br/2009/06/newsmaking_412.html> 

 

http://perspectivaemjornalismo.blogspot.com.br/2009/06/newsmaking_412.html
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Ao longo de várias décadas, conforme Traquina (2004), várias teorias tentaram 

responder a pergunta “por que as notícias são como são?”. Para entendermos melhor 

sobre o estudo das Teorias do Jornalismo, apresentaremos um breve panorama sobre o 

assunto.  De acordo com Traquina (2004), a Teoria do Espelho, que é a teoria mais 

antiga, responde por que as notícias são como são porque a realidade assim as 

determina. Ou seja, o produto do jornalismo é apresentado como sendo uma transmissão 

da realidade, um espelho. Alguns membros da comunidade jornalística não aceitam 

qualquer contestação a teoria do espelho, pois a legitimidade e a credibilidade estão 

firmadas na crença social de que as notícias refletem a realidade, que os jornalistas são 

imparciais devido ao respeito às normas profissionais e asseguram o trabalho de 

recolher a informação e de relatar os fatos, sendo simples mediadores que reproduzem o 

acontecimento na notícia. 

Na Teoria da Ação Pessoal ou “gatekeeper” o processo de produção da 

informação é concebido como uma série de escolhas, onde o fluxo de notícias tem de 

passar por diversos Gates (portões), uma espécie de área de decisão, em que o jornalista 

gatekeeper, tem de decidir se vai escolher essa notícia ou não, para eventual publicação. 

É uma teoria que se baseia no conceito de seleção, minimizando outras dimensões 

importantes do processo de produção das notícias, ainda uma visão limitada do processo 

jornalístico. 

Na Teoria Organizacional a ênfase está num processo de socialização, em que é 

destacada a importância de uma cultura organizacional e não de uma cultura 

profissional. Seria um conformismo com a política editorial da organização jornalística. 

O que significa dizer que o jornalista sabe que seu trabalho vai passar por uma cadeia 

organizacional em que seus superiores hierárquicos e os seus assistentes têm certos 

poderes e meios de controle. Esta teoria aponta para a importância do fator econômico 

na atividade jornalística, afinal jornalismo também é um negócio. As receitas da 

empresa jornalística provêm essencialmente das vendas e da publicidade. Assim o 

espaço disponível para a informação, ou seja, a notícia é antes de tudo determinada pela 

publicidade. 

A Teoria da Ação Política defende a posição de que as notícias são distorções 

sistemáticas que servem os interesses políticos de certos agentes sociais bem 

específicos, que utilizam as notícias na projeção da sua visão do mundo, da sociedade, 

etc. Já a Teoria Construcionista contempla a abordagem das notícias como construção 
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da realidade. As rotinas constituem elemento fundamental no processo de produção das 

notícias. Essas notícias registram as formas literárias e as narrativas utilizadas para 

enquadrar o acontecimento. 

A Estruturalista reconhece a autonomia relativa dos jornalistas em relação a um 

controle econômico direto. As notícias são um produto social resultante da organização 

burocrática dos media, a estrutura dos valores/notícia e valoriza uma perspectiva 

culturalista. No caso da Teoria Interacionista, as notícias são o resultado de um processo 

de produção definido como a percepção, seleção e transformação de uma matéria-prima 

(os acontecimentos) num produto (as notícias). Os jornalistas vivem sob a tirania do 

fator tempo. O seu desafio diário é ter de elaborar um produto final (notícia jornal, 

telejornal, etc). 

Estas teorias tentaram justificar ou respaldar o formato da noticiabilidade. 

Entendendo este processo como um conjunto de elementos pelos quais a empresa 

jornalística controla e administra a quantidade e o tipo de acontecimento, entre os quais 

vai selecionar as notícias, creditamos os valores/notícia como um componente da 

noticiabilidade, que contribuem para tornar possível a rotinização do trabalho 

jornalístico. 

Durante o processo da cobertura noticiosa, os jornalistas estruturam seu trabalho 

por meio de rotinas produtivas (TRAQUINA 2004). Estas rotinas permitem que os 

repórteres transformem acontecimentos em noticiário, levando uma descrição das 

principais ocorrências do momento. As rotinas de produção são elementos fundamentais 

na execução do jornalismo, elas podem variar de acordo com o meio de comunicação, e 

com o trabalho da redação, mas existem três fases que são encontradas em todos os 

processos que envolvem a qualidade da informação: a coleta, a seleção e a apresentação. 

No dia-a-dia de sua atividade, segundo Vizeu (2005), o jornalista é servido da língua, 

códigos e regras do campo da linguagem. Na elaboração de seu texto, ele vai usar 

procedimentos de seleção e combinação, mediante unidades que articuladas vão 

transformar em mensagens, ou de modo abrangente, em discursos sociais. 

Um fator importante dentro das rotinas produtivas é o tempo, eixo central do 

jornalismo. Sob a pressão da hora do fechamento, as empresas do campo jornalístico 

são obrigadas a elaborar estratégias para dar conta da sua matéria-prima principal: a 

notícia. Ela pode surgir em qualquer parte e a qualquer momento. Diante da 

imprevisibilidade, as empresas necessitam colocar ordem no tempo e no espaço 
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(VIZEU, 2005, p.81). Por sua vez, as rotinas representam um recorte artificial dos fatos, 

pois induzem os jornalistas a adaptar a complexidade de um acontecimento ao seu 

diagrama de produção. 

A informatização das redações e o desenvolvimento das plataformas na web, 

além das redes sociais online agregadas aos veículos e ao cotidiano dos jornalistas, 

geraram a produção de uma grande demanda de informações, o que altera as rotinas 

produtivas nas redações dos veículos de comunicação. Desde o surgimento da internet, 

diversos processos foram incorporados ao jornalismo, dando origem a outro tipo de 

jornalismo. É o que veremos a seguir. 

 

1.1 O JORNALISMO EM TEMPOS DE INTERNET 

 

 

Neste capítulo, analisamos a evolução tecnológica e esboçamos um breve 

histórico do desenvolvimento da internet e do jornalismo na web. Esta análise parte 

desde o advento da internet no Brasil, às suas contribuições para o desenvolvimento e 

disseminação da informação no cenário mundial. O capítulo aborda aspectos da história 

da internet, características e transformações nas redações dos veículos de comunicação, 

com o consumo desta rede social online que se distingue por suas peculiaridades das 

tradicionais plataformas da comunicação social. 

Segundo Pinho (2003), as tecnologias de comunicação periodicamente resultam 

em significativas transformações na sociedade e causam grandes mudanças de hábitos e 

de comportamento. Cada um no seu tempo, o telégrafo, o telefone, dentre outros 

aparelhos deixaram suas marcas no comércio, na vida profissional e no nosso cotidiano. 

A internet possibilitou amplos recursos técnicos e um novo suporte para as mais 

diversas atividades. Com o jornalismo não foi diferente, pois passou a se apropriar e 

agregar os dispositivos oferecidos pelos meios online de produção de conteúdo. Os 

novos recursos permitiram a criação de notícias interativas que atraíram novos leitores. 

 Conforme Castells (1999), a criação e o desenvolvimento da internet nas três 

últimas décadas do século XX foram conseqüência de uma fusão singular de estratégia 

militar, grande cooperação científica, iniciativa tecnológica e inovação contracultural. A 

internet teve origem no trabalho de uma das mais inovadoras instituições de pesquisa do 

mundo: a Agência de Projetos de Pesquisa Avançada (ARPA) do Departamento de 
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Defesa dos EUA. Quando o lançamento do primeiro Sputnik, em fins da década de 

1950, assustou os centros de alta tecnologia estadunidenses, a ARPA empreendeu 

inúmeras iniciativas ousadas, algumas das quais mudaram a história da tecnologia e 

anunciaram a chegada da Era da Informação em grande escala. 

Segundo o autor, a revolução da tecnologia da informação foi essencial para a 

implementação de um importante processo de reestruturação do sistema capitalista a 

partir da década de 1980. No processo, o desenvolvimento e as manifestações dessa 

revolução foram moldados pelas lógicas e interesses do capitalismo avançado, sem se 

limitarem às expressões desses interesses. Já no final da década de 90, o poder de 

comunicação da internet, juntamente com os novos progressos em telecomunicações e 

computação provocaram mais uma grande mudança tecnológica, dos 

microcomputadores descentralizados e autônomos à computação universal por meio da 

interconexão de dispositivos de processamentos de dados existentes em diversos 

formatos. Em 1990 o Brasil passou a conectar-se com a rede mundial de computadores. 

