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RESUMO 

 

A presente pesquisa parte do princípio de que o jornalismo já sofreu inúmeras transformações 

desde que surgiu. Do rádio e jornal impresso à televisão e internet, a produção jornalística 

adaptou-se às novas linguagens e ferramentas. Na web, blogs e microblogs – mais 

especificamente o Twitter – mudaram definitivamente a forma de se fazer jornalismo. Para 

entender tais transformações e o perfil do jornalista multimídia no Twitter, estudamos os 

perfis de dois telejornalistas, de veículos diferentes, na ferramenta, a partir de análise 

exploratória e entrevistas por e-mail. Ambos os jornalistas foram selecionados através de 

critérios como periodicidade de postagens na ferramenta e conteúdos. Além disso, foi levada 

em consideração a projeção nacional de um e a regional de outro, a fim de estabelecer um 

comparativo entre os seus usos. 

 

 

Palavras-chave: Microblogs, Twitter, Jornalista Multimídia, Rede Sociais, Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This study parts from the principle that journalism has already suffered many transformations 

since it appeared. From radio and newspaper to television and Internet, the journalistic 

production has adapted to the new languages and tools. On the web, blogs and microblogs -

Twitter more specifically - changed definitely the journalistic practices. To understand these 

changes and profile of the multimedia journalist on Twitter, we studied the profiles of two TV 

journalists in the microblog, of different companies, from exploratory analysis and interviews 

by email. Both journalists were selected using criteria such as frequency of posts on the 

microblog and content. In addition, we consider the national projection of the one journalist 

and regional projection of another journalist in order to establish a comparison between their 

uses. 

 

 

Keywords: Microblog, Twitter, Multimedia Journalist, Social Networks, Internet 
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INTRODUÇÃO: 

 

A internet está mudando definitivamente o jornalismo. Com mais agilidade e dinamismo, 

a rede mundial de computadores aproximou a informação das pessoas com um grande 

imediatismo. O jornal, a televisão e o rádio acabaram por se adaptar a um suporte multimídia 

que permite produzir e disseminar informação de forma mais rápida e sem barreiras temporais 

e geográficas. A partir dessa adequação, existem, hoje, jornais impressos com versões online, 

rádios disponíveis na web em tempo real e televisões ao vivo passíveis de acesso em qualquer 

lugar do mundo com um único clique.  

Responsável por inúmeras transformações no mundo digital, a web traz consigo uma série 

de benefícios para o jornalismo. Entre eles, a adaptação do jornalismo e também dos 

jornalistas para os meios digitais, a utilização de websites, blogs, microblogs e redes sociais 

nas práticas jornalísticas e a aproximação do cidadão na produção da notícia, seja de uma 

forma participativa, como no chamado jornalismo colaborativo ou cidadão, ou a partir da 

interatividade entre o veículo e o leitor. É importante salientar que essas mudanças perpassam, 

também, pela web 2.01 e, por conseqüência, pela utilização do microblog Twitter – que existe 

há cerca de cinco anos e é considerado um dos grandes responsáveis pela disseminação e 

compartilhamento de informações na rede, o que o torna uma ferramenta popular na web.  

O fato de o Twitter ter se tornado uma das grandes ferramentas de disseminação e 

compartilhamento de informações fizeram com que os veículos e também os jornalistas 

aderissem a ele. Atentos a isso, os profissionais passaram a utilizar o microblog de diversas 

maneiras, onde alguns se posicionam enquanto profissionais da comunicação, ou até mesmo 

instituição, e outros acrescentam uma abordagem mais pessoal ao seu perfil e estreitam os 

laços comunicacionais com os demais usuários da ferramenta. Então, qual o perfil destes 

jornalistas no Twitter? 

A partir de deste cenário, verificamos a necessidade de estudar o Jornalismo Digital2, visto 

o leque de possibilidades que a internet e, consequentemente, a web 2.0 e as redes sociais 

online abriram. E uma dessas possibilidades foi o imediatismo na recepção de informações 

que o Twitter proporciona aos usuários. Uma das discussões que fomenta a pesquisa sobre o 

                                                           
1 De acordo com Primo (2007), “a web 2.0 é a segunda geração de serviços online e caracteriza-se por 
potencializar as formas de publicação, compartilhamento e organização de informações, além de ampliar os 
espaços para a interação entre os participantes do processo”. 
2 Optamos por utilizar o termo Jornalismo Digital e não webjornalismo ou jornalismo online – leia mais no 
capítulo 1.2. 
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Twitter é a produção jornalística e o perfil de jornalistas no microblog. Cinco anos após sua 

criação, o Twitter tornou-se um dos grandes responsáveis pelo compartilhamento de 

informações online, pela adaptação de conteúdos na rede e pela aproximação dos usuários em 

torno um só canal de comunicação. Isso torna a inquietação ainda maior, pois o microblog 

aproxima os jornalistas do público e seus espectadores, traçando não só um novo rumo para a 

sociabilidade na rede, como transformando as práticas jornalísticas.  

Outra razão para estudar o Twitter é o fato de que os estudos na área estão em fase de 

crescimento e espera-se, com isso, poder auxiliar ainda mais no crescimento da pesquisa nesta 

temática. Com isso, o trabalho quer contribuir para o melhor entendimento dessa ferramenta e 

do seu uso pelos jornalistas, além da adaptação e compartilhamento de informações através do 

microblog. 

A internet é um nicho de relevância a ser explorado para o jornalismo, que mudou e 

continuará mudando as práticas jornalísticas. Por fim, o último motivo, dessa vez pessoal, diz 

respeito ao fato de trabalhar com internet há muitos anos e possuir um perfil no Twitter desde 

2009. Portanto, foram levadas em consideração, na escolha do tema, a significância da 

internet e suas ferramentas para o jornalismo, o entendimento acerca do perfil dos jornalistas 

(hoje considerados multimídia, multiplataforma ou novo jornalista) e a atualidade, além da 

motivação pessoal.  

Neste trabalho, estudamos os perfis de dois jornalistas no microblog Twitter, um de 

âmbito nacional e outro regional, a fim de traçar um comparativo entre seus usos e 

ampliarmos o entendimento sobre como os profissionais da área da comunicação se 

posicionam em novas e diversificadas plataformas do cenário da comunicação digital. Para 

atingir o nosso objetivo geral, definimos outros três objetivos específicos que consistem na 

descrição os usos do Twitter pelos dois jornalistas, análise dos tweets
3 e observação do 

relacionamento de ambos com os demais usuários do Twitter. 

Após uma análise exploratória prévia sobre os perfis de inúmeros jornalistas no 

Twitter, optamos por trabalhar com os jornalistas Flávio Fachel, correspondente da TV Globo 

em Nova York, e Michele Dias, apresentadora do Jornal do Almoço Santa Maria, da RBS TV. 

Os pontos que pesaram na escolha foram a possibilidade de aproximação e flexibilidade para 

realizar uma entrevista por e-mail, a diferença previamente analisada entre os seus usos e 

                                                           
3 Leia mais sobre tweet no capítulo 3.3 
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periodicidade de postagens e as repercussões de suas mensagens, sendo Fachel de renome 

nacional e Dias regional. 

Os resultados foram organizados em quatro capítulos, além da introdução. No 

primeiro capítulo, intitulado “Jornalismo Digital”, traçamos um breve histórico da internet e 

sua evolução e dissertamos sobre as transformações e fases do jornalismo digital e sobre as 

contribuições da internet para as práticas jornalísticas. No segundo capítulo, chamado “Blogs 

e Microblogs”, abordamos esta temática, desde sua criação até seus usos nos dias atuais. É 

neste capítulo que explicamos os usos e funcionamento os blogs, os microblogs e o Twitter e 

suas contribuições para o jornalismo. Aprofundamos a análise, também, no Twitter, onde 

explicamos detalhadamente o seu funcionamento. 

O terceiro capítulo, “Procedimentos Metodológicos”, explica como foi desenvolvida a 

pesquisa e quais metodologias aplicadas para atingir os objetivos propostos inicialmente. Por 

fim, no capítulo “Twitter: análise dos jornalistas no microblog”, analisamos o perfil dos 

jornalistas no Twitter, a fim de compreender suas apropriações e práticas, onde estudamos os 

seis critérios definidos na metodologia e apresentamos as entrevistas por e-mail com Flávio 

Fachel e Michele Dias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

1. JORNALISMO DIGITAL 

 

Neste capítulo, estudamos a evolução tecnológica e traçamos um breve histórico do 

computador e também da internet. Esta análise parte desde a criação do computador e, por 

conseguinte, da internet, até suas contribuições para o desenvolvimento tecnológico. Além 

disso, fizemos um pequeno relato sobre a construção dos primeiros sites vinculados na rede. 

Em seguida, o capítulo trata sobre jornalismo digital, onde abordamos suas fases, 

características e transformações. 

 

1.1 Do computador à internet: breve histórico 

A sociedade já passou por inúmeras transformações sócio-históricas e, nesta 

perspectiva, a comunicação, tida como o processo-base da organização social, também sofreu 

diversas mudanças. Com isso, adventos tecnológicos como o computador, criado com 

objetivo inicialmente militar, passou a ser comercializado e virou um produto fundamental na 

vida pós-moderna. De sua criação à internet, o computador deixou de ser um produto fixo e 

tornou-se móvel. Os laptops
4, tablets

5 e smartphones
6 fazem parte do dia-a-dia de milhões de 

pessoas mundo afora. Já a internet, que se popularizou na década de 1990, trouxe consigo 

uma série de benefícios aos usuários e tornou-se, também, parte indispensável na vida das 

pessoas.  

A Segunda Guerra Mundial foi a grande responsável pela concepção dos 

computadores, porém, eles foram nascer, como destaca Castells (2005), apenas em 1946 na 

Filadélfia, “se não considerarmos as ferramentas desenvolvidas com objetivos bélicos, como o 

Colossus britânico (1943) para decifrar códigos inimigos e o Z-3 alemão”. 

Os historiadores lembram que o primeiro computador eletrônico pesava 30 
toneladas, foi construído sobre estruturas metálicas com 2,75m de altura, tinha 70 
mil resistores e 18 mil válvulas a vácuo e ocupava a área de um ginásio esportivo. 
Quando ele foi acionado, seu consumo de energia foi tão alto que as luzes de 
Filadélfia piscaram (CASTELLS, 2005, p. 79). 

 

Anos depois, foram desenvolvidas as primeiras máquinas comerciais a partir dessa 

estrutura, agora precária, mas de suma importância para a criação dos mesmos. 

                                                           
4 Laptops são computadores portáteis,também conhecidos como notebooks. 
5 Tablets são computadores pessoais em formato de prancheta, onde pode ser controlado através de canetas e/ou 
tela sensível ao toque - touch screen. 
6 Smartphones são telefones celular que possuem acesso à internet. 
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A década de 1970 não foi apenas um marco para a evolução dos computadores. Foi, 

também, uma década fundamental para o avanço da internet. Castells (2005) afirma que a 

década de 1970 marcou um novo paradigma tecnológico, organizado com base na tecnologia 

da informação. Ele veio a ser constituído, principalmente, nos Estados Unidos em interação 

com a economia global e geopolítica mundial e concretizou um novo estilo de produção, 

comunicação, gerenciamento e vida. 

Como citado anteriormente, esse processo se transformou durante décadas. Começou 

na construção de computadores visando a Guerra, passando pela explosão da internet na 

década de 90. A internet, então gerenciada pelo Departamento de Defesa dos EUA, como 

explica Castells (2005), “tornou-se a base de uma rede de comunicação horizontal global 

composta de milhares de redes de computadores”. Estima-se que em 1996, cerca de vinte 

milhões de pessoas usufruíam da grande rede. Já em 2000, esse número superou os trezentos 

milhões de usuários. Castells (2005) explica, também, que a “rede foi apropriada por 

indivíduos e grupos no mundo inteiro e com todos os tipos de objetivos, bem diferentes das 

preocupações de uma extinta Guerra Fria”. 

Castells (2005) ressalta que “não foi apenas todo o sistema de tecnologia que mudou, 

mas também suas interações sociais e organizacionais”. 

É claro que essa capacidade de desenvolvimento de redes só se tornou possível 
graças aos importantes avanços tanto das telecomunicações quanto das tecnologias 
de integração de computadores em rede, ocorridos durante os anos 70. Mas, ao 
mesmo tempo, tais mudanças somente foram possíveis após o surgimento de novos 
dispositivos microeletrônicos e o aumento da capacidade de computação. 
(CASTELLS, 2005, p. 81) 

 

Castells (2005) ainda afirma que “houve uma constelação de grandes avanços 

tecnológicos nas duas últimas décadas do século XX”, referindo-se, então, à tecnologia da 

informação, técnicas de produção, materiais, fontes de energia, entre outros avanços. Ele 

ressalta, também, que vivemos num mundo que se tornou digital, visto que o processo atual 

de transformação tecnológica expande-se devido à capacidade de criar interfaces entre 

campos tecnológicos mediante linguagem digital comum onde a informação é gerada, 

armazenada, recuperada, processada e transmitida. 

Ainda sobre a revolução tecnológica, Castells (2005) afirma que as “novas tecnologias 

da informação não são simplesmente ferramentas a serem aplicadas, mas processos a serem 

desenvolvidos”. Isso se dá, porque, “os usos dessas novas tecnologias de telecomunicação nas 
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últimas duas décadas passaram por três estágios: a automação de tarefas, as experiências dos 

usos e a reconfiguração das aplicações”. Segundo Castells (2005), as primeiras duas etapas se 

constituíram a partir de processos empíricos, ou seja, no aprendizado através da prática. Já na 

terceira, os usuários aprenderam a tecnologia fazendo, “o que acabou resultando na 

reconfiguração das redes e na descoberta de novas aplicações”.  

 Em 1º de setembro de 1969 entra em funcionamento a primeira rede de computadores 

do mundo. Chamada de ARPANET, em homenagem ao seu grande patrocinador, ela passou a 

funcionar na Universidade da Califórnia em Los Angeles, no Stanford Research Institute, na 

Universidade da Califórnia em Santa Bárbara e na Universidade de Utah. Castells (2005) 

afirma que “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 Defesa dos EUA”.  

 Briggs e Burke (2006) lembram que o sistema de funcionamento da internet era 

constituído a partir do envio e recebimento de mensagens. Essas mensagens, chamadas de 

“pacotes”, eram quebradas em “fatias” e remontadas pelo seu sistema receptor.  

Mas foi só em 1990, na Europa, que o World Wide Web, mais conhecido como 

WWW, foi criado. Segundo Castells (2005), um grupo de pesquisadores da Centre Européen 

poour Recherche Nucleaire (CERN) desenvolveu o sistema baseado na cultura dos hackers
7 

da década de 1970. Ele ainda afirma que o “CERN distribuiu o software WWW gratuitamente 

pela internet, e os primeiros sítios da web foram criados por grandes centros de pesquisa 

científica espalhados pelo mundo”, o que contribuiu, e muito, para a disseminação da internet. 

Seis anos depois, cerca de vinte milhões de usuários navegavam pela grande rede. 

 Briggs e Burke (2006) ressaltam que o “grande avanço aconteceu entre setembro de 

1993 e março de 1994, quando uma rede até então dedicada à pesquisa se tornou a rede das 

redes, aberta a todos”. Eles ainda explicam que  no início, a rede era limitada e 

compartilhava informações apenas entre as universidades pioneiras, já citadas acima. 