Surge em território nacional à internet, compreendendo 1.500 sub-redes e 250 mil hosts, 

pronta para entrar e fazer parte da vida das pessoas comuns. Ao longo deste percurso 

foram criadas ferramentas que permitiam a procura de arquivos e informações em redes 

de acesso público. A questão da privacidade na rede era uma preocupação geral, já em 

1991, quando Philip Zimmerman torna público a Pretty Good Privacy (PGP), programa 

utilitário para codificação de mensagens de texto, que continua sendo o meio mais 

simples e seguro de se obter privacidade na rede. Ainda neste mesmo ano a grande 

novidade da internet foi à invenção da Word Wide Web
2
, gestada pelo engenheiro Tim 

Berners-Lee no laboratório Europeu de Física de Partículas (CERN)
3
 (PINHO, 2003, 

p.31-33). 

A World Wide Web é fundamentalmente um modo de organização da 

informação e dos arquivos na rede. Conforme Pinho (2003) o método do sistema de 

hipertexto distribuído tem como principais padrões o protocolo de comunicação HTTP
4
, 

                                                 
2
 www-World Wide Web –  (PINHO, 2003, p.276) 

3 Conseil Européene pour La Recherche Nucléaire-Um dos mais importantes centros para pesquisas 

avançadas em física nuclear e de partículas, localizado em Genebra, Suíça. (PINHO, 2003, p.33) 

 
4
 HTTP - Hypertext Transport Protocol, é o protocolo que define como dois programas/servidores devem 

interagir, de maneira que transfiram entre eles comandos ou informações relativos ao www (__, 2003, 

p.33). 
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a linguagem de descrição de páginas HTML
5
 e o método de identificação de recursos 

URL
6
. 

A velocidade de disseminação da internet em todo o mundo deve transformá-la 

em um vasto acervo de informações. Oferecendo cada vez mais aos seus usuários além 

de notícias, entretenimento, serviços, tornando-se uma grande rede de negócios. A 

internet é uma ferramenta de comunicação que agrega os meios tradicionais como 

televisão, rádio, cinema, jornal e revista, constituindo um aglomerado multimídia. 

Para Castells (1999) as novas tecnologias da informação estão integrando o 

mundo em redes globais de instrumentalidade. A comunicação mediada por 

computadores gera uma gama enorme de comunidades virtuais. Conforme veremos no 

próximo capítulo que trata sobre o jornalismo digital e sua relação com a web 2.0
7
. 

Mielniczuk (2001) destaca que diferentes nomenclaturas têm sido utilizadas para 

designar a prática jornalística que tem como suporte o computador e a internet. Termos 

como ciberjornalismo, jornalismo eletrônico, jornalismo online, jornalismo digital ou 

jornalismo hipertextual são os mais comuns. Neste trabalho adotamos a expressão 

jornalismo digital. Assim denomina-se jornalismo digital os produtos desenvolvidos 

único e exclusivamente para a web, por isso é empregado o termo webjornalismo 

(MIELNICZUK, 2001, p.1). 

O jornalismo digital diferencia-se do jornalismo praticado pelos meios de 

comunicação tradicionais pela forma de tratamento dos dados e pelas relações que são 

articuladas com os usuários. Por sua vez, sendo a internet uma mídia que agrega os 

outros meios de comunicação tradicionais, o jornalismo digital deve considerar esta 

singularidade e explorar a seu favor cada uma das características que diferenciam a rede 

mundial desses veículos (PINHO, 2003, p. 58). 

Castells (1999) argumenta que quando a tecnologia digital permitiu o 

empacotamento de todos os tipos de mensagens, inclusive de som, imagens e dados, 

criou-se uma rede que era capaz de comunicar seus nós sem usar centros de controles. A 

                                                 
5
 HTML - Hypertext Markup Language,é a linguagem padrão para escrever páginas de documentos 

Web,que contenham informação nos mais variados formatos:texto,som,imagens e animação. 

(___,2003,p.33) 
6
 URL - Uniform Resource Locator é o localizador que permite identificar e acessar um serviço na Web. 

(______, 2003, p.33) 
7
 Indica uma nova versão da internet,onde ela oferece aos seus usuários mais 

criatividade,compartilhamento de informações e e colaboração entre eles.Disponível em 

<http://www.tecmundo.com.br/web/183-o-que-e-web-2-0-.htm> 

http://www.tecmundo.com.br/web/183-o-que-e-web-2-0-.htm
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universalidade da linguagem digital e a pura lógica das redes do sistema de 

comunicação geraram as condições tecnológicas para a comunicação global horizontal. 

 

A Web proporciona aos repórteres e editores uma nova e importante ferramenta 

para acompanhamento de fatos e acontecimentos em todo o mundo, para apuração de 

informação da atualidade e para a identificação de fontes e de contatos que possam 

colaborar com informação para o trabalho jornalístico. Nos seus primórdios o 

jornalismo tinha nas fontes primárias o único recurso para a coleta de dados. O trabalho 

do repórter consistia basicamente em entrevistar pessoas envolvidas com o 

acontecimento, encontrar documentos que comprovassem os fatos e então redigir as 

notícias e reportagens.  

Ao longo da década de história do jornalismo na web, é possível identificar três 

fases distintas. Em um primeiro momento chamava-se transpositivo, porque grandes 

partes da produção eram meras reproduções de grandes jornais impressos. Com o 

desenvolvimento da estrutura da internet, observou-se uma segunda fase, a metáfora, 

pois mesmo atrelado ao jornalismo impresso, os produtos começam a apresentar 

experiência explorando as características oferecidas pela rede. A terceira fase 

apresentou um grande avanço, permitindo a transmissão mais rápida de sons e imagens 

(MIELNICZUK, 2001, p.2-3). 

Conforme Mielniczuk (2008), no atual momento do webjornalismo ou quarta 

geração o nível de especialização das equipes de profissionais atuando nos cibermeios já 

alcança um nível mais elevado. Esta fase reúne características como proliferação de 

plataformas móveis, a ampla adoção de recursos da web 2.0, sites dinâmicos, narrativa 

multimídia, maior integração de material de arquivo na oferta informativa, redes sociais 

e blogs incorporados nas páginas dos veículos para interação entre produtor e receptor, 

contribuindo na circulação de notícias. 

 Pinho (2003) fala que a Word Wide Web proporciona uma síntese de todas as 

mídias, com as vantagens visuais da TV, a mobilidade do rádio, a capacidade de 

detalhamento e análise do jornal e da revista, e a interatividade da multimídia, que 

tornam promissor o jornalismo na Web e podem representar uma nova revolução para a 

atividade. O jornalismo digital marca a sua presença na rede mundial oferecendo 
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informação e conteúdo em especial nos sites de jornais e revistas, agências de notícias, 

sites noticiosos especializados, portais, instituições e empresas comerciais. 

Segundo Castells (1999), a característica mais importante da multimídia é que 

ela capta em seu domínio a maioria das expressões culturais em toda a sua diversidade. 

Seu advento é equivalente ao fim da separação e até da distinção entre mídia 

audiovisual e mídia impressa, cultura popular e cultura erudita, entretenimento e 

informação, educação e persuasão.  

A transformação ocorrida no jornalismo ao longo das últimas décadas tem 

evidenciado uma convergência das mídias tradicionais. Com o aperfeiçoamento das 

novas ferramentas da internet, uma nova fase do jornalismo que até então conhecemos, 

o jornalismo digital, em formato de banco de dados digital, aponta uma tendência nas 

redações. Este banco de dados gestiona diversas categorias de informações, que 

posteriormente podem ser reutilizadas ou servir de base para novas matérias. 

Os vários recursos como banda larga, wireless, Wi-Fi podem auxiliar o trabalho 

do profissional de comunicação, expandindo seu campo de atuação e possibilitando 

novas descobertas no meio.  Da mesma forma como as demandas de recursos são 

disponibilizados ao jornalista do século XXI, cresce na mesma proporção a exigência, 

por parte das empresas jornalísticas e do público que acessa as redes online, em relação 

à sustentação, manutenção e distribuição de conteúdos noticiosos.   

As vantagens tecnológicas ofertadas pelas grandes e pequenas empresas que 

disseminam a informação são diversificadas. Benefícios trazidos ao leitor que opta por 

acessar as notícias pelo computador é o grande diferencial da web.  Como principal 

exemplo tem-se a presença da interatividade dinâmica e constante, entre usuários e 

profissionais da redação. 

A evolução do jornalismo digital dá-se de maneira construtiva, onde os meios 

analógicos e mídias tradicionais desempenharam em um papel fundamental. Através 

dos clássicos meios de comunicação que subsidiaram os primórdios do jornalismo, hoje 

podemos acompanhar a remodelação de toda estrutura informacional da sociedade 

contemporânea. (LARRONDO, MIELNICSUK E BARBOSA, 2008) 

As mudanças mais recentes apontam o uso das redes sociais online nos sites e na 

rotina dos veículos. Assunto este que traremos no próximo tópico.  
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2. REDES SOCIAIS  

 

2.1 AS REDES SOCIAIS ONLINE E O JORNALISMO 

 

As redes sociais online são definidas como o conjunto de dois elementos: atores 

(pessoas ou organizações) e conexões, ou seja, redes sociais seria uma metáfora para 

observar os padrões de conexão de um grupo social. (RECUERO, 2009, p.24). As redes 

sociais podem operar em diferentes níveis, como, por exemplo, redes de 

relacionamentos- Facebook
8
, Orkut

9
, Myspace

10
, Twitter

11
, redes profissionais- o 

LinkedIn
12

, redes comunitárias, redes sociais em bairros ou cidades, redes políticas, 

entre outras. Um ponto em comum dentre os diversos tipos de rede social é o 

compartilhamento de informações, conhecimentos, interesses e esforços em busca de 

objetivos comuns. A interação mediada por computador é geradora e mantenedora 

destas redes sociais, pois elas geram relações e laços sociais. 