 A internet se propagou de tal maneira que, no ano de 1999, estava claro para o mundo 

inteiro que “o acesso generalizado seria a norma nos países avançados do século XXI”, como 

explica Castells (2005). E de fato foi. Até então, a internet era um privilégio para poucos. A 

partir dos anos 2000, ela atingiu o povo. Castells (2005) afirma que nessa época, “95% das 

escolas públicas dos EUA tinham acesso à internet, embora só um terço delas tivessem 

                                                           
7 Hackers são pessoas com amplo conhecimento sobre informática e tecnologias de informação. 
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pessoal técnico competente para fazer o treinamento dos professores e dos alunos no uso da 

internet”. Podemos perceber que já havia uma preocupação com a participação do usuário na 

grande rede, mesmo que isso não fosse o motivo pelo qual ela funcionara. Segundo Castells 

(2005), “os consumidores da internet também são produtores, pois fornecem conteúdo e dão 

forma à teia”. 

 A internet como conhecemos hoje, pouco foi explorada em nível de interação na 

década de 1990. Os sites eram estáticos, construídos e editados a partir dos poucos usuários 

conhecedores de linguagem HTML. Já nos anos 2000, segundo Zago (2008), “os sites 

passaram a ser construídos com conteúdo dinâmico e constantemente atualizados”. Ainda 

nessa linha, Zago (2008) afirma que “as páginas da web passaram a se tornar plataformas de 

interação, espaços abertos os quais permitem que qualquer um possa não só consumir como 

também produzir conteúdo”.  Nesse processo, a internet mudou a forma de se fazer jornalismo 

e os padrões comunicacionais. 

 

1.2 Jornalismo Digital 

 Jornalismo Online. Jornalismo Digital. Webjornalismo. Inúmeras são as 

nomenclaturas adotadas para o jornalismo na internet. Nesta pesquisa, vamos nos referir a 

essa categoria como Jornalismo Digital, considerada como forma de jornalismo mais recente, 

segundo Barbosa (2005), já que é “feito no âmbito da internet e que pressupõe a coleta, 

produção, publicação e disseminação de conteúdos através da web e também de outros 

dispositivos como celulares, PDAs, etc”. Diferentemente do webjornalismo, por exemplo, que 

autores como Murad (1999) e Canavilhas (2001) atrelam o conceito apenas ao suporte técnico 

e difusão de notícias, enquanto o Jornalismo Digital abrange, também, dispositivos móveis. 

O Jornalismo Digital já passou três fases distintas, conforme Mielniczuk (2001). A 

primeira fase, chamada de “transpositivo”, reproduzia parte dos grandes jornais impressos. 

Nessa fase, o “material era atualizado a cada 24 horas, de acordo com o fechamento das 

edições do impresso” (MIELNICZUK, 2001, p. 2). Ou seja, os jornais transpunham as 

matérias mais importantes de determinadas editorias para a internet sem a preocupação com 

formato ou estilo de texto. Ele era lido tal qual no papel.  

 Segundo Mielniczuk (2001), a segunda fase era conhecida como “da metáfora” 

quando, “mesmo atrelado ao modelo do jornal impresso, os produtos começam a apresentar 
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experiências na tentativa de explorar as características oferecidas pela rede”. Essa fase advém 

do aperfeiçoamento e desenvolvimento da estrutura técnica da internet. 

Nesta fase, mesmo ainda sendo meras cópias do impresso para a Web, começam a 
surgir links com chamadas para notícias de fatos que acontecem no período entre as 
edições; o e-mail passa a ser utilizado como uma possibilidade de comunicação 
entre jornalista e leitor ou entre leitores, através de fóruns de debates; a elaboração 
das notícias passa a explorar os recursos oferecidos pelo hipertexto (MIELNICZUK, 
2001, p. 2). 

  

Acreditamos que essa fase pode ser considerada como a grande responsável pelo hoje 

conhecido Jornalismo Digital. Grandim (2005) afirma que a segunda e terceira fase são, 

sobretudo, as etapas que “merecem o nome de webjornalismo, e que se caracteriza por uma 

convergência de meios, materializados em produções multimídia” – percebemos que Grandim 

não leva em consideração o formato para dispositivos móveis ao referir-se com o termo 

webjornalismo. Foi a partir de então que o jornalismo começou a se atentar para os recursos 

ilimitados da internet. Começou-se a usar o e-mail como possibilidade de interatividade e 

hiperlinks para referenciar outras matérias e resgatar notícias similares, além de explorar o 

hipertexto – o que não acontecia anteriormente. Grandim (2005) lembra que, nesta fase, “os 

conteúdos são produzidos unicamente para as versões online, contendo já hiperligações, 

aplicações interativas, nalguns casos, fotos, vídeos ou sons”. 

 A terceira fase “corresponde a um estágio mais avançado de toda uma estrutura técnica 

relativa às redes telemáticas e aos microcomputadores pessoais, permitindo a transmissão 

mais rápida de sons e imagens” (MIELNICZUK, 2001, p. 3). Essa fase possui uma série de 

características peculiares ao Jornalismo Digital, o que o diferencia das demais formas de 

jornalismo. Dentre as características, relacionamos Mielniczuk (2001) que refere cinco 

elementos como fundamentais: interatividade, customização de conteúdo, hipertextualidade, 

multimídia e memória. 

Quanto à interatividade, Canavilhas (2001) aponta que “a máxima ‘nós escrevemos, 

vocês lêem’ pertencem ao passado”. A internet proporciona aos usuários maior interação com 

os veículos de comunicação, seja através de e-mails ou de redes sociais online, com os mais 

novos recursos de interatividade. Bardoel e Deuze (2000) consideram que “a notícia online 

possui capacidade de fazer com que o leitor/usuário sinta-se parte do processo”. Se nos jornais 

impressos a possibilidade de interação limita-se à carta do leitor, nos jornais online esse leque 

se amplia para fóruns de discussão, e-mails, redes sociais online, entre outros.  
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Sob o aspecto da participação do leitor na construção jornalística, lembramos o 

conceito de jornalismo colaborativo ou cidadão que, segundo Brambilla (2011), amadureceu 

“com a popularização das iniciativas dos veículos em tornarem-se abertos às contribuições do 

público”, o qual “passou de diferencial à obviedade em questão de poucos anos – 

principalmente entre 2006 e 2008”. 

Não por acaso, foi no final deste período que redes sociais focadas em produção de 
conteúdo – como YouTube, Twitter, Flickr para além de sites de relacionamento 
como Orkut e Facebook – são adotadas por grupos cada vez mais expressivos de 
usuários que enxergam valor no conteúdo que produzem. Esse valor, até então 
convidado pelos veículos para fazer parte de um espaço profissional de conteúdo, 
passa a circular pelas redes na forma de capital social. Ter uma foto exclusiva no 
meu perfil, onde meus amigos verão pode valer muito mais do que enviar essa foto a 
um site noticioso. (BRAMBILLA, 2011, p. 98).  

 

Já a customização se refere à personalização dos conteúdos lidos pelo usuário. Ao 

abrir um site noticioso com esse recurso, por exemplo, há a possibilidade de filtrar os assuntos 

de interesse para que os mesmos sejam visualizados logo na página inicial. Segundo 

Mielniczuk (2001), “quando o site é acessado, este já é carregado na máquina do usuário 

atendendo à demanda solicitada”. 

 Outra importante característica do Jornalismo Digital e que possibilita conectar 

matérias através de links é a hipertextualidade. Conforme Canavilhas (2001), “a possibilidade 

de conduzir a própria leitura revela uma tendência do utilizador para assumir um papel 

proativo na notícia”. Com isso, o hipertexto proporciona ao usuário navegar livremente e 

decidir que rumo tomar na leitura de um texto online. 

 Multimídia, para Mielniczuk (2001), “trata-se da convergência dos formatos das 

mídias tradicionais (imagem, texto e som) na narração do fato jornalístico”. Esse é um dos 

recursos que mudou, definitivamente, o jornalismo. A partir da “multimilidade”, foi possível 

unir em um único meio tantas possibilidades. A imagem, por meio de vídeos ou infográficos, 

atrai os usuários e deixa a informação mais dinâmica, bem como o som através de podcasts
8. 

Enquanto ao se referir à memória, a autora afirma que “o volume de informação diretamente 

disponível ao usuário é consideravelmente maior no webjornalismo, seja com relação ao 

tamanho da notícia ou à disponibilização imediata de informações anteriores” 

(MIELNICZUK, 2001, p.4). Realmente, se compararmos às mídias tradicionais, o acervo de 

                                                           
8 Podcasts são áudios digitais publicados na internet, através de uma plataforma de podcasting.  Barros e Menta 
(2007) definem podcast como “sendo um programa de rádio personalizado gravado em extensões mp3, ogg ou 
mp4 […] podendo ser armazenados no computador e/ou disponibilizados na Internet”.  



18 

informações é infinitamente maior devido à tecnologia de gerenciamento e armazenamento de 

informações que a internet possui. 

 Ao analisarmos essas cinco características apontadas por Mielniczuk (2001), podemos 

compreender um pouco mais sobre a evolução histórica do jornalismo na internet. Ao 

traçarmos um comparativo das mídias, percebemos que a internet é o meio que consegue aliar 

televisão, rádio e jornal impresso, já que os recursos multimídia, como citado acima, 

proporcionam a união de tantos meios.  

A internet proporciona mais possibilidades e liberdade do que um jornal impresso, por 

exemplo. Na web é possível elencar ou referenciar outras matérias, utilizar-se de infográficos, 

vídeos ou comentários para trazer mais credibilidade à notícia. Outro fator determinante é 

que, em frente ao computador, por exemplo, a leitura é considerada não-linear. Isso porque, 

conforme Canavilhas (2001), a “maioria das pessoas que navegam na internet (79%) não lê as 

notícias palavra por palavra, limitando-se a fazer uma leitura por varrimento visual (scan the 

page) à procura de palavras ou frases”. 

Essas transformações, que levaram os leitores a uma nova leitura, tanto textual, como 

multimídia, exigiram dos profissionais mudanças nas práticas, com a utilização de subtítulos, 

destaque para as palavras-chave ou hipertexto, entre outras novas características. Segundo 

Canavilhas (2001), sugere-se aos jornalistas digitais a utilização de “texto equadrinhável”.  

Suponhamos que essas camadas de informações são resultados da não-linearidade de 

leitura que a internet propõe aos seus usuários. Isso proporcionou as diferenças entre a 

estrutura da notícia digital e a estrutura da notícia de veículos tradicionais, o que fez com que 

“apesar da notícia ter sido construída numa lógica de camadas de informação, os leitores 

optam por seguir determinados assuntos até o limite da informação disponível, seguindo os 

links embutidos e saltando de nível de informação” (CANAVILHAS, 2006. p. 12 e 13). 

Há, além das três fases iniciais, uma quarta geração do jornalismo digital. A partir de 

mudanças, na quarta geração, “as atividades e os produtos são estruturados em base de dados” 

(LARRONDO, MIELNICZUK, BARBOSA, 2008, p.1). Nesse contexto, “o nível de 

especialização das equipes de profissionais atuando nos cibermeios já alcança um nível mais 

elevado, traduzindo na prática um trabalho multidisciplinar principalmente aproximando as 

áreas da comunicação e da informática” (LARRONDO, MIELNICZUK, BARBOSA, 2008, 

p.2).  
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É possível, então, compreender uma mudança não só no Jornalismo Digital, mas 

também no jornalista digital, visto a necessidade de um entendimento maior acerca das 

ferramentas online. Larrondo, Mileniczuk e Barbosa (2008) apontam, na quarta geração, a 

necessidade da participação do internauta na produção jornalística através da “incorporação 

de sistemas que habilitam a participação efetiva do usuário na produção de peças 

informativas”, na “utilização de recursos como RSS9 (Really Simple Syndication) para 

recolher, difundir e compartilhar conteúdos” e “maior integração do material de arquivo na 

oferta informativa”. 

Fundamentado em um Modelo de Jornalismo Digital em Base de Dados (JDBD), a 

quarta geração apresenta um processo de convergência onde é necessário “sustentar a 

produção e a distribuição dos conteúdos; integrar distintas plataformas (impresso, TV, rádio, 

Web, móveis, entre outras); gerenciar o fluxo de informação e o conhecimento nas redações” 

(LARRONDO, MIELNICZUK, BARBOSA, 2008, p.4). Portanto, a quarta geração sustenta 

um jornalismo nos formatos multimídia, a partir da presença audiovisual na web, 

participativo, onde o usuário pode se integrar à produção jornalística, e hipertexual. 

Esta tecnologia desempenha papel chave, pois, aliada ao desenvolvimento de 
sistemas de publicação compatíveis, determinam um modo diferenciado para a 
estruturação e a organização das informações de modo a contemplar elementos 
intrínsecos à prática jornalística no ciberespaço (BARBOSA, 2007, p. 142) 

 

Tal processo sugere mudanças nas categorias jornalísticas (LARRONDO, 

MIELNICZUK, BARBOSA, 2008, p.8), ampliando de três gêneros jornalísticos10 

(informativos, interpretativos e de opinião) para cinco gêneros ciberjornalísticos11 

(informativos, interpretativos, dialógicos, de opinião e infografía digital). Estas 

transformações “ampliam os critérios de classificação dos gêneros textuais” (LARRONDO, 

MIELNICZUK, BARBOSA, 2008, p.8).  

                                                           
9 Martinez e Ferreira explicam que “o formato RSS [...] foi concebido para anotar o código das páginas Web, 
atribuindo semântica ao seu conteúdo. O usuário não precisa mais ir até o conteúdo, isto é, não é necessário que 
acesse um site repetidamente para se informar, basta instalar um programa leitor de RSS e assinar os sites de 
conteúdos RSS que deseja receber. O usuário será avisado quando um novo conteúdo é disponibilizado, sem ter 
que visitar o site”. 
10 De acordo com Larrondo, Mielniczuk e Barbosa (2008, p.8), os gêneros jornalísticos são divididos em três 
categorias - informativos: notícias e reportagem de atualidade; interpretativos: reportagem interpretativa, crônica 
e entrevista; de opinião: editorial, comentário, crítica, cartas ao editor, artigo, coluna, etc.  
11 Os gêneros ciberjornalísticos, em cinco categorias – informativos: notícia; interpretativos: crônica e 
reportagens de atualidade, especial temático e dossiê documental; dialógicos: entrevista online/encontro digital, 
fórum de debate e chat; de opinião: tradicionais como editorial, comentário, crítica, cartas ao editor, artigo, 
coluna, etc, e debates em rede como fóruns e chats; e infografía digital. 



20 

A partir de tais mudanças foram proporcionadas fontes alternativas de informação para 

o jornalismo online. Sob esse cenário, Zago (2011) lembra a relevância dos microblogs neste 

contexto e afirma que “o próprio Twitter pode por vezes servir como fonte de notícias, como 

quando frases ditas por políticos ou celebridades na ferramenta servem de pauta para a 

produção de notícias em um determinado veículo”.  

Assim, não chega a ser surpreendente que a declaração de uma celebridade no 
Twitter acabe sendo apropriada pela mídia online de referência e sirva de base para a 
produção de uma notícia. Do mesmo modo, as declarações feitas por políticos 
também gozam desse status. Nesses casos, essas declarações poderiam ter sido 
dadas em qualquer outro contexto, que não o Twitter, e mesmo assim poderiam vir a 
se tornar notícia. O diferencial diz respeito ao fato de que os jornalistas têm à sua 
disposição, 24 horas por dia, um conjunto de declarações por escrito, feitas 
espontaneamente ou não, por celebridades ou políticos, a partir das quais podem 
produzir suas matérias. (ZAGO, 2011, p. 48) 

 

Para exemplificarmos, citamos duas situações em que o Twitter pautou a imprensa. 

Em 2010, uma mensagem publicada no Twitter pela então pré-candidata à presidência da 

República e Ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, onde ela se defende de críticas geradas 

pelas suas declarações sobre exilados durante a ditadura militar, pautou a imprensa nacional. 

Na época, a versão online do Estadão publicou a notícia12  “No Twitter, Dilma volta a se 

defender de críticas por declaração sobre exilados”. Já em 2011, a declaração “Ouvi por aí: 

agora que o Ronaldo se aposentou, quando será que o Sarney vai resolver pendurar as 

chuteiras?” causou polêmica e também pautou a imprensa. Mas por quê? A publicação foi 

dada no Twitter do Supremo Tribunal Federal (STF), o que gerou muita repercussão na 

internet. A revista Veja, em sua versão digital, por exemplo, publicou a matéria13 “STF: 

polêmica no Twitter” 

Com este cenário, podemos concluir que os weblogs, microblogs e as redes sociais 

online – assunto do próximo capítulo – passaram a ser utilizados como fontes de informação 

para a imprensa e também como fontes opinativas de jornalistas digitais, visto a 

instantaneidade, agilidade, amplitude, fluxo de informações disseminadas e facilidade de 

acesso destas ferramentas. A partir destas características, as apropriações das redes sociais se 

fazem de diversas maneiras e com os mais variados objetivos. 

 

                                                           
12 Notícia publicada na versão online do jornal Estadão, de São Paulo. Disponível em: 
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,no-twitter-dilma-volta-a-se-defender-de-criticas-por-declaracao-
sobre-exilados,537700,0.htm. Acesso em: 24 de junho de 2011. 
13 Notícia publicada na versão online da revista Disponível em: http://veja.abril.com.br/blog/politica/justica/stf-
polemica-no-twitter/. Acesso em: 24 de junho de 2011. 
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2. BLOGS E MICROBLOGS 

2.1 Blogs 

O termo “weblog” foi criado, segundo Zago (2008), “no dia 17 de dezembro de 1997, 

por Jorn Barger” com objetivo de “referir-se a um conjunto de sites que “colecionavam” e 

distribuíam links interessantes na web” (AMARAL, RECUERO, MONTARDO, 2009, p.28). 

A abreviação “blog” surgiu em 1999, “quando Peter Merholz decidiu passar a pronunciar 

weblog como ‘web-blog’, ou apenas ‘blog’”. Já a palavra surgiu das junções dos termos 

“Web”, que se refere à World Wide Web diz respeito à parte gráfica da internet, e “log” como 

referencia à “gravação sistemática de informação sobre o processamento de determinados 

dados” (ZAGO, 2008, p. 2).  

Amaral, Recuero e Montardo (2009) defendem que “foi, no entanto, o surgimento das 

ferramentas de publicações que alavancou os weblogs”. As autoras lembram que os primeiros 

serviços de publicação surgiram em 1999.  

Esses sistemas proporcionaram uma maior facilidade na publicação e manutenção 
dos sites, que não mais exigiam o conhecimento da linguagem HTML e, por isso, 
passaram a ser rapidamente adotados e apropriados para os mais diversos usos. 
Além disso, a posterior agregação da ferramenta de comentários aos blogs também 
foi fundamental para a popularização do sistema. (AMARAL, RECUERO, 
MONTARDO, 2009, p.28).  

 

É importante ressaltar, também, que ferramentas como o Blogger
14 e o Wordpress

15, 

denominadas sistemas de publicações de conteúdos, ou CMS16, trouxeram mais agilidade e 

permitiram a “veiculação de conteúdo por meio de automação de processo de edição em 

linguagem HTML e transferência de arquivos para servidores da web” (TRÄSEL, 2009, 

p.100) 

Ferramenta ou formato? Zago (2008) leva uma questão muito pertinente aos estudos e 

introdutória às características de um blog. Para alguns autores (KOMESU, 2004), blog só é 

blog quando criado em ferramentas específicas de publicações, como o Blogger ou 

Wordpress, “independente do formato utilizado para essas publicações” (ZAGO, 2008). Para 

eles, os blogs só surgem a partir de 1999. Já outros autores como Blood (2000) e Bruns 

(2005) o definem como formato e afirmam que “bastaria uma página ter atualizações 

                                                           
14 www.blogger.com 
15 www.wordpress.com 
16 A sigla CMS significa “Content Management System”, ou, em português como Sistema de Gerenciamento de 
Conteúdo. 
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freqüentes em ordem cronológica e inversa para ser um blog, independente da ferramenta 

utilizada para essas atualizações” (ZAGO, 2008). 

Nesse sentido, concordamos com as afirmações as quais remetem à ideia de formato e, 

conseqüentemente, com Zago (2008) que conclui que “os blogs podem ser entendidos como 

um formato típico de publicação, vinculado ou não a uma ferramenta específica, e que podem 

ser caracterizados pela presença/ausência de um conjunto típico de elementos”. Esse formato 

é caracterizado a partir da noção remetida ao longo dos anos de que o blog é um “diário 

virtual”. Isso porque, o blog é uma página pessoal que remete a ideias únicas de uma pessoa 

ou grupo de pessoas sobre determinado tema, atualizado com freqüência e dinâmico a partir 

da interação com outros blogueiros e/ou usuários. Independentemente da ferramenta a ser 

utilizada, o blog é uma página que tem por objetivo disseminar informação na web. 

 Com isso, esse formato tem algumas características peculiares, que o diferem de 

outros sites. Os blogs possuem normalmente uma ou mais temáticas pré-definida, um espaço 

para interações mútuas entre os usuários, além de serem atualizados com alguma 

regularidade.  

Assim, um blog pode ser entendido como um formato específico de atualização de 
páginas da web, baseado em porções de conteúdos dispostas em ordem cronológica 
inversa, geralmente (mas não necessariamente) criado a partir de uma ferramenta 
específica para essa finalidade, e que pode apresentar recursos adicionais típicos. 
(ZAGO, 2008, p.5)  

 

Quanto à utilização dos blogs, os autores seguiam, inicialmente, a linha de diário 

pessoal. Como Amaral, Recuero e Montardo (2009) explicam, “uma das primeiras 

apropriações que rapidamente se seguiu à popularização dos blogs foi o uso como diários 

pessoais”. A apropriação dos blogs por muitos internautas, entretanto, continuam com essas 

características. “Ainda hoje, o uso do blog como diário pessoal é apontado por muitos autores 

como o mais popular uso da ferramenta” (AMARAL, RECUERO, MONTARDO, 2009, p. 

29). 

“Apesar de não podermos considerar os blogs unicamente como diários pessoais, há, 

em sua apropriação, um forte elemento de personalização” (AMARAL, RECUERO, 

MONTARDO, 2009, p.33). Nesta citação, as autoras se remetem às formas de publicação de 

mensagens pelos autores em seus blogs. Neste sentido, explicam, “o blog é uma 

personalização de seu autor que é expressa a partir de suas escolhas de publicação”, visto que 

as impressões pessoais e parcialidade são ali expressas mesmo nos blogs “que não tem como 
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característica a expressão da opinião do autor” (AMARAL, RECUERO, MONTARDO, 2009, 

p. 34).  

Amaral, Recuero e Montardo (2009) afirmam que os blogs “são ferramentas de 

publicação que possuem também um impacto social, auxiliando na construção de estruturas 

sociais por meio das trocas de comentários”. Sob esse aspecto, podemos ressaltar que a 

interatividade foi uma das características que popularizou os weblogs, pois “essas trocas de 

links entre blogueiros, que podem acontecer nos comentários, nos blogrolls e mesmo nos 

textos das postagens, são frequentemente analisadas como conversação” (AMARAL, 

RECUERO, MONTARDO, 2009, p. 37). Com isso, as autoras lembram que tais diálogos 

podem ser “indicativos de capital social, de comunidades virtuais”. 

Vale destacar que o conceito e a terminologia “blog” se renovaram durante esses anos, 

acompanhando as transformações sociais. Essa renovação, porém, não mudou o formato 

inicial e conhecido dos weblogs, os quais permitem as atualizações em ordem cronológica e 

inversa, com publicação de “microconteúdos” e caixas de comentários. Porém, novas 

ferramentas e elementos foram sendo adaptadas, permitindo novas terminologias e usos. 

Videologs, fotologs, audiologs e microblogs, entre outros, são algumas das variações 

em sua nomenclatura o permitiram chegar às ferramentas dos dias atuais. Os videologs, por 

exemplo, são blogs destinados à publicação de vídeos. Os fotologs, de fotos. Já os moblogs, 

são destinados a usuários móveis, que os atualizam através de seus smartphones, enquanto os 

microblogs são “uma mistura de blog com rede social e mensagens instantâneas” 

(ORIHUELA, 2007). 

 

2.2 Microblogs 

O microblog segue a mesma estrutura de um blog, onde o usuário cadastrado em 

determinada ferramenta publica mensagens em ordem cronológica inversa. Mas, nesse caso, o 

usuário utilizar uma ferramenta de microblog como o Twitter, Jaiku, Google Buzz, entre 

outras. 

 Para entendermos melhor os microblogs, é necessário traçarmos um breve panorama 

histórico: os primeiros microblogs surgiram, segundo Zago (2008), em 2006. O Jaiku foi 

desenvolvido em fevereiro, e o Twitter em março daquele ano. Já o “termo “microblogging” 

teria sido usado pela primeira vez para se referir a postagens curtas em 17 de julho de 2002, 

por Natalie Solent, em seu blog homônimo”. Zago (2008) afirma que “a idéia geral é a de se 
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fazer um post curto, não muito aprofundado”, ou seja, limitado a determinado número de 

caracteres. 

A principal diferença diz respeito ao fato de que as atualizações possuem limitações 
de tamanho, como no caso da ferramenta Twitter, na qual cada atualização não pode 
ultrapassar o limite máximo de 140 caracteres (que é também o tamanho máximo 
permitido em uma mensagem de celular) (ZAGO, 2008b, p. 3). 

 

Essas diferenças não se fazem presente apenas na limitação do tamanho da mensagem, 

mas também, por conseqüência, no dinamismo e velocidade de publicação. “Muitas vezes os 

microblogs acabam sendo mais ágeis que os próprios blogs na cobertura de acontecimentos” 

(ZAGO, 2008, p. 7). Assim, “as atualizações curtas permitem uma maior portabilidade das 

informações” (ZAGO, 2008b). Essa agilidade fez com que a comunicação mudasse, alterando 

as formas de se fazer jornalismo e a sua aplicação na web. 

Além das características citadas acima, a mobilidade é um dos grandes atrativos e 

talvez um dos responsáveis por sua disseminação. Segundo Zago (2008b), “a mobilidade se 

traduz pelo fato de que as atualizações podem tanto ser feitas quanto recebidas através de 

dispositivos móveis”. Zago (2008) ainda afirma que “cada ferramenta tem suas 

especificidades, mas em geral as mesmas funcionalidades de um blog são apresentadas, mas 

de forma simplificada”.  

Outra importante característica é a interação entre os usuários. Enquanto no blog é 

possível fazer comentários em determinados posts e, a partir de então, gerar uma conversa ou 

discussão em relação a determinado assunto, no microblog ela acontece nas próprias 

mensagens trocadas pelos usuários. “Disso discorre a associação que se costuma fazer entre 

microblogs e serviços de mensagem instantânea, como MSN Messenger e Google Talk” 

(ZAGO, 2008, p. 10). 

 É importante ressaltar que, no caso do Twitter, por exemplo, a comunicação é 

assíncrona, ou seja, não é simultânea e, neste caso, “a expectativa de resposta não é imediata” 

(RECUERO, 2009, p. 32). Significa que “espera-se que o agente leve algum tempo para 

responder ao que foi escrito, não que ele o faça (embora possa fazer, é claro), de modo 

imediato” (RECUERO, 2009, p. 32). 

 Entre os microblogs, o mais popular, conhecido e utilizado no mundo é o Twitter. Até 

setembro de 2010, segundo Zago (2011), o Twitter contava com 175 milhões de usuários e 

“de acordo com dados do comScore, no Brasil, o site Twitter teve 8,6 milhões de visitantes 
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únicos em agosto de 2010, o que em termos práticos significa que 23% dos internautas do 

país acessaram o Twitter neste mês” (ZAGO, 2011, p. 36). Cerca de 300 mil perfis são 

criados por dia e o serviço recebe 180 milhões de visitas únicas por mês. Esses dados 

mostram a força adquirida pela rede social em todo o mundo e, também, é o motivo pelo qual 

foi escolhido como nosso objeto de estudo. 

 

2.3 Twitter 

O Twitter surgiu com uma proposta de atrair os usuários através da pergunta “What 

are you doing?” (O que você está fazendo?). Porém, inicialmente o microblog foi criado, em 

março de 2006, para ser “um serviço interno para os funcionários da Odeo, uma empresa de 

podcast”, como “uma ferramenta voltada para se compartilhar com amigos, a partir de 

mensagens SMS, o que se estava fazendo em um determinado momento” (ZAGO, 2011, p. 

35). Em julho de 2006, “o serviço foi disponibilizado ao público” e, em outubro do mesmo 

ano, “tornou-se uma companhia autônoma, a Twitter Inc.”, explica Zago (2011).  

Num primeiro momento, analisávamos se, de fato, os usuários seguiam a risca essa 

proposta. Atualmente, percebemos que o Twitter é mais do que apenas um questionador a 

respeito da vida social das pessoas sobre a pergunta inicial. Como referencia Primo (2008), 

“em pouco tempo, muitos novos usos ultrapassaram a proposta inicial do Twitter, como a 

cobertura de eventos em andamento (congressos, jogos, etc) e propaganda política”. Portanto, 

o Twitter é, sim, uma ferramenta utilizada por outros fins, como no caso do jornalismo. 

E, em especial no caso do Twitter, Mischaud (2007) constatou que a maior parte das 

atualizações dos usuários, de fato, não se responde à pergunta proposta pelo site (“O 

que você está fazendo agora?”), demonstrando a apropriação social da ferramenta 

para outros usos diversos da proposta inicial do site, em caminho parecido com a 

relação entre blogs como diários virtuais, na época do surgimento das primeiras 

ferramentas, e posterior utilização do formato blog para outros fins, à medida que o 

uso da ferramenta foi se popularizando, o que permitiu novas apropriações, e ainda 

abre espaço para que novos usos surjam à medida que a base de usuários aumente. 

(ZAGO, 2008, p.11) 

  

A proposta inicial, como citado acima e antes das frequentes transformações da 

ferramenta, era responder à pergunta “What are you doing?”. “Entretanto, o microblog 

começou a ser usado para as mais diversas finalidades, desde trivialidades até difusão de 
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notícias, temas que vão além de responder a pergunta inicialmente proposta” (SILVA, 2010, 

p. 10). De fato, o Twitter passou a ser utilizado de inúmeras formas. A principal delas, e 

motivo de análise desta monografia, por jornalistas e veículos de comunicação na 

disseminação e produção de informações. 

  É sob esse aspecto que Lemos (2008) afirma que “o Twitter pode ser usado, também, 

como agência de notícias”, pois “foram os usuários do Twitter que ‘furaram veículos’ como a 

‘BBC.com’ e o ‘The New York Times.com’, quando o terremoto da China ainda estava 

acontecendo. Quem seguia estes usuários ficou sabendo em tempo (mais que) real” (LEMOS, 

2008, p.7). 

 
Figura 1 - Página inicial do Twitter ainda enquanto mantinha o slogan “What are you doing?” 