Segundo Recuero (2009), os atores constroem um espaço de expressão e 

construção de impressões, já que são expostos os gostos, paixões e os ódios dos atores 

sociais. Um dos principais motivadores de criação de perfil na internet é a promoção da 

imagem pessoal. Devido à facilidade em criar um perfil social na rede, os usuários 

destas redes sociais online disponibilizam informações sobre quem são e o que pensam. 

Isto auxilia aos internautas a construírem impressões sobre eles mesmos. Esta seleção 

pessoal é um dispositivo que dá visibilidade no ciberespaço. Porém o número de 

acessos às comunidades ou perfis não é fator decisivo em relação à qualidade do 

conteúdo.  

Conforme Paulo Chagas, editor de Arte do Diário de Santa Maria, redes Sociais 

e internet são uma “faca de dois gumes”. Podemos publicar algo e esse algo ter uma boa 

repercussão ou podemos ser infelizes e publicar bobagens e ter uma grande repercussão, 

                                                 
8
http://www.facebook.com/ 

 
9
http://www.orkut.com/ 

 
10

 www.myspace.com /  
11

  https://twitter.com/ 
12

 www.linkedin.com/ 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Facebook
http://pt.wikipedia.org/wiki/Orkut
http://pt.wikipedia.org/wiki/Myspace
http://pt.wikipedia.org/wiki/Twitter
http://pt.wikipedia.org/wiki/LinkedIn
http://www.facebook.com/
http://www.orkut.com/
http://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&rlz=1C1CHNY_pt-BRBR367BR368&sa=X&ei=WQSWT9z7FoGrgwfkmJDQDQ&ved=0CB8QBSgA&q=www.myspace.com&spell=1
https://twitter.com/
http://www.linkedin.com/
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porém negativa. Para Chagas, a pessoa que publica um conteúdo em uma rede social 

tem que ter a consciência de que está se expondo. Falar mal de qualquer pessoa pode ser 

muito perigoso. O editor complementa que no momento em que a imagem e o conteúdo 

caem na rede, tudo se espalha. Quando usadas positivamente podem ser uma ótima 

ferramenta de divulgação e mobilização social.  

As redes sociais beneficiam seus atores que têm por recompensa a popularidade 

e visibilidade de um grande contingente de pessoas. É possível visualizar as conexões e 

perceber a posição de um indivíduo, dentro do cenário virtual. No caso do Twitter sua 

popularidade está diretamente relacionada à quantidade de seguidores. 

Outra característica das redes sociais é a sua capacidade em propagar 

informações de forma mais rápida e mais interativa, através das conexões dos atores.  

Como forma de interação será analisado no capítulo a seguir o microblog 

Twitter que permite trocas entre seus usuários. 

 

 2.2 TWITTER COMO FERRAMENTA JORNALÍSTICA 

 

O Twitter foi criado em março de 2006, pela Obvious Corp, uma pequena 

empresa situada na cidade de São Francisco, no estado da Califórnia, que desenvolve 

projetos na internet voltados para o relacionamento interpessoal. Esta ferramenta é um 

microblog que permite aos seus usuários cadastrados divulgar informações variadas de 

até 140 caracteres, por isso é conhecido como o SMS
13

 da internet. Um dos diferenciais 

do Twitter é que o sistema permite diversas formas de postagem e recebimento das 

mensagens: via torpedos SMS do celular, Messenger
14

, GoogleTalk
15

, Firefox
16

, e-mail 

e do próprio site. 

Desde a sua criação, o Twitter passou por três fases onde a primeira questionava 

a ênfase no que você fazendo (what are you doing?), uma espécie de diário pessoal. A 

segunda atualização enfatizava os eventos de uma forma geral, ao questionar o que está 

                                                 
13

 SMS é a sigla de Short Message Service, que significa Serviço de Mensagens Curtas. É uma sigla 

utilizada para designar as mensagens trocadas entre telefones celulares e smartphones, para facilitar a 

comunicação entre as pessoas.Disponível em http://www.transportabrasil.com.br/2009/01/sms-unindo-as-

pontas-do-triangulo/ 

 
14

 http://br.msn.com/ 
15

 http://www.google.com/talk/ 
16

 http://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/ 

http://www.transportabrasil.com.br/2009/01/sms-unindo-as-pontas-do-triangulo/
http://www.transportabrasil.com.br/2009/01/sms-unindo-as-pontas-do-triangulo/
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acontecendo? (what’s happening?). Em 2012 vemos na página inicial do dispositivo, 

um chamado aos novos usuários para descobrir pessoas e organizações que lhe 

interessam (what are your interests?), sugerindo que a rede agora é focada nos 

interesses de cada um.    

 

 

             Figura 1 Layout da página inicial do site 

 

Para Moraes (2011), o Twitter é uma espécie de diário pessoal ou profissional, 

sugere respostas curtas e interações entre seus usuários. É atualizado em tempo real e 

supre em certa medida a necessidade contemporânea de opinar, de atualizar-se 

constantemente quanto ao que acontece localmente ou mesmo no mundo, de 

acompanhar notícia ou diversos assuntos ao mesmo tempo, também ser uma fonte 

geradora deles. 

Quando um usuário posta um conteúdo, por ele criado ou modificado, diz-se que 

ele twitta. Este termo denomina o verbo ação de postar um comentário ou link no 

Twitter. Em relação aos seguidores, estes são todos os usuários que seguem um perfil, 

com o intuito de saber o que aquele perfil está twittando (MORAES et al., 2011, p. 63-

73). 
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Milhões de usuários em todo o mundo trocam informações e divulgam 

conteúdos de autoria própria, ou na falta destes recursos intelectuais, se refugiam em 

alternativas, como retweets (ou RT), que é o ato de repassar ou reescrever uma 

informação que foi postada anteriormente, por algum dos integrantes ou membros do 

Twitter.  Enquanto em outras redes sociais a preocupação está nos contatos pessoais, no 

dispositivo o foco encontra-se no tipo de conteúdo veiculado e, por conseguinte, na 

qualidade destas postagens. 

O Twitter tem sido um dispositivo de infinitas possibilidades de segmentação, 

pesquisa e aproximação do seu público-alvo. O Brasil ocupa o segundo lugar, na lista 

das nacionalidades mais ativas no Twitter, isso representa 8,8% de todos os usuários 

globais (SANTAELLA & LEMOS 2010, p.64). Conforme Recuero (2009), esta rede 

social ultrapassou o entretenimento e acabou tornando-se uma importante ferramenta de 

informação e referência de comportamento. Por ser uma rede social online de grande 

popularidade, o Twitter ajuda a abastecer a necessidade atual de acompanhar diversos 

assuntos e ser uma fonte geradora de notícias, sejam elas relevantes ou não. Neste 

sentido pode ser utilizado como uma rede de informativos para profissionais ou 

qualquer pessoa que queira estar por dentro dos principais fatos do dia.  

As pessoas utilizam o Twitter por razões pessoais ou profissionais. Esta rede 

social é semelhante ao blog e ao telefone, pois faz uma junção entre post de blog  à 

funcionalidade das tecnologias móveis. As limitações de espaço não são barreiras que 

impeçam a comunicação entre twitteiros e seus seguidores. A instantaneidade das 

mensagens fazem com que seus comunicadores virtuais se adaptem à uma linguagem 

objetiva e muitas vezes com seus caracteres abreviados. É uma plataforma que permite 

atualizações rápidas e bastante sucintas, caracterizando-se como uma fonte de 

informações, ainda que em caráter aparentemente informal. (MORAES et al., 20). 

O Twitter transcende períodos ou estações, seus usuários, independente da 

situação em que se encontram, ou da localização geográfica, sempre tem algo a 

comentar e a lançar no ciberespaço, sejam conteúdos relevantes ou não, tornando-se 

uma ferramenta ideal para épocas difíceis. Notícias e trocas de informações, antes 
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mesmo de chegarem à mídia mais próxima, são contextualizadas na rede, até mesmo 

constituindo uma forma de jornalismo participativo
17

. 