 Zago (2011) defende que a característica de “rede social é apenas uma das facetas do 

Twitter. Ele pode ser visto como uma ferramenta de compartilhamento e troca de 

informações”. Sem sombra de dúvidas, o Twitter se tornou um dos grandes responsáveis pela 

disseminação e compartilhamento de informações no mundo, porém não se pode tirar o 

caráter de interação e relacionamentos entre os usuários. Zago (2011) frisa que “por mais que 

a ferramenta pareça ser mais apropriada para o compartilhamento de informações, não se dá 

para desprezar também seu caráter de site de rede social”, visto que “há perfis, possibilidade 

de interação entre os perfis, e conexões a serem estabelecidas entre os atores”. 

 Assim como o computador e a própria internet, o Twitter também sofreu inúmeras 

transformações desde sua criação – março de 2006. Em 2009, a mudança do slogan para 

“What’s happening?” (O que está acontecendo?) já sugeria importantes transformações na 

ferramenta, motivado por um novo cenário proporcionado pelo uso do Twitter pelos usuários. 

Pessoas, organizações e empresas começaram a alavancar rapidamente a natureza 
aberta da rede para compartilhar qualquer coisa que quisessem, ignorando 
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completamente a pergunta original, aparentemente em uma missão para tanto 
perguntar e responder a um questionamento diferente, mais imediato, "O que está 
acontecendo?" [...] O modelo fundamentalmente aberto do Twitter criou um novo 
tipo de rede de informação e que há muito ultrapassou o conceito de atualizações de 
status pessoal. O Twitter ajuda você a compartilhar e descobrir o que está 
acontecendo agora entre todas as coisas, pessoas e eventos que lhe interessam. 
(STONE, 2009)17. 

 

 

Figura 2 - Pergunta “What’s happening?” é apresentada na caixa de texto do Twitter 

Em setembro de 2010, mais uma mudança: a implantação do New Twitter 

(#NewTwitter). Com uma nova proposta, que manteve o slogan “What’s happening?”, porém 

com uma nova chamada “The best way to discover what’s new in your world” (A melhor 

maneira para descobrir o que há de novo em seu mundo), a ferramenta apresentou um novo 

design com uma plataforma multimídia diferenciada, onde a partir de então foi possível 

visualizar vídeos e fotografias na própria página do Twitter, com conteúdos relacionados, 

onde pode se visualizar assuntos de mesmo interesse na própria página, e com maior 

facilidade para apresentação dos perfis dos demais usuários. (Williams, 2010) 

                                                           
17 Tradução realizada pelo autor deste trabalho. Texto original: People, organizations, and businesses quickly 
began leveraging the open nature of the network to share anything they wanted, completely ignoring the original 
question, seemingly on a quest to both ask and answer a different, more immediate question, "What's 
happening?" [...] The fundamentally open model of Twitter created a new kind of information network and it has 
long outgrown the concept of personal status updates. Twitter helps you share and discover what's happening 
now among all the things, people, and events you care about. 
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Figura 3 - Página inicial do #NewTwitter 

Outra grande transformação ficou por conta da nova proposta e também do novo 

design. O novo slogan “Follow your interests” (Siga seus interesses) indicou, também, uma 

mudança na plataforma e na forma de utilizar a ferramenta. Outra importante mudança se deu 

no design, o qual ficou mais simples e mais objetivo, apenas com os tuiteiros em destaque, 

opção de busca na ferramenta e campo para cadastro e login. Além desta transformação, o 

Twitter ainda melhorou os serviços de aplicativos destinados aos dispositivos móveis da 

Apple, como iPad e iPhone, e proporcionou, assim, melhor navegabilidade aos usuários de 

telefones celulares e tablets.  

 
Figura 4 - Atual slogan “Follow your interests” 

Mesmo com tantas transformações, o processo para utilização da ferramenta é a 

mesma e parte da criação de uma conta no Twitter. Ao criar uma conta no serviço, o usuário 

irá definir um perfil. Esse perfil pode ser institucional, ligado a alguma empresa ou até mesmo 
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um veículo de comunicação, ou pessoal. O seu posicionamento dentro da rede irá variar de 

acordo com a proposta do usuário em sua utilização.  

 A partir da criação do perfil, o usuário torna-se um ator social no microblog. Como 

explica Recuero (2009, p. 25), “os atores são o primeiro elemento da rede social, 

representados pelo nós (ou nodos)”. Recuero afirma, ainda, que ao se trabalhar com redes 

sociais na internet, “os atores são constituídos de maneira um pouco diferenciada”. Eles 

passam a ser representações dos atores sociais, devido ao “distanciamento entre os envolvidos 

na interação social” (RECUERO, 2009, p. 25). Portanto, “um ator, assim, pode ser 

representado por um weblog, por um fotolog, por um twitter, [...]” (RECUERO, 2009, p. 25). 

 O perfil dos atores sociais no Twitter pode conter uma breve biografia limitada a 160 

caracteres, uma fotografia (avatar), o local de onde o usuário tuita e um espaço para endereço 

eletrônico (página da web). Essas informações definem, a priori, o perfil do usuário. 

 Os atores são conhecidos, no Twitter, como tuiteiros ou twitteiros. Eles ainda têm a 

opção de proteger as suas atualizações (tweets). “Dessa forma, ao invés de serem publicados 

livremente na web, seus tweets ficam restritos às pessoas que o usuário autorizar: os seus 

seguidores” (SILVA, 2010, p. 10). 

 E é através desses seguidores que as relações e os laços comunicacionais se 

estabelecem dentro do Twitter. O sistema se baseia na lógica do follow-me ou siga-me, ou 

seja, quem segue determinado usuário pode ler as mensagens publicadas pelo usuário seguido 

em sua página inicial. A partir de então, estabelece-se uma relação assíncrona entre os 

tuiteiros, como referida nos capítulos anteriores. Em suma, quando um usuário decide seguir 

outro, ele passará a ter acesso às atualizações publicadas pelo outro usuário em sua página 

inicial. Essas atualizações são chamadas de tweets.  

 Já a principal forma de comunicação privada entre os tuiteiros chama-se Direct 

Messages ou DM. Silva (2010) explica que as mensagens diretas “são visíveis apenas pelos 

dois atores envolvidos (emissor e receptor), entretanto, um ator só consegue enviar uma DM 

se o receptor for seu seguidor”. 

 Outra relação que se estabelece entre os tuiteiros é a menção em uma “conversa” entre 

os envolvidos. O Mention foi convencionado através de um @ (arroba), a fim de referenciar 

outro usuário em uma conversa. Ao mencionar um tuiteiro, que não precisa necessariamente 

seguir ou ser seguido pelo usuário que está fazendo a menção, estabelece-se uma “conversa” 

assíncrona, podendo ela ter resposta ou não. Há a possibilidade, também, de utilizar o botão 
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Reply para se estabelecer um laço comunicacional entre os usuários, o qual é atribuído 

automaticamente à caixa de mensagem o nome do usuário o qual se está interagindo.  

 
Figura 5 - Em resposta, o jornalista Fachel, um dos objetos de estudo desta pesquisa, menciona outro tuiteiro 

 Ainda com relação às expressões, Silva (2010) afirma que “para manter uma coerência 

nas conversas, passou-se a usar o sinal # (hash, em inglês) para indicar o tema o post”. A 

hashtag é composta pela união do sinal # com uma palavra. Essa expressão tem por objetivo 

padronizar uma temática específica, facilitando a orientação dos usuários quando um tema for 

muito comentado no Twitter. Silva (2010) lembra uma das hashtags mais famosas, a 

#FollowFriday, ou #FF, “criada para que os tuiteiros indicassem pessoas para seus seguidores 

também seguirem”. 

 O hashtag facilita, também, num outro espaço destinado à organização dos assuntos 

mais comentados no microblog. Segundo Silva (2010), o Trending Topic, também chamado 

de “TT”, “não relacionam apenas hashtags, mas palavras simples e compostas também”. 

Inicialmente esse espaço era destinado apenas aos assuntos mais comentados em todo o 

microblog. Posteriormente, foi divido em países e alguns até em cidades, como é o caso de 

São Paulo e Rio de Janeiro. Já o Trending Topic brasileiro é chamado de TTBr. 

Primo (2008) lembra que “a prática de tagging
18 vem sendo utilizada no Twitter” e 

que “mesmo que esse sistema não tenha sido desenvolvido para o social bookmarking e nem 

tivesse recursos para tanto, os próprios interagentes da rede criaram uma forma de facilitar a 

recuperação de mensagens sobre um mesmo tema”. Segundo Primo, “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 freqüência a rede 
Twitter consegue divulgar notícias com muito mais rapidez que qualquer meio 
jornalístico tradicional. Os tremores sentidos em São Paulo, por exemplo, foram 
primeiro noticiados no Twitter e logo a hashtag #terremotosp foi adotada na rede. A 
coluna Toda Mídia do jornalista Nelson de Sá, publicada em 23/04/2008 na Folha de 
São Paulo, relata a cobertura da mídia sobre os abalos e reconhece que o fato foi o 
primeiro noticiado no Twitter e em blogs. (PRIMO, 2008, p.5). 

                                                           
18 Tag, em inglês, significa “etiqueta”. Tagging é a prática de “etiquetar” determinados assuntos, a fim de definir 
a temática da mensagem. Prática muito utilizada nas redes sociais e, no Twitter, se faz por meio do uso de 
hashtags. 
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 Um ponto de grande relevância é a influência das hashtags para o ativismo social na 

internet. Ferrari (2011) avalia que, muitas vezes, as mídias sociais – e nesse caso, o Twitter – 

são transformadas em “palco de lutas sociais”. Nesse sentido, a autora lembra os protestos dos 

tuiteiros no caso do atropelamento de 16 ciclistas, em Porto Alegre, no dia 25 de fevereiro de 

2011, que repercutiram pela hashtag #naofoiacidente. 

O flagrante, registrado por um cinegrafista amador via celular pautou a grande 
mídia, sendo exibido pelos principais telejornais brasileiros. O ativismo no Twitter 
fez, por exemplo, que a escritura #naofoiacidente ganhasse os Trends Topics na 
primeira semana de março e tornasse a rede social uma narrativa de protestos. 
(BRAMBILLA, 2011, p.94).  

 

  Outra característica importantíssima e muito utilizada no microblog é o Retweet ou 

RT. Conforme Silva (2010), “a principal finalidade aqui é passar informações recebidas 

adiante, dando sempre o crédito ao autor do post”. Ou seja, é uma das formas mais utilizadas 

para disseminação e compartilhamento de informação existente no sistema de microblogging. 

A partir do Retweet é possível chegar-se a um Trending Topic, por exemplo. Silva (2010) 

comenta que existem duas formas de retuitar uma mensagem, sendo “a primeira é usar a 

expressão ‘RT’, seguida do @username do 19autor, e depois a mensagem em si”. Já a segunda 

advém do freqüente e comum uso dessa prática, onde o “Twitter desenvolveu um botão que 

aparece ao lado dos tweets recebidos, uma maneira mais prática”. 

 Devido ao pequeno espaço para publicação de mensagens (140 caracteres), os usuários 

recorreram a serviços alternativos para o compartilhamento de links em suas atualizações. 

Esses serviços são espécies de “encurtadores de links”, que diminuem o tamanho para 15 ou 

20 caracteres um endereço de site a ser tuitado. Isso se deve, como relata Silva (2010), ao fato 

de “grande parte dos posts possuírem links para páginas externas”. Essas ferramentas de 

compactação de URLs são chamadas de microlinks.  

A última, mas nem importante característica do microblog perpassa pela possibilidade 

do serviço “permitir o acesso a sua base de dados por meio da abertura de uma Interface de 

Programação de Aplicativo (API)” (SILVA, 2010, p. 12). Isso quer dizer que o Twitter 

proporciona a criação de softwares e outros aplicativos para facilitar a operacionalidade do 

serviço. 

 

                                                           
19 O primeiro tweet de Ritter a utilizar a tag #sandiegofire, em 22 de outubro de 2007, pode ser visualizado em 
http://twitter.com/nateritter/statuses/355818202 
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3. PROCESSOS METODOLÓGICOS 

A presente pesquisa quanti-qualitativa analisou o Twitter dos jornalistas Flávio Fachel, 

correspondente da Rede Globo em Nova York, e Michele Dias, apresentadora do Jornal do 

Almoço de Santa Maria, da RBS TV, a fim de compreender os usos de tal rede social na 

internet por parte destes profissionais e na tentativa de dar conta dos diversificados usos e 

experiências desses atores sociais na plataforma em questão. Os jornalistas foram escolhidos a 

partir do entendimento acerca de sete critérios, entre eles periodicidade, onde analisamos o 

volume de postagens; conteúdo, o qual estudamos o teor e o caráter das mensagens postadas; 

linguagem, onde foi possível verificar se os usuários utilizavam gírias ou regionalismos, por 

exemplo; e tema, onde identificamos os principais assuntos abordados pelos profissionais. 

Outro motivo que levou a escolha destes profissionais foi a abrangência de ambos no 

microblog e a diferença dos seus usos. Fachel, de renome nacional e internacional, possui 

mais de 18 mil seguidores e conta com uma média de 42 postagens diárias, enquanto Dias, 

com pouco mais de 400 seguidores e num ambiente regional, possui uma média de postagens 

baixa, se comparada à Fachel: 2 tweets por dia. O critério de escolha baseou-se, também, na 

possibilidade de realizar uma entrevista por e-mail com ambos os jornalistas. 

Como se trata de uma pesquisa qualitativa, esse projeto apoiou-se principalmente na 

coleta de dados online e entrevista.  Para desenvolver a pesquisa, estabelecemos então três 

etapas. A primeira fase compreendeu uma revisão bibliográfica, a qual fez uma retomada 

histórica das tecnologias, passando pela internet e em particular pelo Twitter. A partir da base 

teórica, passamos à segunda etapa. Nela, realizamos uma observação exploratória das práticas 

sociais dos profissionais no Twitter, com objetivo de identificar os jornalistas e delimitar o 

período da pesquisa. Essa observação consistia na coleta online de informações a partir de 

sites, blogs e do próprio Twitter, onde foram identificados mais de 50 perfis de jornalistas de 

veículos de projeção nacional e/ou regional na plataforma. Como explica Lago e Benetti 

(2007, 244), nesta etapa “o objetivo é fornecer dados básicos para a compreensão dos atores 

sociais (suas crenças, atitudes, valores e motivação) e sua situação em contextos sociais 

específicos”.  

Neste processo, identificamos, grosso modo, uma minoria que faz uso do Twitter com 

regularidade e/ou possui perfil ativo. É importante ressaltar que são de interesse desta 

pesquisa apenas usuários com postagens freqüentes, pois analisamos os mesmos a partir do 

uso da ferramenta. Apesar de termos visitado mais de 50 perfis de jornalistas, o mais ativo foi 

o do jornalista Flávio Fachel, repórter internacional da Rede Globo. A definição do repórter 
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levou em conta a sua periodicidade, relacionamento com os demais usuários, abordagem nos 

assuntos e linguagem. Já a jornalista Michele Dias, da RBS TV de Santa Maria, foi escolhida 

a partir de uma pré-analise de suas práticas no Twitter, o qual percebemos um teor 

estritamente profissional, mesmo com uma baixa média de postagens diárias. 

Para a análise exploratória, procuramos uma data em que houvesse um acontecimento 

de repercussão, pelo menos nacional, com intuito de verificar se os jornalistas fizeram 

comentários acerca do fato. Escolhemos, devido ao período próximo à data em que fizemos a 

análise, um acontecimento político que gerou repercussão no Twitter: o caso Palocci. No dia 

15 de maio de 2011, a imprensa brasileira noticiou que o chefe da Casa Civil, Antonio 

Palocci, havia multiplicado seu patrimônio em 20 vezes. A partir de então, uma série de 

notícias foram publicadas sobre o assunto. No Blog do Noblat20, por exemplo, a matéria 

“Palocci multiplicou por 20 patrimônio em quatro anos” foi uma das primeiras a ser 

veiculadas. A versão online de O Globo21 também noticiou, no mesmo dia 15, uma matéria a 

respeito, o qual relata as acusações a Palocci e denuncia a compra de um imóvel no valor de 

R$ 6,6 milhões. Em meio a este cenário, decidimos analisar o Twitter dos jornalistas Flávio 

Fachel e Michele Dias entre os dias 15 e 22 de maio, semana em que o caso foi muito 

comentado no Twitter. 

A terceira e última fase consiste numa entrevista via e-mail, com ambos os jornalistas, 

em caráter qualitativo, e análise dos tweets. Foram realizadas entrevistas por e-mail para 

identificar os aspectos pelos quais o entrevistado escolhe determina estratégia de uso do 

Twitter, já que a própria internet, bem como seus microblogs, proporciona uma série de 

diferentes abordagens.  

Para realizar a análise, estabelecemos seis categorias de abordagem quanti-qualitativa, 

sendo abordagens, presença e destino de links e relacionamento com usuários, com base em 

Zago (2008c): 

a) Periodicidade das postagens: nesta categoria, observamos a atualização diária ou 

semanal de postagens (aqui denominados tweets) publicadas pelos referidos 

jornalistas, com objetivo de identificar a periodicidade de uso da rede social; 

                                                           
20 Um dos mais antigos e conceituados blogs sobre política do Brasil, o Blog do Noblat publicou a matéria pelo 
link http://oglobo.globo.com/pais/noblat/posts/2011/05/15/palocci-multiplicou-por-20-patrimonio-em-quatro-
anos-380117.asp. Retirado em 24 de junho de 2011. 
21 O Blog do O Globo também publicou a notícia, disponível pelo link 
http://oglobo.globo.com/pais/mat/2011/05/15/palocci-contesta-incompatibilidade-para-compra-de-apartamento-
924466891.asp. Retirado em 24 de junho de 2011.  
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b) Abordagens: analisamos o teor das postagens e o conteúdo referido pelos jornalistas, 

a fim de identificar diferentes abordagens, sejam pessoais, a respeito do trabalho ou do 

cotidiano dos profissionais. Nesta categoria verificamos, também, o caráter 

informativo e opinativo das mensagens publicadas. Vale ressaltar, ainda, que o uso do 

Twitter, conforme a proposta da rede, se dá pela publicação diária de mensagens a 

partir da pergunta “What’s happening?”; 

c) Temas: elencamos a variedade temática a partir da análise realizada entre os dias 15 e 

22 de maio de 2011. Entre os temas jornalísticos pode-se considerar geral, regional, 

esportes, tecnologia, mundo, política, entre outros. Já os assuntos pessoais expandem-

se para entretenimento, promoções, etc. Essa categoria justifica-se, principalmente, em 

nível de comparação entre os profissionais. Os assuntos mais comentados no Twitter, 

denominados hashtags, também serão abordados nessa categoria; 

d) Linguagem: a partir da análise da linguagem das mensagens, foi possível diferenciar 

os perfis através de, por exemplo, gírias, abreviações, regionalismo e formalidades; 

e) Relacionamento com usuários: o Twitter, como conceituado por uma rede social na 

internet, se dá a partir do relacionamento com outros usuários (ou tuiteiros), ou seja, é 

uma via de mão dupla. Esse critério visa compreender a relação entre o jornalista e 

seus seguidores e/ou seguidos, a partir de menções (mentions ou @). 

f) Presença e destino de links: a utilização de referências da web em seus tweets, tendo 

em vista a limitação de 140 caracteres por mensagem publicada na rede social. Foi 

analisado, também, o destino dessas referências para identificar as fontes finais dos 

conteúdos, sejam blogs, sites jornalísticos ou outras redes; 
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4. TWITTER: ANÁLISE DOS JORNALISTAS NO MICROBLOG 

4.1 Flávio Fachel 

Correspondente internacional da TV Globo em Nova York, nos Estados Unidos, o 

jornalista Flávio Fachel é usuário do Twitter desde maio de 2009. Neste período, seu perfil no 

microblog colecionou milhares de adeptos: até o dia 27 de junho de 2011, o usuário 

@flaviofachel possuía 18.885 seguidores, com 31.521 tuites postados. Apesar de seguir 

apenas 102 tuiteiros – um número relativamente baixo, se comparado aos seus seguidores –, o 

jornalista apresenta um relacionamento freqüente com os seus seguidores. 

 

Figura 6 – Perfil de Flávio Fachel apresenta 18.885 seguidores 

Em entrevista realizada por e-mail, Fachel afirma que, no início, aderiu à ferramenta 

para se aproximar do público. “Em pouco tempo, percebi que o usuário é que dá ao Twitter 

uma função. Decidi, então, usar o serviço para me aproximar de estudantes e jornalistas que 

estão iniciando na carreira”, sendo que um dos objetivos é “repassar conhecimento para os 

novos jornalistas”, afirma Fachel. Um indicativo que mostra a aproximação do jornalista com 

o seu público alvo é o número de seguidores que o mantém em suas listas de usuários. O 

perfil do jornalista no Twitter foi listado por 1.089 seguidores. “Consegui agregar um público 

extremamente qualificado de seguidores ao focar o conteúdo na discussão do ensino de 

telejornalismo. Um bom indicador é a relação entre o número de seguidores e o número de 

listas nas quais a minha conta foi adicionada. [...] Isso mostra que, ao contrário da maioria das 

contas, tenho uma quantidade muito grande de pessoas realmente interessadas no que estou 

postando”, comenta.  

Ainda que possua 18.885 seguidores em seu perfil, Fachel não considera um número 

muito expressivo, se “comparado ao de outros jornalistas que também estão no Twitter”. 
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Sobre a influência do Twitter no jornalismo atual, Fachel destaca que o microblog pode 

tornar-se uma importante ferramenta de acesso a fonte. “Trata-se de apenas mais um canal de 

comunicação entre as pessoas. Cabe ao jornalista decidir como usar e com que finalidade. 

Com relação à técnica jornalística, o Twitter pode ajudar no contato com fontes até então 

inacessíveis”, frisa. Fachel lembra, porém, “que nada substitui o contato direto entre jornalista 

e fonte”. “Não existe entrevista boa feita no Twitter, assim como não existe entrevista que 

preste feita através de trocas de bilhetinhos”, dispara.  

Desta forma, Fachel avalia que “as redes sociais ampliaram o alcance de informações 

não confirmadas, de boataria ou da simples repetição de notícias produzidas anteriormente”, 

sendo que, “nesse sentido, elas atrapalham a apuração do que está acontecendo. Entretanto, as 

redes sociais também ampliaram o poder individual das pessoas no sentido de que elas têm 

agora a oportunidade de contar suas histórias e de serem efetivamente ouvidas”. Com isso, 

Fachel conclui: “jornalisticamente, trata-se [...] apenas de mais um meio de comunicação”, 

visto que “cabe ao jornalista, como sempre, saber separar o joio do trigo pra colher o que 

realmente interessa aos seus leitores, ouvintes ou telespectadores”, destaca.  

 

• Periodicidade das postagens 

Verificamos um alto índice de mensagens publicadas durante o período de análise 

exploratória. Entre os dias 15 e 22 de maio de 2011, Flávio Fachel tuitou 295 vezes e 

apresentou uma média de 42,1 tweets por dia, sendo que, os dias em que o jornalista mais 

utiliza a ferramenta são no sábado e domingo. No primeiro sábado de análise, no dia 15 de 

maio, Fachel disparou 76 mensagens no microblog, enquanto nos dois últimos dias de 

pesquisa, no final de semana dos dias 21 e 22 de maio, o jornalista acumulou 110 tuites, sendo 

56 no dia 21 e outros 54 no dia 22. Já nos dias de semana, o acumulado ficou em 109 

mensagens, somando, assim, 295 postagens. 

Quando questionado sobre a relevância da periodicidade das postagens, Fachel alegou 

que não há nenhuma razão para o número expressivo de tuites. “Posto quando tenho vontade”, 

acrescenta. Ainda sob este aspecto, o jornalista salienta que “o Twitter é uma ferramenta 

sobre a qual cada um dá a ela uma função própria”, visto que “trata-se de apenas mais um 

canal de comunicação entre as pessoas”.  

Sob este cenário, identificamos o jornalista Flávio Fachel como um usuário ativo e 

freqüente no Twitter. O alto índice de postagens diárias se reflete nos números apontados 
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anteriormente: 31 mil tuites em pouco mais de dois anos de uso da ferramenta. Se 

compararmos a outros jornalistas que também fazem uso do Twitter, como o apresentador e 

editor do Jornal Nacional, da TV Globo, William Bonner, percebemos essa diferença. Bonner, 

por exemplo, já postou 7.053 vezes no microblog – um número expressivo, porém pequeno se 

comparado aos de Fachel. 

 

• Abordagens 

Durante o período de análise, verificamos que Flávio Fachel mescla informação à 

opinião. Em suas mensagens no microblog, percebemos que o jornalista exprime suas ideias e 

opiniões com freqüência e sobre diversos assuntos. No dia 15 de maio, por exemplo, Fachel 

tuitou: “Os gremistas sabem que a culpa pelas derrotas é da diretoria anterior. A atual tem a 

obrigação de não repetir os erros. #estánomesmocaminho”. Este tuite, referente ao jogo de 

futebol entre Grêmio e Internacional, pela final do Campeonato Gaúcho de 2011, faz uma 

clara crítica à diretoria de futebol da equipe do Grêmio de Porto Alegre, que perdeu a partida, 

exprimindo a sua opinião a respeito da antiga diretoria do clube porto-alegrense. 

 

Figura 7 – Tweet opinativo disparado pelo jornalista no dia 15 de maio de 2011 

Ainda sobre a abordagem opinativa, é comum ver que o jornalista lança perguntas no 

microblog para instigar a reflexão de seus seguidores sobre determinadas temáticas. No dia 18 

de maio, por exemplo, Fachel questionou: “Fico me perguntando: o que acontecerá com o 

Brasil no dia em que os protestos acontecerem nas urnas?”. Mesmo residindo nos Estados 

Unidos, o jornalista faz questionamentos direcionados ao seu público alvo.  

 

 

Figura 8 – Questionamento político do jornalista no Twitter 
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 Nesse sentido, lembramos que os microblogs, assim como os blogs, “são 

ferramentas de publicação que possuem também um impacto social” (AMARAL, RECUERO 

e MONTARDO, 2009). Então, podemos concluir que o jornalista, como formador de opinião, 

influencia seus seguidores ao exprimir suas críticas e ideias. 

O jornalista aplica, também, um caráter informacional ao seu perfil. Mesmo em menor 

escala, Fachel tuita informações sobre os mais variados temas. Mesmo com o limite de 140 

caracteres, o jornalista consegue, muitas vezes, informar sem a necessidade de direcionar o 

leitor a uma determinada notícia. Neste cenário, cito a postagem disparada no dia 20 de maio, 

onde Fachel relata: “Se um diretor de escola pública recebe uma avaliação ruim da 

comunidade, então é ele quem pode perder o emprego. #NYThings”. Neste caso, a hashtag 

#NYThings contextualiza o tuite e o apresenta como uma curiosidade sobre a cidade de Nova 

York. 

 

Figura 9 – O jornalista tuita uma curiosidade sobre Nova York 

Além disso, Fachel também faz o uso de links em seus tuites para dar mais 

informações sobre o tema, como numa postagem publicada no dia 16 de maio, o qual o 

jornalista traz a seguinte informação: “Pilotos do Legacy são condenados pela justiça 

brasileira a serviços comunitários. #voo1907 http://tinyurl.com/3z82shq”. Além da 

informação, o tuite traz a hashtag #voo1907 para contextualizar o assunto e um link para 

redirecionar o usuário ao site G1, da Globo.com, com a notícia “Justiça brasileira condena 

piloto dos EUA por acidente do voo 1907”. 

 

Figura 10 – Tuite informacional disparado por Fachel com link e hashtag 

É importante ressaltar que, segundo Silva (2010), “o microblog começou a ser usado 

para as mais diversas finalidades, desde trivialidades até a difusão de notícias”. A desta 
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análise, concluímos que Fachel une ambas as características em seu perfil no Twitter: opinião 

e informação. 

Além da opinião e informação, outros aspectos também são relevantes nas abordagens 

do jornalista no microblog. Fachel se utiliza da ferramenta com um propósito peculiar e pouco 

visto em perfis de outros profissionais durante a pré-pesquisa para seleção do objeto de estudo 

desta análise. Ele apresenta um caráter pedagógico que chamou a atenção durante a pesquisa. 

O jornalista traz dicas e ensinamentos sobre telejornalismo para os seus seguidores, a partir da 

hashtag #telejornalismo. Durante os dias de análise, Fachel postou sete mensagens com a 

determinada hashtag, sendo em duas com o propósito de dar publicidade ao fato com a 

mensagem “Siga dicas de #telejornalismo em @flaviofachel” e outras cinco com 

ensinamentos propriamente ditos. Ao ser questionado, Fachel alega que a intenção “repassar 

conhecimento para os novos jornalistas”. “Quando era estudante, percebi que não existia 

muito isso entre os profissionais da época”, explica. 

 

Figura 11 – Dicas e ensinamentos sobre telejornalismo 

Percebemos, também, que o jornalista se posiciona muito mais de uma forma pessoal 

do que propriamente profissional. Prova disso é que Fachel tuitou apenas sete vezes com 

intuito de promover suas matérias que vão ao ar ou notícias veiculadas pelos programas da 

TV Globo, se posicionando como instituição, enquanto as outras 288 postagens foram de 

cunho pessoal. 
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Figura 12 – Perfil de Flávio Fachel com uma abordagem mais profissional do que pessoal 

 

• Temas  

Percebemos uma grande variedade temática nas postagens do usuário @flaviofachel 

no Twitter. Durante o período de análise, relacionamos pelo menos dez assuntos abordados 

pelo jornalista: clima; ciência e tecnologia; esportes; política; turismo; educação; justiça e 

direitos humanos; economia; jornalismo; geral. Além disso, foram identificadas mensagens 

em que o jornalista se relaciona com outros usuários e, devido à forma com que se apresenta a 

interação – por meio de replys, não foi possível diagnosticar quais eram os assuntos tratados. 

Dentro dessa variedade temática, destacaram-se ciência e tecnologia, jornalismo, turismo e 

esportes, os quais, juntos, somaram 89 postagens, o que representa 30%, sendo que somente 

do tema esportes foram publicadas 46 mensagens, que sozinho atinge 15,5% das publicações. 

 Verificamos que as postagens relacionadas a esportes, em sua maioria, tratam sobre 

futebol e mais especificamente sobre o Grêmio – clube que o jornalista torce. É visível que o 

interesse de Fachel pelo seu clube do coração o faça exprimir comentários e até mesmo 

informações sobre o esporte. Sob este aspecto, identificamos que o índice de postagens sobre 

esta temática cresce nos finais de semana, visto que são prováveis dias nos quais o Grêmio 

está em campo e, com isso, o jornalista faz diversos comentários a respeito da partida. 