O Twitter, sobretudo, ganhou espaço nas redações de grupos midiáticos, como 

um elemento inovador dentro das práticas de jornalismo online pelo fato de 

potencializar a busca pelo instantâneo e disponibilizar um rápido alerta de notícia, 

passado na maioria das vezes diretamente do local ocorrido. Neste sentido, permite ao 

jornalista uma mobilidade física e um melhor desempenho profissional, por exemplo, 

em coberturas de eventos ao vivo. 

Para Zago (2011) a utilização do Twitter como ferramenta para o jornalismo tem 

aos poucos se consolidado em decorrência da versatilidade do sistema de publicação do 

Twitter, em parte, decorrente da sua limitação de tamanho a cada atualização e do 

caráter de rede social da ferramenta, o que a torna propícia para a circulação de 

informações. 

Diante deste cenário, as redes sociais online estão ganhando força incluindo 

também o Facebook, configurando um novo meio para co-produção jornalística e 

circulação através da sua capacidade de instantaneidade e capacidade de interação com 

fontes e ambiente móvel de produção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17

  Como exemplo de jornalismo participativo vemos a iniciativa do Google, em parceria com o Twitter e 

outras empresas, que desenvolveu uma ferramenta que possibilitou tuitar do Egito, mesmo sem acesso à 

internet. Em função do caos político do país e manifestações populares em janeiro deste ano, onde o povo 

pedia a renúncia do presidente do país Hosni Mubarak, houve uma intensidade dos protestos via internet, 

o acesso à rede mundial de computadores no país foi proibido.  Foi desenvolvido um mecanismo, 

chamado de Speak to Tweet (fale para tuitar), funciona como uma secretária eletrônica com três 

diferentes números internacionais que recebem ligações de qualquer telefone  e gravam as mensagens. A 

grande sacada do Google foi que as chamadas automaticamente geram um tweet com o link para a 

mensagem de áudio no @speak2tweet com o endereço hashtag
17

 #egypt. 
 

http://googleblog.blogspot.com/2011/01/some-weekend-work-that-will-hopefully.html#_blank
http://twitter.com/#_blank
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3. PROCESSOS METODOLÓGICOS 

 

A pesquisa, de caráter qualitativo, foi um estudo de caso dos usos do Twitter por 

parte dos jornalistas do jornal Diário de Santa Maria. Para Serra (2006), os estudos de 

Caso são relatos de situações ocorridas no mundo cotidiano, com a aprendizagem 

baseada em experiências. Para tanto realizou-se a observação participante de rotinas 

produtivas quanto aos processos de usos e atualizações da rede. Segundo Duarte (2002), 

a pesquisa qualitativa exige a realização de observação e entrevista que em geral são 

longas e semi-estruturadas. A observação participante, por sua vez, exige a coleta de 

dados, registro e interpretação da realidade estudada. As entrevistas partiram de um 

roteiro pré-estruturado, com perguntas abertas que foram adaptadas conforme o perfil de 

cada entrevistado no sentido de verificar como cada um se apropria da rede social 

Twitter no cotidiano do jornal e da profissão e qual a sua compreensão da mesma.  

O procedimento de campo ocorreu no período de uma semana, entre os dias 28 

de maio a 01 de junho de 2012. Além da observação participante diretamente na sede do 

jornal localizado na Rua Maurício Sirotsky Sobrinho n° 25, em Santa Maria, foi feita 

uma análise descritiva do perfil do jornal @diariosm. Esta análise refere-se ao conteúdo 

das postagens do veículo, periodicidade e editorias mais exploradas. 

Durante o período estipulado, foram efetuadas anotações, pertinentes à pesquisa 

por meio de um diário de campo com relatos das ações destes profissionais e suas 

rotinas de produção. 

 O foco da observação esteve nas atividades dos editores e repórteres da editoria 

de online, em particular os modos como eles exerciam os papéis sociais e profissionais, 

diante dos grandes fluxos de informações advindas do ciberespaço e da necessidade de 

fazer circular as notícias do Diário. 

A partir do próximo tópico trataremos sobre o objeto de estudo, histórico, rotinas 

produtivas e análise do Twitter do veículo.  
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4. DIÁRIO DE SANTA MARIA 

 

O jornal Diário de Santa Maria nasce na cidade, em 19 de junho de 2002. Um 

ano após o início das atividades, começa a circular o caderno de Classificados aos finais 

de semana. O Diário publicou a primeira edição extra com o listão dos aprovados no 

vestibular da UFSM em 24 de fevereiro de 2003. E para os admiradores do esporte 

começa a primeira Copa 7 Diário de Santa Maria em 1º de junho do mesmo ano. 

Ainda em 2003, o caderno Classificados passou a circular também nas quartas-

feiras. Entre as iniciativas de aproximação com os receptores foi reservado um espaço 

para a Foto do Leitor que teve um espaço reservado para a publicação na coluna social 

do impresso. No ano seguinte, em julho, ocorreu a 1ª Feijoada do Diário, evento que 

além de divulgar o veículo, faz parte de uma ação social para beneficiar instituições de 

caridade na cidade.  Com o intuito de promover a cultura Santa Maria sedia uma edição 

da mostra Casa & Cia, em novembro de 2004, já em abril de 2005 o Clube do 

Assinante proporcionou aos moradores da região centro do estado, descontos em 

cinemas, teatro e atrações culturais. 

O ano de 2005 é marcado pela publicação do primeiro Clic do Leitor na edição 

impressa, que possibilitou ao público leitor a oportunidade de enviar fotos que poderiam 

ser publicadas pelo veículo. Ainda em 2005 o jornal ganhou um caderno de Emprego, 

Cursos & Concursos. 

O ano de 2006 foi marcado por mudanças significativas na redação. Buscando 

atender à demanda e acompanhar as tendências de mercado, o impresso reformula o 

projeto gráfico da revista Mix, e se torna mais moderno e atraente. Com a finalidade de 

atrair mais leitores e conquistar proximidade com os gaúchos, no dia 1° de abril de 2006 

o Diário ganha uma página especialmente dedicada à cobertura regional, e nesta mesma 

data a cidade de São Gabriel passa a fazer parte da cobertura do veículo, visando 

estender abrangência no interior do estado. Em 4 de Agosto do mesmo ano os leitores 

da Quarta Colônia ganham um caderno semanal exclusivo e neste mesmo mês o 

Caderno Saúde inicia a circulação em toda  região central nas quintas-feiras,dando dicas 

para uma vida saudável e informações de utilidade pública à comunidade. Para finalizar 

o ano de 2006 são lançadas novas modalidades de assinaturas. 
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As mudanças no jornal seguiram com um novo projeto gráfico e editorial a partir 

de 19 de junho de 2007. Para comemorar mais um aniversário da cidade, é lançado à 

publicação da revista Santa Maria 150 anos, 150 Orgulhos, em 17 de maio de 2008
18

. 

 

4.1 ROTINAS PRODUTIVAS DA REDAÇÃO 

 

O Diário na versão impressa
19

 circula de segunda a sexta, com a missão de 

informar os leitores de Santa Maria e região, porém o percurso da notícia até sua 

publicação, passa pela checagem dos fatos e análises confrontando versões, com a 

finalidade de levar seu público alvo à reflexão. Os exemplares em julho de 2012 são 

comercializados pelo valor unitário de R$1,75 (edição de final de semana) e durante a 

semana é vendido pelo valor de R$1,00.  

Conforme Silvana Silva, Editora de Produção do Diário de Santa Maria, o jornal 

tem a obrigação de dar a melhor cobertura para os fatos ocorridos na região e com 

pessoas da região. Qual seria a motivação de uma pessoa comprar um jornal que é o 

valor do seu “cafezinho”, se as notícias não atraírem a sua atenção?  

O ciclo da notícia passa por momentos técnicos que envolvem o uso de 

programas como o News (para redação de textos), Indesign (diagramação das páginas), 

Nica (para armazenamento de fotos e páginas) e Vinas (publicação no site). As fontes 

que geram pautas são as mais diversas, as informações chegam através das redes 

sociais, na rua, por telefone ou e-mail, contudo a utilização dos filtros (gatekeeper) é 

rigorosa e os critérios levam em consideração a relevância da informação para os 

leitores. Conforme Silva (2005), a noticiabilidade agrega fatores como o julgamento 

pessoal do jornalista, cultura profissional, qualidade do material e relação com as fontes. 

 Logo após o processo de apuração dos dados, pelo repórter, é iniciada a 

produção do texto, que depois de finalizado, é seguido pela revisão do editor e do 

diagramador. O texto retorna ao editor que também é responsável pela confecção do 

                                                 
18

 O veículo impresso do grupo RBS é vencedor do Prêmio Esso, categoria Interior, com a reportagem 

"No Coração do Haiti" realizada no dia 9 de dezembro de 2008. 
19

 O Diário de Santa Maria chega à edição 3.000, que marca o início das comemorações de 10 anos do 

jornal. Em uma publicação divulgada no dia 04/02/12, foi realizada uma reportagem especial, no caderno 

Mix (suplemento), onde mostrou os caminhos da notícia, surgimento de pautas na redação, passando pela 

impressão até a chegada do jornal na casa do leitor. 
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título e legendas necessárias a matéria, e só é impresso após ser lido por um jornalista 

da redação. 