Percebemos essa prática durante a final do Campeonato Gaúcho de 2011, no primeiro 

domingo de análise, dia 15 de maio: das 76 mensagens publicadas pelo jornalista, 26 foram 

comentários sobre a partida, o que representa 34% das publicações com a temática esporte. 

Nesse dia, por exemplo, Fachel narrou partes da partida em tempo real, torceu pelo Grêmio e 

fez comentários sobre o jogo, como mostra a imagem abaixo. 
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Figura 13 – Fachel narra a partida de futebol e exprime comentários pelo Twitter 

 É possível perceber, também, que o jornalista faz uso das hashtags #grenal e 

#GrenalDosFarrapos para contextualizar o assunto. Identificamos a mesma prática no dia 22 

de maio – partida entre Grêmio e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro de 2011.  

Sobre a temática turismo, o jornalista traz curiosidades e experiências sobre a cidade 

de Nova York, nos Estados Unidos. O tuite “Pra vc quem vem pra NY: não espere achar aqui 

o mesmo atendimento que vc tem nos restaurantes do Brasil... #CoisasDeNY”, postado em 22 

de maio, por exemplo, exprime, de forma clara, uma crítica e, ao mesmo tempo, um alerta aos 

seguidores. E, mais uma vez, se utiliza de uma hashtag para contextualizar a temática. 

 

Figura 14 – Fachel tuita sobre o atendimento nos restaurantes norte-americanos 

 Ainda sobre o turismo, Fachel faz uso da tecnologia para apresentar uma prática 

interessante. A partir do seu celular ligado à internet, o jornalista faz vídeos e os lança na 

internet em tempo real através de uma plataforma de video streaming. Com isso, os usuários 
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podem visualizar, dos seus computadores, o que o jornalista está fazendo naquele momento. 

Percebemos, ao assistir a alguns vídeos gravados, que Fachel mostra o trânsito, transporte 

público, comércio e alguns pontos turísticos de Nova York sob a sua perspectiva. 

Entendemos, também, que essa prática estreita o relacionamento com os demais usuários do 

microblog, como mostra a imagem abaixo. 

 
Figura 15 – O jornalista apresenta a cidade de Nova York sob a sua perspectiva por meio de vídeo em 

tempo real 

O link http://ustre.am/yK2M direciona o usuário para o site Ustream22, no qual os 

seguidores podem assistir ao vídeo em tempo real. A pergunta no tuite anterior convida os 

seguidores a “passearem por Nova York” a partir da visão do jornalista. 

Outro importante tema tratado pelo jornalista é sobre jornalismo. Além da abordagem 

pedagógica, como citado anteriormente, e que envolve a temática, Fachel publica mensagens 

para anunciar as suas matérias que vão ao ar pelos programas da TV Globo, divulgando, 

assim, os seus trabalhos. Além disso, as discussões acerca do assunto também são fatores 

evidentes em seus tuites. E, por fim, e não menos importante tema de destaque, é referente à 

ciência e tecnologia. Em caráter informacional, o jornalista postou, no dia 17 de maio, por 

exemplo, a mensagem “Satélite brasileiro de estudantes vai entrar em órbita em novembro. 

http://tinyurl.com/3s39utx”. 

 

Figura 16 – Notícia sobre satélite brasileiro 

 Sob este cenário, podemos concluir que a variação temática é uma das principais 

características do perfil do jornalista Flávio Fachel no Twitter, visto a abrangência de assuntos 

abordados, que vão desde esportes à tecnologia. Ao ser questionado sobre a variedade de 

                                                           
22 A partir do site Ustream é possível fazer vídeos da webcam do computador ou até mesmo da câmera de um 
smartphone ou tablet e publicados no Twitter em tempo real. Pode ser acessado em http://ustre.am  
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temas, Fachel alegou não ter nenhuma razão específica para a quantidade de assuntos 

abordados. 

 

• Linguagens 

Verificamos uma preocupação com a ortografia e também com a clareza das 

mensagens do jornalista Flávio Fachel no microblog. Porém, as gírias de internet e 

abreviações estão presentes nas suas postagens, assim como siglas relativas ao Twitter, o que 

o caracteriza como um usuário atento às linguagens da própria ferramenta. Podemos 

visualizar, nas mensagens “@patrolaoficial nos TT! Parabéns @rodaika @icothomaz e 

equipe! :)” e “@yasminssants N sei. Pergunta aqui => @patrolaoficial”, ambas publicadas no 

dia 21 de maio, que o jornalista utiliza as siglas “TT”, para se referir aos Trends Topics, “:)”, 

que na internet representa um sorriso, “N”, o qual remete a ideia de negação, e “=>” como um 

indicativo. 

 

Figura 17 – Jornalista utiliza linguagem de internet em algumas de suas postagens 

 Analisamos, também, que o jornalista se utiliza da linguagem de internet 

principalmente ao se relacionar com os seus seguidores. Já as postagens relacionadas às dicas 

de telejornalismo, informações seguidas de links e comentários utilizam, em sua maioria, uma 

linguagem jornalística, como na imagem abaixo.  

 

Figura 18 - Percebemos uma preocupação com a ortografia e clareza das mensagens publicadas 
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 Através deste cenário, constatamos que o jornalista mescla a linguagem formal, 

jornalística, ao modo de escrever na internet, com gírias e abreviações. De certa forma, essa 

estratégia traz um dinamismo ao seu perfil e mostra que o usuário está atento às características 

da internet. 

 

• Relacionamento com usuários 

Consideramos o relacionamento com os outros usuários do microblog uma das 

principais características de Fachel no Twitter. A partir da observação, verificamos que 

jornalista utilizar de três formas de interação com os seus seguidores no microblog. 

Denominamos, assim, as seguintes maneiras: reply, o qual caracteriza, normalmente, como 

resposta a uma menção feita anteriormente; espontânea, onde o relacionamento parte do 

próprio jornalista; e retweets, onde Fachel replica a informação transmitida por outro usuário 

da ferramenta, disseminando, assim, uma determinada mensagem para seus seguidores. De 

295 mensagens publicadas no Twitter, 131 estabeleciam algum destas formas de 

relacionamento, o que representa 44,4% do volume de postagens feitas pelo usuário durante o 

período de análise. Na imagem abaixo, é possível verificar as três formas de relacionamento 

identificadas. 

 

 

Figura 19 – Três formas de interação apresentadas pelo jornalista durante período de pesquisa 

O tuíte da parte superior da imagem foi uma resposta através da opção reply. O 

identificamos a partir de um balão de mensagem localizado no lado direito superior do espaço 

destinado à publicação, que, no Twitter, significa que o usuário se utilizou do botão reply. O 
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tuite central é um retweet, onde Fachel se utiliza desta opção para replicar a mensagem de 

@LitaRee_real para seus seguidores. Percebemos essa prática por duas maneiras: a primeira, 

pelo avatar, que é o oficial do perfil do usuário que está sendo retuitado; a segunda, pelo ícone 

localizado na parte superior central do espaço destinado ao tuite, o qual aparece duas setas e a 

mensagem “by flaviofachel”. O terceiro tuite, na parte inferior, é uma interação espontânea, 

onde a conversação parte de Fachel. Verificamos, neste caso, que não há nenhum ícone 

indicativo.  

A prática mais utilizada por Fachel durante o período de análise foi a opção de reply. 

Em 114 oportunidades, o jornalista respondeu aos usuários no microblog, sobre temáticas 

variadas, e manteve algum tipo de relacionamento com seus seguidores. Em determinados 

momentos, o jornalista se utilizou das linguagens de internet para responder aos 

questionamentos, fossem a partir de um símbolo de sorriso ou até mesmo uma mensagem que 

remetiam a ideia de risadas. No tuite disparado no dia 21 de maio, Fachel responde ao usuário 

@omundodekarolyn apenas com uma mensagem que representa um sorriso. Neste caso, 

percebemos que, em muitas vezes, o jornalista se utiliza desta prática para não deixar os 

tuiteiros sem resposta, mantendo, assim, um bom relacionamento.  

 

 

Figura 20 – Fachel em resposta ao usuário @omundodekarolyn 

Identificamos, também, que em quatro oportunidades a interação com outros usuários 

partiu do jornalista, de forma espontânea, a partir do momento que Fachel cita outro tuiteiro 

sem a utilização do reply. Verificamos, desta forma, que o símbolo que remete a um balão de 

conversa, no lado direito, não estava marcado nas publicações – o que deu a entender, então, 

que o jornalista procurou aqueles usuários primeiro. Na imagem abaixo, por exemplo, foi 

possível identificar na resposta a utilização de abreviações, como no caso de “Bjs!” e até 

mesmo na linguagem de internet, como no caso de “rsrs” – que remete a ideia de risada. 

 

Figura 21 – Interação parte do usuário @flaviofachel 
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O jornalista também fez uso do retweet em 13 mensagens durante o período de 

análise. Entendemos essa prática como uma maneira de dar voz a outros usuários e promover 

determinado fato ou assunto. No dia 21 de maio, por exemplo, o jornalista retuitou os 

apresentadores do programa Patrola, da RBS TV, para promover uma matéria sobre Fachel e 

o seu trabalho como correspondente internacional da TV Globo. Nesse caso, ele utilizou a 

prática de retweet para a usuária @rodaika com a mensagem “E direto de NY o super 

correspondente internacional da Globo @flaviofachel mostra o seu trabalho! @patrolaoficial 

#hojeRBSTV” 

 

Figura 22 – Fachel utiliza a opção retweet 

 

Outro ponto importante a ser ressaltado trata-se de uma peculiaridade do jornalista no 

microblog. Fachel utiliza uma estratégia singular para manter uma freqüente interação com os 

seus seguidores: o sorteio de brindes. Verificamos, durante o período de análise, que o usuário 

faz promoções e sorteia brindes para seus seguidores. Na figura 23, o jornalista indica que 

será sorteado um brinde igual ao apresentado na reportagem do programa Patrola. Em 

seguida, anuncia que apenas os seguidores irão concorrer e que o usuário deve “dar RT no 

próximo post”, ou seja, retuitar a próxima mensagem, para competir. Verificamos que essa é 

uma prática comum nas mensagens publicadas pelo jornalista e entendemos como uma forma 

de aproximação com o seu público alvo.  
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Figura 23 – Jornalista anuncia sorteio para os usuários. 

 

• Presença e destino de links 

Das 295 postagens do perfil @flaviofachel no microblog, durante o período analisado, 

33 continham link que direcionavam o usuário a outras páginas. Destes, 17 links foram 

identificados como noticiosos, ou seja, que remetem às notícias, reportagens, vídeos ou 

curiosidade de sites terceiros, outros 6 eram sobre fotografias postadas pelo jornalista através 

do Twitpic23, normalmente de cunho pessoal, e 10 direcionavam o usuário ao site Ustream 

para a visualização de vídeos em tempo real. 

Percebemos que o usuário utiliza de uma ferramenta para encurtar o número de 

caracteres dos links para, assim, ganhar espaços na publicação de suas mensagens – prática 

muito utilizada pelos tuiteiros. Verificamos que Fachel redimensiona os links a partir do 

software Tinyurl24, que diminui para, em média, 19 caracteres o tamanho do link. O único 

contra na utilização destes softwares é que o leitor não sabe, a priori, o destino exato daquela 

referência.  

                                                           
23 Twitpic é um site destinado a publicação de fotografias no Twitter. Pode ser acessado em 
http://www.twitpic.com 
24

 O site Tinyurl encurta o número de caracteres de um link, com intuito de disponibilizar mais espaços para a 
mensagem publicada no Twitter. Pode ser acessado em http://tinyurl.com 
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Ao analisarmos o destino dos links postados por Flávio Fachel durante o período de 

análise exploratória, verificamos que, dos 17 links que utilizaram o software Tinyurl, 11 

encaminham o usuário para notícias do site Globo.com, o que representa 64,7% das 

referências. Outros três destinam o seguidor a notícias do site Clicrbs.com.br – filiado a Rede 

Globo, enquanto dois direcionam ao Youtube, sendo um deles ao canal do Blog Bola nas 

Costas, do site Globo.com. Apenas um link faz referência a um site de tecnologia sem 

vinculação à Rede Globo. 

 

4.2 Michele Dias 

A apresentadora do programa Jornal do Almoço de Santa Maria, da RBS TV, Michele 

Dias, aderiu ao Twitter em abril de 2011 “por motivos profissionais”. “O editor chefe do JA 

na rede sugeriu que todas as apresentadoras tivessem um Twitter para estabelecer mais um 

canal de aproximação e interatividade com o público do programa. Tanto que o usuário está 

atrelado ao nome do programa: ja_micheledias”, explica. Até o dia 26 de junho de 2011, a 

jornalista possuía 163 mensagens publicadas no microblog e 466 seguidores. A jornalista 

segue 36 usuários, o que consideramos relativamente baixo se comparado ao número de 

seguidores – o que, no comparativo, representa 7,7% dos seguidores. Dias utiliza a ferramenta 

para se aproximar dos usuários da rede. “Acredito que a ideia seja essa: estabelecer mais um 

canal para troca de informações, para diálogos. As pessoas que me seguem são quase todas 

relacionadas ao meio jornalístico ou, então, telespectadoras do programa”, comenta. 

 

 
Figura 24 – O perfil da jornalista Michele Dias no Twitter possui 466 seguidores 

  



49 

 Em entrevista realizada por e-mail, a jornalista alega que, no início, criou o perfil no 

microblog por exigência do programa Jornal do Almoço. “Tenho me interessado e encontrado 

vários usos com o passar do tempo. É possível acompanhar comentários sobre o programa, 

sobre as matérias, tem muita informação em primeira mão no Twitter. [...] Também utilizo a 

ferramenta para divulgar o jornal, para promover outros canais, como o blog da televisão; o 

uso e as possibilidades são bem interessantes”, destaca. Identificamos, durante a pesquisa 

exploratória, e concluímos após a entrevista, que o perfil de Dias no microblog possui um 

caráter predominantemente profissional. “Eu criei o Twitter por um pedido da emissora, então 

utilizo o canal para comentar coisas sobre o trabalho – não é um Twitter só “pessoal” digamos 

assim, é um perfil da Michele jornalista, com alguns comentários mais pessoais”, acrescenta 

Dias. O que confirma esse uso profissional é o prefixo “ja” atrelado ao usuário da jornalista 

no microblog: @ja_micheledias.  

 A jornalista argumenta que o Twitter “foi criado para quem fica na frente do 

computador”, visto que “é tudo mais rápido, instantâneo”. Sob este aspecto, há, também, a 

possibilidade de se utilizar a ferramenta através de dispositivos móveis, como smartphones, 

porém, concluímos, a partir de suas respostas, que Dias não faz uso frequente destas 

ferramentas. “Eu fico a maior parte do tempo na ilha de edição, longe do computador e, por 

isso, não consigo atualizar dados ou responder às pessoas a todo instante”, justifica. Nesse 

sentido, verificamos que a jornalista não possui interesses reais na utilização da ferramenta. 

“Acho que se não fosse pelo pedido de trabalho, talvez eu nem criasse um usuário no Twitter 

– claro que isso é uma suposição”, confidencia. 