Nem todas as notícias são publicadas no dia seguinte à apuração, isso depende 

da relevância da reportagem, da exclusividade, do espaço ocupado no jornal, do 

potencial para se tornarem manchete até as dificuldades na apuração. A notícia faz parte 

de um ciclo, e quando o trabalho de uma pessoa termina, começa o da outra, até a 

chegada do impresso nas mãos do leitor. 

 Atualmente 128 pessoas trabalham no Diário (92 em Santa Maria e 36 em Porto 

Alegre), em diversos setores. No jornalismo são 34 profissionais e três estagiários. O 

fechamento do jornal ocorre às 20h e 30min. Em alguns casos, o veículo prolonga o 

expediente para que a informação de última hora possa ser publicada no impresso e no 

site. Ocasiões atípicas como esta, podem significar a chegada tardia à casa do leitor e 

aos locais de comercialização, pois interferem na impressão, transporte e distribuição. 

As rotinas produtivas do impresso são projetadas quando todo o fluxo do dia 

acaba, para que o dia seguinte esteja todo planejado. Há plantonistas na madrugada, 

para receber informações via telefone, e a escala de jornalistas se dá  conforme as pautas 

estipulada. As reuniões de pauta ocorrem de segunda a quinta, às 13h15min, e nas 

sextas-feiras às 11h. Nestas reuniões, cada editor “canta as suas apostas do dia”, que vai 

ser o desenho do jornal no dia seguinte com a estruturação da manchete, foto de capa, 

cada editoria com determinada matéria. Apesar de toda esta preparação antecipada, se 

“estourar” um fato no meio da tarde, tudo vai ser mudado. Esta mudança pode ocorrer 

no meio da editoria onde o fato foi inserido, alterar a manchete do jornal e todas as 

outras editorias.  

A jornalista Silvana Silva lembra como exemplo, o acidente com o avião da 

empresa aérea TAM em 2007, que vitimou várias pessoas de Santa Maria. O acidente 

ocorreu às 05h15min da tarde de 17 de julho em São Paulo, o jornal já estava fechado, 

tudo pronto. A lista dos passageiros só foi liberada às 20h, e neste instante descobriram 

que havia 12 passageiros da região. Neste dia o jornal montou uma força tarefa dentro 

da redação, todo o jornal parou para fazer uma grande reportagem sobre o acidente, 

estendendo o fechamento do jornal para mais tarde. Foi designado um repórter para 

cada família das vítimas. São exemplos de coisas que não é todo o dia que acontecem, 

fatos atípicos, a adrenalina não é sempre. Quando ocorre um grande acidente aéreo a 
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redação sempre fica “ligada” esperando coisas da nossa região, por que o jornal é 

regional. 

Nessa perspectiva, embora a organização e designação de tarefas sejam 

planejadas, toda a equipe da redação está preparada para eventuais mudanças no 

cronograma do veículo, por que a notícia não tem hora para acontecer.  

Para dar maior visibilidade e captar a audiência de novos dispositivos, o Diário 

de Santa Maria ganhou forma em uma versão digital. É o que veremos nos capítulos a 

seguir. 

 

4.1.1 ROTINAS PRODUTIVAS NA ERA DIGITAL 

 

Em 19 de setembro de 2002, iniciou a veiculação do jornal Diário de Santa 

Maria, em ambiente virtual. O site do ClicRBS abriga a versão digital das notícias 

locais, representadas no periódico do grupo. Seis anos mais tarde, em 19 de Junho de 

2008, um novo site do Diário de Santa Maria, remodelado e com blogs, foi lançado. É 

uma evidência de que o jornal buscou seguir tendências do mercado da informação 

apesar de ter aderido ao formato online após outros veículos de comunicação. O 

principal motivo é econômico, pois é preciso investimentos em infra-estrutura e mão de 

obra qualificada para entrar no jornalismo online. 

 Segundo Paulo Chagas, da mesma forma como era feito no início da gestão do 

online no jornal, continuam as produções dos repórteres. Pois em jornalismo digital 

nada era automatizado e mesmo hoje, ainda requer uma demanda de jornalistas para 

produzir a notícia. Paulo chagas foi o primeiro editor de online do jornal. Permaneceu 

nesta função pelo período de dois anos. Era um trabalho que exigia uma demanda de 

mão de obra, alguém tem que publicar escrever e ler a notícia. Apesar das ferramentas 

da Web terem tomado proporções maiores, o trabalho continua exigindo destreza dos 

profissionais. As redes sociais que hoje são vinculadas ao site são o Twitter
20

 e o 

Facebook
21

, estes dispositivos foram escolhidos, pois se levou em consideração a 

popularidade de seus usos. Segundo Chagas, em relação às postagens de conteúdos e 

matérias no site, são feitas somente por jornalistas que detém a senha e o login. Além de 

                                                 
20

 twitter.com 
21

 www.facebook.com 
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Igor Muller, que cuida exclusivamente da editoria de online, são eles, os jornalistas 

Paulo Chagas, Silvana Silva, Marcos Fonseca e Nicolas Fonseca que também 

administram o uso das redes sociais em especial o Twitter. Segundo Paulo Chagas, o 

material divulgado é por ordem de importância do factual, e não há um controle de uso 

por editoria. 

Conforme o jornalista Igor Muller, a primeira coisa que o repórter de online faz 

ao chegar na redação é abrir as redes sociais e atualizar a capa do site, com fotos 

atualizadas sugeridas pela editora de produção Silvana Silva. O site do jornal publica 

todas as informações consideradas relevantes à população.  

Os repórteres que fazem suas matérias para as editorias específicas da versão 

impressa, já produzem também para online. Há uma troca de ideias e toda equipe de 

repórteres trabalha em conjunto com a editoria de online. Toda a redação trabalha de 

maneira integrada, ou seja, todas as editorias utilizam o mesmo espaço físico. Isto 

colabora na troca de informações entre repórteres e editores, uma forma de cooperação.  

No site do Diário está disponibilizado todo o conteúdo editorial da versão 

impressa, porém existem produções próprias e de primeira mão para o online. As 

matérias que não estão na edição impressa são publicadas e disponibilizadas no Plantão 

do site. O plantão pode ser alimentado por jornalistas de Santa Maria ou por outros 

jornais do grupo, quando conveniente.  

 

  4.2 ANÁLISE DO TWITTER DO DSM 

 

 

4.2.1 JORNALISTAS ENTREVISTADOS 

 

 

Os jornalistas do jornal Diário Santa Maria que foram selecionados para a 

entrevista, tiveram como critérios, a importância hierárquica na redação e sua interação 

através das redes sociais com o público leitor. Dentre estes profissionais foram 

escolhidos, Andréia Fontana editora chefe do jornal, Deni Zolin editor de política e 

economia, repórter de online Igor Muller, Silvana Silva editora de produção e Paulo 

Chagas editor de arte. 

A editora chefe do jornal, Andréia Fontana, apesar de não possuir perfil no 

Twitter, reconhece a importância desta rede social dentro de uma empresa de 
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comunicação. Segundo Andréia, o Twitter é uma fonte de informação e ajuda na 

divulgação das informações do jornal. 

Para Deni Zolin, editor de política e economia que possui o perfil @denizolin, o 

Twitter tem duas finalidades principais: monitoramento de algumas notícias e fonte de 

informações. Deni afirma que é importante para um jornalista seguir a tendência dos 

leitores. Já para Igor Muller repórter de online (@igor_muller), o perfil serve para 

abastecê-lo de informações de cunho pessoal e para uso no trabalho. Sua função engloba 

monitoramento das redes sociais do jornal no Twitter e Facebook. 

Conforme Silvana Silva (@sil_silva76) editora de produção, as redes sociais 

mudaram consideravelmente as rotinas produtivas do jornal. Silvana utiliza seu perfil 

para divulgação do blog de gastronomia e para fins informativos.  

Paulo Chagas (@pomadaeletrica) foi o primeiro editor de online do Diário de 

Santa Maria. Considera o Twitter um canal positivo entre o leitor e a redação, pois o 

conteúdo do jornal não fica somente restrito ao papel impresso. Hoje, Chagas exerce 

somente a função de editor de arte.    

 

4.2.2 O PERFIL @diariosm 

 

O uso do Twitter, no Diário de Santa Maria, com o perfil @diariosm começou 

em 2009 idealizado pelo jornalista Paulo Chagas, editor do online na época. Em julho 

de 2012 a rede social conta com aproximadamente 7.719 seguidores, no período de 

redação deste trabalho. O perfil do jornal (vinculado a figura 2) descreve o veículo de 

forma a evidenciar que as notícias da região central do Rio Grande do Sul são 

publicadas no site do Diário de Santa Maria e contem o link
22

, que direciona o leitor até 

a página do jornal no ClicRBS. O perfil já teve 12.167 Tweets e segue 139 perfis.  