Sobre as contribuições das redes sociais na internet, mais especificamente o Twitter, 

para o jornalismo, Dias salienta que “toda a rede tem relevância para o jornalismo – acesso 

fácil, interatividade, rapidez”. “Pelas redes sociais, descobrimos fraudes, flagrantes, fontes; 

temos acesso a fotos, vídeos [...] É uma forma de fazer o primeiro contato, de ter a notícia 

instantânea e de transmiti-la também. Informações que, depois, com o tempo são 

aprofundadas por outros meios como revistas, jornais, telejornais”, constata. Porém, o volume 

de informações disseminadas na internet é tanto que, segundo Dias, os dados devem ser 

apurados antes de serem divulgados jornalisticamente. “O Twitter tem muita informação, mas 

todo esse conteúdo precisa ser confirmado para ter valor de notícia, de informação. Eu posso 

escrever uma mentira, por exemplo, e isso seria uma desinformação”, salienta. 
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• Periodicidade das postagens 

Durante o período de análise exploratória do perfil da jornalista no Twitter, entre os 

dias 15 e 22 de maio, concluímos que Dias faz pouco uso do microblog no seu cotidiano. 

Prova disso é que ela postou 10 mensagens em oito dias, apresentando uma média 

considerada baixa – pouco mais de um tweet por dia. Verificamos, também, que a jornalista 

não faz uso da ferramenta diariamente. Prova disso é que, no dia 15 de maio, por exemplo, 

não foi publicada nenhuma mensagem em seu perfil. No dia 16, apenas um tuite foi 

disparado. Já no dia 17 de maio, Dias tuitou três vezes, enquanto no dia 18 foram relacionadas 

cinco postagens. Por fim, no dia 20 de maio de 2011, a jornalista publicou mais uma 

mensagem. Ou seja, de oito dias de análise, a jornalista utilizou a ferramenta em quatro dias.  

Sob este cenário, identificamos a periodicidade como um dos pontos fracos nas 

características do perfil da jornalista no microblog. A baixa média de postagens se reflete no 

número de tuites publicados pela jornalista desde que criou o seu perfil no Twitter: 466. Isso 

significa, no nosso entendimento, uma má concepção acerca da ferramenta, visto os inúmeros 

benefícios que ela trouxe para o jornalismo. 

 

• Abordagens 

As abordagens da jornalista, durante o período de análise, se caracterizaram 

estritamente informacionais. Das 10 mensagens publicadas, em nenhuma foi expressa algum 

tipo de opinião por parte da jornalista. Em compensação, todas trouxeram algum tipo de 

informação, fossem elas pessoais ou profissionais. Nesse sentido, verificamos que a jornalista 

se posicionou enquanto instituição em três oportunidades, onde apresentou o caráter 

profissional de seu perfil no microblog. No tuite “Sugestões para o JORNAL DO ALMOÇO? 

Entre em contato com a gente!!!”, publicado em 18 de maio, é possível perceber esse 

posicionamento institucional da jornalista, principalmente ao referir o “gente” ao programa 

“Jornal do Almoço”.  

 
Figura 25 – Jornalista se posiciona enquanto instituição na mensagem 
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 O tuite “Como os santamarienses acompanharam o GRENAL, e a festa dos 

COLORADOS na cidade! Daqui a pouco no JA!” apresenta, também, essa característica 

profissional intrínseca a mensagem. Diferente da situação anterior, o qual a jornalista se 

posiciona enquanto instituição, neste caso, Dias utiliza a ferramenta com o propósito de 

divulgar o assunto que será abordado no programa. Entendemos que este tuite faz parte da 

estratégia da jornalista de divulgar o programa e também os veículos de comunicação da 

emissora.  

 
Figura 26 – Jornalista anuncia o assunto que será abordado no Jornal do Alomoço 

 As abordagens pessoais feitas pela jornalista se basearam no relacionamento com 

outros usuários e em três mensagens relacionadas. Verificamos que, nestas três publicações 

pessoais, a jornalista atrelou questões profissionais também. No dia 18 de maio, por exemplo, 

Dias publicou a seguinte mensagem: “Saindo da redação... indo para a aula de pilates – 

grávidas também se exercitam, hehehe! Até o JA desta quinta!”. Mesmo que tenha feito 

referências pessoais, a jornalista se despediu com uma menção ao Jornal do Almoço. Em 

outro tuite, no dia 20, a jornalista publica uma mensagem que remete à pergunta inicial do 

Twitter, em sua primeira versão, que dizia: “O que você está fazendo?”. Neste caso, Dias 

respondeu: “Indo para o estúdio!! Espero vcs no JA”. Consideramos como uma mensagem 

pessoal, mas que também está atrelada ao trabalho de Dias como apresentadora do Jornal do 

Almoço. Mais uma vez, essas características apresentadas nas abordagens fortalecem o uso 

profissional da ferramenta por parte de Dias. 

 

Figura 27 – Dias publica duas mensagens de cunho pessoal, mas com características profissionais 
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• Temas 

Verificamos uma escassa variedade temática, visto o número de publicações 

disparadas pela jornalista no período de análise. Com isso, definimos apenas três assuntos: 

esportes, região e cotidiano. Sob este cenário, identificamos duas postagens referentes a 

esportes – uma de cunho profissional e outra pessoal, outras três sobre região e duas em 

cotidiano – uma, inclusive, na qual a jornalista interage com outro usuário. No dia 17 de maio, 

por exemplo, Dias publicou três mensagens do tema “região”, relativas ao aniversário de 153 

anos de Santa Maria, como mostra a imagem abaixo. 

 

Figura 28 – Tuites com assuntos regionais disparados pela jornalista 

 

• Linguagem 

Percebemos uma preocupação com a ortografia e concordância das orações nos tuites 

publicados pela jornalista. Ainda assim, verificamos a utilização de uma linguagem típica da 

internet em apenas duas postagens, uma na qual a jornalista se refere a uma risada, e em outra 

com a utilização de abreviações, como “vcs” para se referir a “vocês”25 – recurso muito 

utilizado na web. Na maioria das postagens, Dias utiliza uma linguagem jornalística e 

apresenta um português correto. 

 

 

 

                                                           
25 A linguagem mencionada pode ser visualizada na Figura 28, página 52. 
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• Relacionamento com usuários 

Consideramos como uma das principais características do Twitter da jornalista. Das 10 

publicações, três mantiveram algum tipo de relacionamento com outros usuários, o que 

representa 33,3% dos tuites. Neste caso, identificamos dois tipos de interação: a primeira, a 

partir do recurso reply, o qual a jornalista responde aos questionamentos dos demais usuários; 

e a segunda, a partir do retweet, onde Dias replica a mensagem publicada por outro perfil. 

Verificamos que, no dia 17 de maio, a jornalista retuitou o perfil do Blog do Jornal Diário de 

Santa Maria, do Grupo RBS, cujo usuário no microblog é @diariosm26, como forma de 

divulgar o canal online do veículo. Já no dia 18, a jornalista interagiu, por duas vezes, com o 

usuário @FClovesLS. Identificamos que Dias utilizou o recurso reply em ambas as postagens. 

devido ao balão de mensagem apresentado no cantor superior direito, como mostra a imagem 

abaixo. 

 

Figura 29 – Jornalista interage com usuário @FClovesLS 

 

• Presença e destino de links 

Das 10 postagens, em apenas uma a jornalista postou uma mensagem com link. 

Verificamos que esta mensagem foi um retweet do perfil do Jornal Diário de Santa Maria no 

Twitter, sobre um vídeo em homenagem ao aniversário de Santa Maria. O destino deste link, 

por sua vez, é o site Clicrbs, do Grupo RBS. Percebemos, então, mais um caráter profissional 

e atrelado à emissora de trabalho da jornalista. Além disso, foi utilizado o software Tinyurl 

para encurtar o link. 

 

 

 

                                                           
26 Retuite pode ser visualizado na Figura 29, na página 55. 
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4.3 Comparativo final 

A partir da análise do perfil dos jornalistas Flávio Fachel e Michele Dias no Twitter, 

percebemos uma série de diferenças nas práticas de ambos os profissionais no microblog. 

Com concepções e interesses diferentes acerca da ferramenta, Fachel e Dias apresentaram 

dois usos muito distintos do Twitter. Sob este aspecto, concluímos que Fachel, com suas mais 

de 31 mil publicações e 18 mil seguidores, é considerado um grande conhecedor do formato e 

das ferramentas disponíveis no Twitter. Por meio deste conhecimento, Fachel faz uso 

frequente do microblog e apresenta uma alta média de tuites diários: 42,1. Em meio a este 

cenário, o jornalista, que aderiu a ferramenta em 2009, publicou 295 mensagens no período de 

análise desta pesquisa – o que podemos considerar como acima da média, se comparar a 

outros usuários da ferramenta. Em compensação, a jornalista Michele Dias apresentou uma 

baixa média de postagens: 10 tuites em oito dias, o que, de certa forma, limita os 

conhecimentos da jornalista no que diz respeito à técnica. Durante o período, em ambos os 

casos, não foi identificado qualquer tipo de relação, postagens ou menções ao caso Palocci. 

Com isso, traçamos o comparativo dos profissionais através dos critérios de análise utilizados 

nesta pesquisa. 

 

 Periodicidade das postagens 

Flávio Fachel Durante o período de análise, o jornalista publicou 295 mensagens 

no Twitter e apresentou uma média de 42,1 tuites por dia. 

Consideramos como uma das principais características do perfil de 

Fachel no microblog. Entendemos a frequência das publicações de 

Fachel como uma de suas principais características no microblog. 

Concluímos que o jornalista é um tuiteiro ativo e influente no 

Twitter no país, visto o número de postagens diárias e seguidores.  

Michele Dias A jornalista publicou, entre os dias 15 e 22 de maio de 2011, apenas 

10 mensagens no Twitter, o que lhe vale uma média diária de 1,25 

postagens. Avaliamos como um ponto fraco de Dias no Twitter. Se 

compararmos à Fachel, o número pode ser considerado pequeno. 

Concluímos que a jornalista está na média perceptível dos usuários 

do microblog. 
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Tabela 1 – Periodicidade das postagens 

 Abordagens 

Flávio Fachel O jornalista mescla informação e opinião em suas postagens. É 

possível encontrar, em frequentes tuites, a opinião do jornalista 

atrelada a uma determinada informação. Nessa categoria 

percebemos, também, que Fachel se posiciona enquanto pessoa e 

não como profissional – prova disso é que em apenas sete dos 295 

tuites o jornalista se posicionou enquanto instituição. Porém, a 

característica que mais chamou a atenção durante a análise foi o 

caráter pedagógico apresentado pelo jornalista. Fachel utiliza a 

ferramenta para dar dicas e ensinamentos sobre telejornalismo para 

os seus seguidores. Desta forma, entendemos o perfil de Fachel de 

caráter pessoal. 

Michele Dias Dias apresentou suas abordagens estritamente informacionais. Das 

10 publicações da jornalista no Twitter, nenhuma apresentou 

qualquer tipo de opinião, enquanto todas trouxeram algum tipo de 

informação. Entendemos, a partir da análise e da entrevista, que a 

jornalista utiliza o microblog de uma forma profissional. Sob este 

aspecto, verificamos em apenas três oportunidades o caráter pessoal 

imprimido na mensagem. Concluímos que o perfil de Dias é 

totalmente voltado ao trabalho, ou seja, profissional. 

Tabela 2 – Abordagens 
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 Temas 

Flávio Fachel Fachel possui uma grande variedade temática em suas postagens, 

que vão desde esportes à economia. Durante análise, relacionamos 

dez assuntos publicados pelo jornalista. Com este cenário, 

compreendemos que a utilização do Twitter por parte do jornalista 

pode atrair os mais variados públicos, visto que suas postagens são 

sobre diversas temáticas. 

Michele Dias O caráter profissional da jornalista está empregado, também, nos 

assuntos abordados por Dias. No seu perfil foi possível identificar 

três assuntos, os quais estavam atrelados, de alguma forma, à 

abordagem profissional da jornalista. Com isso, percebemos que ela 

atrai um público restrito: profissionais da comunicação e 

telespectadores do programa.  

Tabela 3 – Temas 

 

 Linguagens 

Flávio Fachel Fachel faz uso do português correto em suas mensagens, porém 

apresenta a utilização da linguagem de internet e, em especial, de 

convenções do próprio Twitter, como, por exemplo, “TT” para 

“Trends Topics”. As abreviações como “vc” também estão presentes 

nas suas publicações. Desta forma, entendemos que o jornalista está 

atento às linguagens do mundo virtual. 

Michele Dias Da mesma forma que Fachel, Dias também mostra preocupação com 

a ortografia e clareza nas mensagens. A jornalista faz uso das 

linguagens de internet e abreviações.  

Tabela4 – Linguagens 
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 Relacionamento com usuários 

Flávio Fachel Uma das principais características do jornalista no microblog. Das 

295 mensagens publicadas durante o período de análise, 131 

estabeleciam algum tipo de interação com os demais tuiteiros, o que 

representa 44,4% do volume de publicações. Identificamos três 

formas de relacionamento, que consistiam em respostas, replicações 

de outras mensagens e espontâneas. Além disso, ele estabelece outro 

tipo de relação. Em diversas oportunidades, o jornalista sorteou 

brindes para os seus seguidores, o que, ao nosso entendimento, cria 

um vínculo de fidelidade com o seguidor. Sob este cenário, 

concluímos que o jornalista domina as ferramentas e práticas de 

interação no microblog. 

Michele Dias Em três mensagens, das 10 publicadas, a jornalista manteve algum 

tipo de relacionamento. E em duas delas, a interação se deu com um 

usuário específico. Visto a pouca frequência nas publicações da 

jornalista, esse número representa 33,3% - o que podemos 

considerar relevante pelo montante de mensagens. Nesse sentido, 

verificamos que a jornalista faz pouco uso da ferramenta com 

objetivo de interatividade. 

Tabela 5 – Relacionamento com usuários 
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 Presença e destino dos links 

Flávio Fachel Das 295 postagens, 33 possuíam links e direcionavam o usuário à 

sites terceiros. Sob este aspecto, identificamos três tipos de links: o 

primeiro remetia a notícias ou reportagens, em sua maioria do 

Globo.com ou Clicrbs.com.br; o segundo ao Twitpic, onde o 

jornalista postava suas fotografias; e o terceiro ao site Ustream, o 

qual o jornalista fazia vídeos em tempo real, onde os seus seguidores 

visualizavam online. Com isso, percebemos que o jornalista é um 

conhecedor das ferramentas que o uso do Twitter proporciona como 

Twitpic e Ustream. Além disso, todos os links estavam encurtados, 

ou seja, com um número menor de caracteres. Este cenário nos leva 

a crer que Fachel possui conhecimentos avançados em internet e 

tecnologias digitais. 

Michele Dias A jornalista fez uso em apenas uma oportunidade de links em suas 

postagens. E, mesmo assim, essa mensagem foi um retweet do blog 

do jornal Diário de Santa Maria. Visto esse cenário, concluímos que 

Dias não faz uso da ferramenta de uma forma eficaz para 

disseminação e divulgação de outros canais através de links.  

Tabela 6 – Presença e destino dos links 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em um mundo de constantes transformações, sobretudo sob o aspecto tecnológico, a 

internet se tornou uma ferramenta fundamental e por vezes indispensável para o ser humano. 

Para o meio jornalístico não é diferente. As novas ferramentas, os novos formatos e as novas 

práticas online mudaram definitivamente o jornalismo. E este jornalismo, agora digital, se 

apropriou de redes sociais na internet para a aproximação com os atores sociais, disseminação 

de informações e divulgação de produtos. É neste contexto que entra o microblog Twitter, que 

vem sendo, cada vez mais, adotado pelos jornalistas brasileiros. 