                                                 
22

  http://www.diariosm.com.br 

 

http://www.diariosm.com.br/


 

 

29 

 

 

        Figura 2 Perfil do Diário de Santa Maria 

 

 

São seguidos os perfis de pessoas físicas, instituições públicas e privadas e 

veículos do grupo. Conforme o repórter Igor Muller, os perfis seguidos são usados 

como possíveis fontes. Por sua vez, o principal uso do Twitter é para chamar audiência 

para o site do jornal, uma forma de direcionar o leitor até a matéria que é publicada na 

íntegra dentro da página do Clic. No início da inserção deste dispositivo, eram seguidos 

todos os internautas que seguissem o jornal. Devido ao aumento da adesão destes 

usuários, os critérios foram sendo modificados. A editora chefe do jornal Andréia 

Fontana contribui para as postagens na página do Twitter @diariosm, respondendo as 

questões institucionais ou referentes a campanha Viva a Faixa. 

A partir da observação participante percebeu-se que o jornal Diário de Santa 

Maria exibe em seu perfil postagens referentes a várias editorias, tais como: política, 

geral, polícia, cultura, utilidade pública dentre outras temáticas. Os links que estão em 

anexo com as postagens oferecem ao público leitor a notícia na integra, 

disponibilizando o acesso a vídeos produzidos pelos jornalistas e que são postados no 

blog do veículo. Este link redireciona o internauta ao site do clic RBS, para a editoria do 

jornal onde foi redigida a notícia. 

O layout da página do Twitter do Diário de Santa Maria foi idealizado por Paulo 

Chagas, o primeiro editor de online do jornal que também trabalha como editor de Arte. 

A foto foi escolhida após uma reunião com jornalistas que sugeriram retratar o ambiente 

da redação.   
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       Figura 3 Foto do perfil do jornal 

 

 

 Na lista dos Favoritos estão apenas dois itens: um questionamento de um 

usuário sobre uma movimentação dos bombeiros em direção a Rua do Acampamento, 

fato ocorrido em 29 de maio de 2012. O outro item é uma Matéria sobre os efeitos das 

informações instantâneas, retirado do site da BBC, sugerido em 2010. A lista criada 

pelo perfil do jornal denomina-se Jornalistas e Blogs. Estas listas agregam usuários que 

possuem interesses em comum e pode ser utilizada para divulgação de trabalhos. Os 

perfis adicionados no Twitter são em geral jornalistas do próprio grupo RBS, entre os 

quais estão @giovanigrizotti, @deborareal, @TulioMilman, @nicfonseca, por exemplo. 

Isto pode ser um indício de que o Twitter, às vezes, pode ser usado como fonte para 

pautas. 

No início da gestão de Paulo Chagas como editor do online, todas as postagens 

do Twitter eram executadas manualmente. Devido ao acúmulo da função de editor de 

Arte e online, algumas postagens eram feitas apenas no início do dia, como forma de 

chamar a atenção do público para algum conteúdo relevante dentro do site. A função 

básica do Twitter no jornal era essa: ampliar a visibilidade das notícias e capturar a 

audiência.  

A automatização do sistema para a atualização das postagens através da 

ferramenta de publicação Twitter Feed
23

 modificou e agilizou os processos no Diário, 

como também em todas as redações. O Twitter Feed atualiza os posts do perfil do jornal 

                                                 
23

 O  twitter feed  atualiza os posts do perfil do Twitter  automaticamente. Disponível em < 

http://ptwitter.blogspot.com.br/2009/06/o-que-e-rss-feed-e-twitter-feed.html> 
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na rede social. Esta ferramenta foi implantada no sistema da redação, no início da gestão 

do repórter  Igor Muller quando foi remanejado para a editoria de online. 

Com o Twitter Feed houve a otimização das postagens de notícias. A ferramenta 

vasculha o site do Diário e em média de 30 em 30 minutos posta as principais chamadas 

do plantão do online e o conteúdo dos blogs. 

O Twitter é a rede social mais acessada pelos leitores do Diário de Santa Maria, 

conforme medição do próprio jornal. Já o Facebook mescla postagens diretas, feitas por 

quem possui o login de acesso da fanpage e também compartilha as notícias publicadas 

pelo Twitter Feed.  

Para o editor de política e economia Deni Zolin, o lugar de jornalista é na rua e o 

profissional deve estar onde os fatos estão. Mas é muito importante seguir a tendência 

dos leitores. Segundo ele se existe este mundo virtual tão grande e tão crescente é 

fundamental que os jornalistas acompanhem. Conforme Deni, as pessoas se expressam 

cada vez mais via Twitter e Facebook e elas se expõem, criticam e comentam. Fatos que 

antigamente não tinham importância, consideradas superficiais, hoje têm uma 

repercussão enorme por causa das redes sociais. Hoje parece que estas redes geram 

comoção. Porém nem sempre o que está nas redes é fato, portanto, a apuração é 

fundamental, pois fontes primárias apenas dão pistas do acontecimento.   
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5.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Devemos considerar que mesmo o avanço da Web e suas novas configurações 

não devem servir como um substituto para documentos, contatos telefônicos e 

entrevistas pessoais, já que seu propósito é ajudar o jornalista a obter os documentos, a 

encontrar fontes autorizadas e a levantar o contexto dos fatos e acontecimentos a serem 

cobertos. Informação em quantidade não significa informação de qualidade, portanto 

alguns cuidados básicos garantem uma busca eficaz que resultem em informações 

confiáveis (PINHO, 2003, p. 98).  O jornalismo contemporâneo é inserido neste 

contexto devido a vários fatores. Traçando um breve comparativo entre o jornalismo do 

passado e o atual, vemos que hoje a demanda de informações disponibilizadas facilita o 

trabalho do jornalista.  

Com o advento das redes sociais no ambiente da redação, em geral, os veículos 

têm a oportunidade de interagir com seu público e buscar audiência, fato que não foi 

comprovado durante a observação participante na redação do Diário de Santa Maria, 

através do Twitter. A interação com o público ocorre de maneira superficial, pois o 

usuário do Twitter só vai ter contato com o repórter do online, caso envie alguma 

reclamação ou solicitação e esta, por sua vez, seja respondida através de mensagens 

diretas (Direct Message/ DM)
24

.  

As constantes mudanças nos hábitos de consumidores das redes sociais 

influenciam a sociedade. A rapidez na qual são desenvolvidos novos dispositivos e 

ferramentas é uma constante transição. A cada novidade lançada no ciberespaço, há uma 

necessidade em descobrir suas potencialidades e formas de utilização. No caso do 

Diário de Santa Maria, o jornal optou pela implementação das redes sociais que são 

popularmente conhecidas pelos usuários brasileiros, como o Twitter e Facebook.  Por 

ser um veículo do grupo RBS e de grande circulação na cidade e região, traz a si a 

responsabilidade em dar a melhor cobertura dos acontecimentos locais.  

A rede social mais antiga do Diário de Santa Maria é o Twitter, pois está 

presente desde 2009, idealizada pelo primeiro Editor de Online Paulo Chagas. Já o 

Facebook fez parte da redação somente em 2011. Estas redes contribuem para 

                                                 
24

  Envio de mensagens privadas para outros usuários do Twitter. 

http://weblogs.about.com/od/twitterfaqs/f/TwitterDirectMsgFAQ.htm> 

http://weblogs.about.com/od/twitterfaqs/f/TwitterDirectMsgFAQ.htm
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aproximar o jornal do seu leitor, pois acreditam que um veículo de comunicação tem 

que estar onde seu público está. 

No período que foram realizadas as entrevistas, foram constatadas que as 

opiniões em relação à utilização do Twitter na redação eram unânimes. Este dispositivo 

de rede social transformou as rotinas produtivas do jornalismo. No início, as postagens 

eram feitas manualmente e as mudanças não eram significativas, no entanto, após um 

ano de utilização, devido à grande demanda de notícias e para otimizar o processo das 

postagens houve a necessidade de implementação da ferramenta Twitter Feed, que posta 

automaticamente o conteúdo lançado no plantão do site do jornal e nos blogs. 

A ideia inicial do trabalho teve de ser mudada, pois era baseada no estudo do 

Twitter como meio de circulação jornalística. Devido às postagens serem automáticas, 

chegamos à conclusão não haver lógica em estudar as rotinas e critérios de seleção dos 

tweets postados. 

O estudo de caso ajudou a analisar diante das respostas obtidas, que os 

profissionais reconhecem as possibilidades do Twitter como um agente de circulação de 

informações e um fator que ajuda na interação com os leitores. Manter um perfil nesta 

rede social é importante por estreitar laços entre redação e leitor. 