Para que pudéssemos desenvolver a pesquisa, partimos em busca de um referencial 

teórico que embasasse o trabalho. Sendo assim, no capítulo 1, traçamos um breve histórico do 

computador e da internet, bem como sua evolução e contribuições para o desenvolvimento 

tecnológico. Além disso, dissertamos sobre a transformação do Jornalismo Digital, desde sua 

entrada na internet, até as práticas e formatos utilizados atualmente. Sob este aspecto, 

salientamos três etapas principais que foram as responsáveis pelo processo evolutivo do 

jornalismo na internet: a primeira, onde os sites noticiosos eram meras reproduções do jornal 

impresso; a segunda, onde começa a se perceber um melhor aproveitamento das 

possibilidades que a internet oferece, introduzindo a interação e a participação dos usuários na 

construção jornalística; e a terceira, que teve como fruto a web 2.0 e, por consequência, as 

redes sociais online. Abordamos, ainda, a quarta geração da internet, que se apóia em base de 

dados, por meio da convergência midiática e gerenciamento de informações. 

No capítulo 2 tratamos sobre blogs, microblogs e Twitter, onde dissertamos sobre a 

influência destas ferramentas no jornalismo atual, bem como traçamos um comparativo 

histórico e evolutivo. Os blogs, como precursores das práticas jornalísticas colaborativas, por 

assim dizer, pode ser considerado uma das principais ferramentas utilizadas no jornalismo 

digital brasileiro atual. Por consequência, as redes sociais online também apresentam uma 

participação fundamental nessas práticas. E, destas redes, destaca-se o Twitter como um 

importante canal de comunicação entre um veículo e seu público alvo. Sobre este aspecto, 

concentramo-nos em explicar o seu funcionamento e suas transformações. 

A partir deste entendimento, buscamos estudar as práticas de dois jornalistas no 

Twitter, a fim de traçar um comparativo entre ambos para melhor compreender as diferentes 

maneiras de apropriação da ferramenta. Sob este cenário, fizemos uma pesquisa no Twitter 

com intuito de identificar os objetos de estudo. Com isso, determinamos que analisaríamos o 

perfil no Twitter do jornalista Flávio Fachel, correspondente da TV Globo em Nova York, e 
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da jornalista Michele Dias, apresentadora do Jornal do Almoço de Santa Maria, da RBS TV. 

Por meio de análises durante oito dias e entrevistas realizadas por e-mail, pudemos observar 

que ambos possuem práticas e apropriações distintas do microblog. 

O jornalista Fachel, por exemplo, faz uso frequente da ferramenta e mantém uma alta 

média de postagens diárias, com uma diversidade enorme de assuntos. Além disso, ele 

estabelece um relacionamento frequente com os demais usuários, seja por meio de respostas 

ou de retweets. Então, partindo do pressuposto de que o jornalista utiliza o Twitter desde 

2009, possui mais de 18 mil seguidores e já publicou mais de 31 mil mensagens, verificamos 

e compreendemos um domínio grande sobre as técnicas e estratégias de uso do microblog. 

Nesse sentido, podemos defini-lo como um usuário constante e familiarizado com o Twitter, 

visto a forma de utilização, a interação apresentada, a influência e o impacto social que o 

jornalista vem a causar nos seus seguidores. Alguns pontos chamaram a atenção durante a 

análise de suas práticas, que valem uma ressalva neste momento. A primeira, diz respeito ao 

caráter pedagógico que o jornalista apresenta no seu perfil, o qual traz conhecimentos e dicas 

sobre telejornalismo ao seu público alvo – acadêmicos de jornalismo e jornalistas recém 

formados. A segunda característica está relacionada ao relacionamento com os demais 

usuários. Fachel faz seguidos sorteios de brindes para os seus seguidores, a partir de respostas 

ou retweets dos seus seguidores, como forma de promover o seu perfil no microblog.  

Por outro lado, a jornalista Michele Dias, que possui pouco mais de 400 seguidores e 

150 publicações, utiliza a ferramenta desde 2011 e não faz uso do microblog com frequência, 

devido à falta de tempo e interesse, como ela mesma justifica. Nesse sentido, identificamos 

que Dias não possui um grande domínio das técnicas e ferramentas que o Twitter dispõe, visto 

a pouca prática em sua utilização. Porém, as contribuições do microblog para a jornalista se 

fazem presentes, como no momento da coleta de informações, por exemplo. Mesmo que tenha 

criado apenas por motivos profissionais, ainda assim Dias utiliza a ferramenta por razões 

pessoais, mesmo que em menor escala, como identificamos a partir de duas conversas. Sob 

este cenário, verificamos duas maneiras opostas de se utilizar a ferramenta: uma, entusiasta, 

com interação e regularidade; a outra, pouco mais tímida, sazonal e pouco interativa. É 

importante destacar que não julgamos se os usos são corretos ou não, apenas verificamos suas 

apropriações a partir das nossas concepções e tiramos conclusões sobre suas práticas.  

Este cenário reforça a ideia e a necessidade do jornalista multimídia nos dias atuais. 

Seja telejornalista, radiojornalista, assessor de imprensa ou repórter de jornal, o profissional 

deve estar apto a operacionalizar novas ferramentas online e se adaptar às mudanças que 
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frequentemente ocorrem nos meios digitais. Nesse sentido, ressalto que a convergência 

midiática, que se faz presente no cotidiano do jornalista, obrigou o atual jornalista a se exercer 

mais de uma função ou competência. Com esta análise fica clara a participação destes 

profissionais da comunicação frente às novas ferramentas de recepção e disseminação de 

informações, provenientes, principalmente da web 2.0 e das redes sociais, bem como suas 

apropriações e usos. 

Os estudos relacionados às redes sociais online e, mais especificamente ao Twitter, 

ainda são muito recentes, visto que o microblog foi criado há cinco anos e já pode ser 

considerado como uma das principais ferramentas de compartilhamento de informações. 

Espera-se, portanto, que esta pesquisa tenha contribuído para que entendamos as diferentes 

práticas exercidas pelos profissionais jornalistas no Twitter, bem como compreendamos, em 

maior profundidade, as técnicas de apropriação e as próprias ferramentas que o Twitter e as 

demais redes sociais proporcionam para o jornalismo. Esperamos ter auxiliado, também, na 

melhor compreensão do Jornalismo Digital, das redes sociais, dos blogs e dos microblogs, a 

partir de suas funções, práticas e apropriações. 

Por fim, esperamos que nova pesquisas sejam desenvolvidas no intuito de 

aprofundarmos as discussões acerca deste tema que consideramos tão relevante e necessário 

para o jornalismo online atual. 
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APÊNDICE A: ENTREVISTA COM O JORNALISTA FLÁVIO FACHEL 

 

Há quanto tempo o senhor utiliza o Twitter e porque aderiu à ferramenta? 

Abri minha conta no twitter no dia 24 de maio de 2009. No início, entrei para me 

aproximar da ferramenta. Em pouco tempo, percebi que o usuário é que dá ao twitter uma 

função. Decidi, então, usar o serviço para me aproximar de estudantes e jornalistas que estão 

iniciando na carreira.  

 

A que você credita o grande número de seguidores do seu perfil?  

Não considero um número muito expressivo, comparado ao de outros jornalistas que 

também estão no Twitter. Entretanto, consegui agregar um público extremamente qualificado 

de seguidores ao focar o conteúdo na discussão do ensino do telejornalismo. Um bom 

indicador é a relação entre o número de seguidores e o número de listas nas quais minha conta 

foi adicionada: 18.540 seguidores para 1.091 listas. Isso mostra que, ao contrário da maioria 

das contas, tenho uma quantidade muito grande de pessoas realmente interessadas no que 

estou postando. 

 

Quais os teus interesses com o uso do twitter?  

Estreitar contato com estudantes de comunicação e com jornalistas recém formados.  

 

Qual a importância do twitter para a profissão do jornalista? E qual a real necessidade 

do seu uso?  

Como eu já disse antes, o twitter é uma ferramenta sobre a qual cada um dá a ela uma 

função própria. Nesse sentido, trata-se de apenas mais um canal de comunicação entre as 

pessoas. Cabe ao jornalista decidir como usar e com que finalidade. Com relação à técnica 

jornalistica, o twitter pode ajudar no contato com fontes até então inacessíveis. Entretanto, é 

bom entender que nada substitui o contato direto entre jornalista e fonte. Não existe entrevista 

boa feita no twitter, assim como não existe entrevista que preste feita através de troca de 

bilhetinhos.  
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O senhor possui uma alta média de postagens diárias. Qual a relevância da 

periodicidade nas postagens?  

Nenhuma. Posto quando tenho vontade.  

 

Identificamos também uma interação frequente com seus seguidores. Isso tem a ver com 

a sua concepção a respeito da ferramenta?  

Não há nenhuma razão específica. Gosto do resultado da interação. Apenas isso.  

 

No seu perfil, observamos desde a frequente mudança de avatares até a diversidade de 

assuntos abordados. Por quê?  

Nenhuma razão especial. Se existe a possibilidade de mudar, por que não?  

 

Você proporciona a seus seguidores muitas dicas e ensinamentos sobre telejornalismo. 

Qual ou quais os seus objetivos?  

Repassar conhecimento para os novos jornalistas. Quando era estudante, percebi que 

não existia muito isso entre os profissionais da época.  

 

O senhor acredita que o twitter serve, também, para desmitificar a figura do 

telejornalista, tornando-a mais humana a partir da relação com os usuários?  

Não sei se há "mito" em relação a isso. Acho que a ferramenta simplesmente aproxima 

mais pessoas até então desconhecidas. O trabalho do repórter na TV impede que ele se mostre 

mais, por razões óbvias. 

 

Você considera o Twitter uma ferramenta informativa, recreativa e/ou pedagógica? Por 

quê?  

O twitter é uma ferramenta versátil, sobre a qual as pessoas podem dar à ela a utilidade 

que desejarem. A maioria usa para recreação. Outros usam para informar. Outros, como eu, 

usam também para ensinar.  
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De que forma você avalia as contribuições das redes sociais como o Twitter para o 

jornalismo?  

As redes sociais ampliaram o alcance de informações não confirmadas, de boataria ou 

da simples repetição de notícias produzidas por terceiros. Nesse sentido, elas atrapalham a 

apuracão do que está acontecendo. Entretanto, as redes sociais também ampliaram o poder 

individual das pessoas no sentido de que elas tem agora a oportunidade de contar suas 

histórias e de serem efetivamente ouvidas. Jornalisticamente, trata-se, como eu já disse, 

apenas de mais um meio de comunicação. Cabe ao jornalista, como sempre, saber separar o 

joio do trigo para colher o que realmente interessa aos seus leitores, ouvintes ou 

telespectadores. 
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APÊNDICE B: ENTREVISTA COM A JORNALISTA MICHELE DIAS 

 

Há quanto tempo você utiliza o twitter e porque aderiu a ferramenta? 

Utilizo a ferramenta há cerca de dois meses por motivos profissionais. O editor chefe 

do JA na rede sugeriu que todas as apresentadoras tivessem um twitter para estabelecer mais 

um canal de aproximação e interatividade com o público do programa. Tanto que o usuário 

está atrelado ao nome do programa: ja_micheledias.   

 

Quais os teus interesses com o uso do twitter? Qual a importância do twitter para a 

profissão do jornalista e qual a necessidade real de seu uso? 

No início, criei o usuário só mesmo por exigência do programa, mas tenho me 

interessado e encontrado vários usos com o passar do tempo. É possível acompanhar 

comentários sobre o programa, sobre as matérias, tem muita informação em primeira mão no 

twitter (claro, que para divulgar, jornalisticamente, esses dados precisam antes ser 

confirmados)... Também utilizo a ferramenta para divulgar o jornal, para promover outros 

canais, como o blog da televisão; o uso e as possibilidades são bem interessantes.  

O problema que vejo é que ele foi criado para quem fica sempre na frente do 

computador, é tudo muito rápido, instantâneo e, no meu caso, isso não é possível. Eu fico a 

maior parte do tempo na ilha de edição, longe do computador e, por isso, não consigo 

atualizar dados ou responder as pessoas a todo instante. Já me cobraram, inclusive, sobre isso 

(os usuários que me mandam mensagens). 

 

Identificamos também uma interação frequente com seus seguidores. Isso tem a ver com 

a sua concepção a respeito da ferramenta? 

Acredito que a ideia seja essa: estabelecer mais um canal para troca de informações, 

para diálogos. As pessoas que me seguem são quase todas relacionadas ao meio jornalístico, 

ou então, telespectadores do programa. 

 

Você acredita que o twitter serve, também, para desmitificar a figura do telejornalista, 

tornando-a mais humana a partir da relação com os usuários? 
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As pessoas adoram saber curiosidades sobre os jornalistas, saber sobre os bastidores... 

e o twitter é um meio que permite isso, já que as pessoas relatam sua rotina, seu humor, 

interagem com os usuário, etc. 

 

Observamos que você usa o Twitter de uma forma mais profissional do que 

propriamente pessoal. Por quê? 

Como já comentei em respostas anteriores, eu criei o twitter por um pedido da 

emissora, então utilizo canal para comentar coisas sobre trabalho – não é um twitter só 

“pessoal” digamos assim, é um perfil da Michele jornalista, com alguns comentários mais 

pessoais... 

 

Porque você utiliza o prefixo ‘JA’ antes do nome do usuário no Twitter? Isso é uma 

determinação da RBS? 

Como o usuário foi criado a pedido dos editores do programa e por ser de uso no 

trabalho, o JA está atrelado ao nome. Se eu quisesse, poderia fazer outro usuário sem a 

referência ao programa e comentar qualquer assunto, etc.... mas como já comentei acima, eu 

não tenho tempo para ficar sempre na frente do computador. Acho que se não fosse pelo 

pedido de trabalho, talvez eu não criasse um usuário no twitter – claro que isso é uma 

suposição, talvez criasse depois de ouvir as pessoas falando sobre o canal, ou de precisar de 

um usuário para ter acesso a algumas informações.... 

 

Como você vê, atualmente, a imagem do jornalista multimídia? Principalmente sobre 

aqueles que fazem o uso freqüente do Twitter? 

Atualmente, o mundo está interativo e não há como não ser um profissional 

multimídia; quem não se adapta pode perder espaço. Na empresa que trabalho, nosso contrato 

diz “profissional multimídia”. Eu, por exemplo, atuo mais na TV, mas tenho participação 

diária nas rádios (Atlântida e Itapema), já escrevi matérias para o Diário de Santa Maria, 

escrevo no blog na TV e agora também atualizo o twitter. Essa é um tendência, uma exigência 

do mercado.   
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Você considera o Twitter uma ferramenta informativa, recreativa e/ou pedagógica? Por 

quê? 

Acredito que seja informativa e recreativa, em alguns casos mais recreativa. O twitter 

tem muita informação, mas todo esse conteúdo precisa ser confirmado para ter valor de 

notícia, de informação. Eu posso escrever uma mentira, por exemplo, e isso seria uma 

desinformação. E vejo muita gente trocando mensagens, expressando o humor do dia, 

escrevendo uma mensagem... isso seria mais um caráter recreativo da ferramenta. 

 

De que forma você avalia as contribuições das redes sociais como o Twitter para o 

jornalismo? 

Toda a rede tem relevância para o jornalismo – acesso fácil, interatividade, rapidez... 

pelas redes sociais, descobrimos fraudes, flagrantes, fontes, temos acesso a fotos, vídeos... é 

uma forma de fazer o  primeiro contato, de ter a notícia instantânea e de transmiti-la também. 

Informações que, depois, com tempo são aprofundadas por outros meios como revistas, 

jornais, telejornais. 