Uma das perguntas dirigidas aos profissionais, no processo da entrevista era 

sobre a liberdade de expressão, se um jornalista pode falar tudo o que quiser no Twitter, 

todos foram sucintos em dizer que um jornalista nunca pode esquecer-se de seu papel 

social e ético diante dos fatos, e que é visto pela sociedade como representante do 

veículo no qual presta serviço. Além do mais, ter a certeza que ao falar em uma rede 

social, está falando para um microfone, tudo que disser pode ter repercussão positiva ou 

negativa. A prudência ainda deve permanecer com o profissional.  

É importante ressaltar que não basta fazer parte de uma rede social, é preciso ter 

conteúdo relevante para publicar. Segundo o jornalista Paulo Chagas, muitas vezes as 

redes tornam-se microfone para quem não tem o que dizer. Não seria nada proveitoso 

no caso de um veículo de comunicação ter um perfil nas redes sociais apenas para 

marcar presença. O ideal é usar estas redes para trazer audiência para dentro do site do 

jornal. 

A interpretação dos dados obtidos na entrevista serviu para compreensão do 

fenômeno chamado Twitter dentro da redação do Diário de Santa Maria. Muitas 
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pesquisas sobre este tema têm debatido sobre seu reflexo nas práticas jornalísticas. 

Nosso estudo foi uma perspectiva para compreender melhor as tendências e as 

mudanças do Twitter. Como esta ferramenta com capacidade de inserção de 140 

caracteres, pode alterar as rotinas produtivas dentro de um veículo de comunicação? Até 

quando vai permanecer em evidência? É impossível prever uma data de validade devido 

às inúmeras transições em que o cenário tecnológico apresenta. Assim como o Twitter 

pode ser esquecido ele poderá ser aperfeiçoado e também renovado. As questões 

permanecem.  
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ANEXO A 
 

ENTREVISTA COM ANDRÉIA FONTANA 

 

 

01. Nome  

Andréia Fontana (não tem perfil no Twitter) 

02. Editoria 

Editora Chefe  

03. O profissional da comunicação deve seguir a tendência dos leitores? 

  

Depende da tendência. O profissional de comunicação tem a obrigação de dar a informação 

correta, legal e ética, muito mais do que o leitor comum. 

 

 04. Você acha que a inserção das redes sociais no campo da comunicação podem 

um dia superar as ferramentas tradicionais do jornalismo?  

 

 É difícil dizer, mas, a curto prazo, não. 

 

 05. Qual a importância em manter um perfil em uma rede social? 

 

 Para as empresas, de comunicação, principalmente, é fundamental atualmente. Dependendo do 

profissional de comunicação, também. 

 

 06. Como é a sua interação com os leitores?  

 

 Eu respondo a questões mais institucionais do jornal, por meio do Twitter do jornal ou da 

campanha Viva a Faixa. 

 

 07. Com a inserção das redes sociais na redação, as rotinas produtivas 

mudaram?  

 

 Um pouco. O Twitter é uma importante fonte de informação e também ajuda-nos a divulgar as 

informações que temos. 

 

 08. Um jornalista pode falar tudo o que quiser nas redes sociais?  

 

 Um jornalista é um profissional que representa o veículo ao qual presta serviço. Qualquer 

profissional que exerça uma função pública está vinculado e representa a sua instituição. Portanto, deve 

saber que o que ele fala na Internet é público e pode ser confundido com a opinião do veículo.  
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ANEXO B: 
 

ENTREVISTA COM DENI ZOLIN 

 

 
Ilustração 1 Perfil do Jornalista Deni Zolin no Twitter 

 

01. Nome  

Deni Zolin  @denizolin 

02. Editoria 

Editor de Política e Economia 

03. Há quanto tempo trabalha no veiculo? 

Trabalha desde Outubro de 2003 

04. Como vocês utilizam o Twitter no trabalho?Apenas para fins informativos 

ou gera possíveis pautas? 

O meu perfil no Twitter tem duas finalidades principais: para monitorar algumas notícias, nem 

todas as notícias são para minha editoria, mas algumas repasso para os colegas. A outra finalidade é pelo 

fato de ser jornalista, tenho que estar sempre informado de tudo. Utilizo como fonte de informações locais 

e divulgação do meu blog e da coluna A Varejo. 

05. Para a sobrevivência de um veículo de comunicação é necessário que ele 

siga a tendência dos leitores? 

Tem uma frase que diz que lugar de jornalista é na rua. O profissional deve estar onde os fatos 

estão. Por isso é muito importante seguir a tendência dos leitores. Se existe este mundo virtual tão grande 

e tão crescente e fundamental que a gente acompanhe também. Não digo que as pessoas devem viver em 
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um mundo virtual, mas elas se expressam via Twitter e Facebook cada vez mais, as pessoas se expõem, 

criticam, comentam. Fatos que antigamente não tinham importância, superficiais, hoje têm uma 

repercussão enorme por causa das redes sociais. Hoje parece que estas redes geram comoção. Porém nem 

sempre o que está nas redes é fato, a apuração é crucial, pois estas são fontes primárias e apenas dão 

pistas do fato. 

06. Você acha que a inserção das redes sociais no campo da comunicação podem 

um dia superar as ferramentas tradicionais do jornalismo? 

Não. Pode haver um crescimento, mas não irão superar as formas usuais de jornalismo. É 

fundamental que um repórter vá ao encontro das fontes, isso é insubstituível. Grande parte das 

reportagens é impossível fazer sem estar no local, senão vai virar em jornalismo só declaratório, que é um 

grande problema para o jornalismo, só se basear em versões. O repórter que está no local pode contar os 

fatos com mais confiança e riqueza de detalhes. Pode deixar a notícia o mais próximo da realidade.  

07. Qual a importância em manter um perfil no Twitter? 

 Como cidadão é legal manter contato com pessoas, amigos e fontes. Também ajuda no 

reconhecimento do profissional e na divulgação de trabalhos. 

08. Como é a sua interação com os leitores? 

Respondo eventualmente, depende do comentário. Quando o usuário tem dúvida ou 

questionamentos, respondo. 

09. Você considera o Twitter como um meio de produção jornalística? 

É possível, mas fazer jornalismo via Twitter, requer do profissional uma receita, uma renda para 

trabalhar como autônomo. Mas nada impede que um jornalista que tenha um número expressivo de 

seguidores, possa trabalhar informar as pessoas e ganhar por isso. 

10. Com a inserção das redes sociais na redação as rotinas produtivas mudaram? 

Sim, pois além de ter que acompanhar as redes sociais, tem que reservar um tempo para 

monitorar estas redes. Às vezes, não é possível acompanhar. O jornalismo online, cada vez mais está 

ganhando espaço e os jornais começando a cobrar pelo acesso a conteúdos online e a tendência é esta.  

 11. Um jornalista pode falar tudo no Twitter? 

 
 Tudo que a gente falar no Twitter, é a mesma coisa que falar em um microfone na Praça 

Saldanha Marinho ou até mais, em relação à amplitude, pois o Twitter é além das fronteiras. Qualquer 

opinião emitida por um jornalista neste dispositivo pode ter um impacto muito grande, tanto positivo 

quanto negativamente. Tem que ter uma noção do que vai falar para se preservar e não prejudicar a tua 

imagem pessoal e a do veículo. Para a credibilidade é muito importante  preservar a imagem. 
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ANEXO C:  
 

ENTREVISTA COM IGOR MULLER 

 

 
Ilustração 2 Perfil do Jornalista Igor Muller no Twitter 

 

01. Nome  

Igor Muller @igor_muller 

02. Editoria 

Repórter de online 

03. Há quanto tempo trabalha no veiculo? 

Trabalho há quatro anos no veículo 

04. Que tipo de conteúdo postado tem maior repercussão? 

É muito relativo. Como no caso da prova para o magistério, em que o jornal publicou no editorial 

a sua opinião sobre o atual estado da educação. Os estudantes de pedagogia ficaram irritadíssimos com o 

veículo. As pessoas muitas vezes não entendem que é um editorialista que faz e comenta a opinião do 

grupo e este editorial não é feito aqui.Neste dia houve muitos Tweets que exigiram uma retratação do 

jornal.O veiculo juntou todo o material que envolveu a publicação e pediu o e-mail das pessoas que 

estavam reclamando.Isso tudo foi recolhido e entregue em mãos para o jornalista Marcos Fonseca que é 

Editor de opinião e ele cuidou do caso.  

05. Como vocês utilizam o Twitter no trabalho?Apenas para fins informativos 

ou gera possíveis pautas? 
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O Twitter é uma espécie de antena para os assuntos que interessam. Gosto de me abastecer com 

informações de cunho pessoal e para o uso no trabalho. 

06. Para a sobrevivência de um veiculo de comunicação é necessário que ele 

siga a tendência dos leitores? 

Tem que estar nas redes sociais, pois as pessoas estão lá. Devemos marcar presença, fazer uso 

tanto para a divulgação, quanto recepção. É mais um suporte para fazer o trabalho. 

07. O Twitter colaborou para melhoria das rotinas produtivas da redação? 

O jornal ganha em divulgação, através das redes sociais. Um retweet tem a possibilidade de levar 

a informação mais longe, da mesma que a gente coloca uma matéria de capa no Click RBS, recebemos 

um número de acessos muito maior. 

08. Você acha que as redes sociais poderão superar um dia, as ferramentas 

tradicionais do jornalismo?  

Superar não, apenas mudamos o paradigma. Antigamente tínhamos a mídia tradicional dona da 

verdade e a única fonte de informação. Agora a internet deu voz a toda e qualquer pessoa e veicula o que 

ela tem a dizer. A internet tem uma série de fontes de informação, que tem opiniões, visões e vieses 

diferentes do mesmo assunto. Não sinto um jornalismo um jornalismo ameaçado, mas o jornalista tem 

que saber lidar com esta nova forma, onde as pessoas são consumidoras, produtoras de conteúdo e tem 

disponível uma gigantesca soma de informações, e a gente tem que saber lidar com tudo isso. Aos poucos 

vamos nos adaptando,a tecnologia é um suporte necessário. 

09. Você considera o Twitter como um meio de produção jornalística?  

O Twitter atende a vários requisitos, te traz a informação, pode dar uma sugestão de pauta ou ser 

usado como fonte. Serve para que eu possa divulgar um texto de minha autoria, serve para tudo. É útil em 

diversas modalidades, mas não substitui o jornalismo.  

10. Um jornalista pode falar tudo no Twitter? 

Não. A gente aqui tem uma política, não pode dizer tudo o que quer. Até porque esta é uma 

empresa, e você é uma pessoa pública e tudo o que disser vai ficar arquivado, é um documento histórico. 

O Twitter nasceu com a intenção de ser um diário pessoal, mas acabou se tomando outras proporções. A 

pergunta o que você está fazendo para o que você está pensando, muda muita coisa. O Twitter torna as 

coisas públicas. 

A nossa opinião é a nossa opinião e a opinião do veículo a do veículo. Não é o caso de uma 

censura, mas é questão de bom senso. O jornalista tem que expressar a sua opinião, mas tem que ter 

ciência da repercussão que pode causar. O veículo nunca influenciou ou cerceou o conteúdo das 

postagens. 
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11. Como a sua interação com os leitores? 

Procuro sempre atender as expectativas das pessoas, esclarecer dúvidas através das redes ou 

contato telefônico. 
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ANEXO D:  
 

ENTREVISTA COM SILVANA SILVA 

 

 
Ilustração 3 Perfil da Jornalista Silvana Silva no Twitter 

 

01. Nome  

Silvana Silva @sil_silva76 

02. Editoria 

Editora de produção  

Coordenadora das editorias Geral, polícia, região e online 

 03. Há quanto tempo trabalha no veículo? 

Desde 2002 trabalho no veículo 

04. Como vocês utilizam o Twitter no trabalho?Apenas para fins informativos 

ou gera possíveis pautas? 

Nunca usei o Twitter para fins pessoais, sempre para divulgar o blog de gastronomia e fins 

informativos. Mas desde que entrei em licença maternidade em fevereiro de 2011 não atualiza.Até por 

que o próprio jornal tem ferramentas de comunicação como o Nout(MSN interno),temos e-mail,perfil no 

face,e em meio a tudo isso não tem como ver tudo. 

05. Para a sobrevivência de um veiculo de comunicação é necessário que ele 

siga a tendência dos leitores? 

Não tem como não seguir a tendência, pelo fato de sua própria função exigir isto. 

06. Você considera o Twitter como um meio de produção jornalística? 
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Isso já acontece bastante. A gente vê um monte de jornalista freelancer, que utiliza o Twitter 

para a produção na nossa região. 

07. Você acha que as redes sociais poderão superar um dia, as ferramentas 

tradicionais do jornalismo?  

Como aconteceu com o rádio e a TV, as redes sociais estão ocupando um espaço enorme. Acho 

que as redes não irão superar o jornalismo tradicional, o bloquinho e a caneta não irão acabar. As coisas 

podem passar por uma readaptação. Tem espaço para tudo. 

08. Um jornalista pode falar tudo no Twitter? 

As pessoas acham que as redes sociais são uma extensão do pátio delas, e não é!Tem que ser 

muito cuidado com as coisas. Não tem como dissociar a tua imagem com a do veículo. As redes sociais 

são uma boa ferramenta, a gente fica sabendo de muita coisa, pautas, mas não tem como acompanhar 

tudo! 

09. Você considera que a inserção do Twitter na redação as rotinas produtivas 

mudaram? 

Mudaram completamente. Para se ter uma idéia,quando comecei a trabalhar como repórter,as 

pautas chegavam através das pessoas que batiam na porta do jornal ou pelo fax, e-mail era somente 

algumas pessoas que tinham. Hoje não tem como ignorar o fato de receber uma pauta pelas redes sociais. 

O papel que o jornal desempenha é pegar tudo que as redes sociais falaram, o que as pessoas publicaram e 

no outro dia trazer este material para análise, com um diferencial. Por que as pessoas irão consumir um 

produto ao valor de R$1,00 do seu cafezinho para ler tudo que já leram no dia anterior?Por isso é 

importante fazer a melhor cobertura do fato. 
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ANEXO E:  
 

ENTREVISTA COM PAULO CHAGAS 

 

 

Ilustração 4 Perfil do Jornalista Paulo Chagas no Twitter 

 

01. Nome  

Paulo Chagas @pomadaeletrica 

02. Editoria 

Começou no veículo como Editor de arte e acumulou a função de Editor de online. Atualmente 

executo somente a função de Editor de arte. 

 03. Há quanto tempo trabalha no veiculo? 

Vai fazer 10 anos 

 04. Que tipo de conteúdo postado tem maior repercussão? 

Geralmente conteúdos de violência, acidentes de trânsito e morte 

05. Como você utiliza o Twitter no trabalho?Apenas para fins informativos ou 

gera possíveis pautas? 

Não utilizo no meu trabalho, pois já converso bastante com as pessoas e como não preciso correr 

atrás de pauta ou furos, não utilizo as redes sociais como fonte. Na minha opinião rede social te absorve 

muito,quando você vê,já parou até de trabalhar para ficar na rede.Quando utilizava mais o Twitter.usava 

para divulgação de um livro que lancei sobre história em quadrinhos e para divulgação do meu blog 

Pomada elétrica.  
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06. Para a sobrevivência de um veiculo de comunicação é necessário que ele 

siga a tendência dos leitores? 

As duas principais redes sociais utilizadas no momento são o Facebook e o Twitter, seria uma 

espécie de recurso utilizado pelos grandes veículos para chamar o público destes locais, por exemplo, 

postar uma notícia, utilizando um link que remeta ao teu site, estará chamando a atenção desta audiência 

para este site. Tem pautas que decorrem de alguma repercussão nas redes sociais. Mas tem que ser algo 

muito bombástico para pautar o jornal. 

07. O Twitter colaborou para melhoria das rotinas produtivas da redação? 

Não vejo impacto. Vejo o uso das redes sociais como uma estratégia para trazer a audiência para 

dentro do site do jornal. O fundamento em usar a rede social hoje, é um recurso, em minha opinião, para  

buscar a audiência que está nestas redes.   

08. Você acha que as redes sociais poderão superar um dia, as ferramentas 

tradicionais do jornalismo?  

Essas ferramentas da multimídia podem um dia se complementar. Tenho a opinião de que o 

papel e o jornal não irão se acabar podem perder um pouco de espaço para os conteúdos digitais, mas o 

jornal vai ter que se posicionar em relação a isso e “saber vender o seu peixe”. 

09. Você considera que o Twitter ajuda na construção do relacionamento com os 

leitores do jornal?  

É positivo, pois é um canal para o leitor ter contato com a redação, para poder expressar sua 

opinião. Às vezes somos alvo de elogios, às vezes somos criticados, pelo fato de que tudo que você 

coloca em uma rede tem repercussão. O conteúdo do jornal não fica restrito somente a repercussão no 

papel impresso. 

10. Um jornalista pode falar tudo no Twitter? 

Um jornalista tem que ter a consciência de que ele é jornalista, nenhuma pessoa pode falar 

qualquer coisa no Twitter. As pessoas nunca irão me ver como o Chagas ou o jornalista, irão ver aquele 

que trabalha no Diário de Santa Maria. Então tem que ter uma preocupação com aquilo que ele representa 

dentro da empresa, em função do vinculo, e ainda mais se este tem um peso dentro da comunidade. Não 

dá pra falar o que bem entender. Temos que usar a ferramenta para divulgar coisas boas.   
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