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Resumo 

 
O tema do trabalho de pesquisa refere-se às apropriações do Twitter na rotina dos 
jornalistas do Diário de Santa Maria.O problema de pesquisa surgiu baseado no seguinte 
questionamento: como esta ferramenta se insere nas rotinas produtivas da redação do 
jornal? A pesquisa visa um levantamento de dados com o principal objetivo de analisar 
quais seriam as mudanças ocasionadas pela inserção desta rede social no trabalho dos 
jornalistas. Além disso, busca-se entender como eles fazem uso desta tecnologia e qual 
a relevância do material postado para o trabalho do jornalista. 
O Twitter tornou-se ferramenta essencial para a divulgação de conteúdo jornalístico na 
maioria dos meios de comunicação. Os veículos jornalísticos permanecem em constante 
metamorfose tecnológica, pois para adoção de uma ferramenta nova há uma série de 
adaptações e mudanças de cultura necessárias para a produção. 
O objetivo  proposto abrange uma investigação do uso do Twitter pelos jornalistas 
locais, em específico o jornal Diário de Santa Maria. O interesse em investigar estes 
usos e suas peculiaridades nasceu devido ao endereço de perfil eletrônico 
@speak2tweet, que divulga a situação dos refugiados do Egito. Pelo fato do governo 
egípcio proibir o uso da internet no país, as pessoas que querem divulgar o que está 
ocorrendo no local ligam para um número específico, fornecido pela rede Twitter. Esses 
tweets gerados pela ligação são lançados na rede, sem nenhum sistema de filtros. 
O referencial teórico engloba as rotinas produtivas, discutidas pelo autor Nelson 
Traquina, que segundo ele, na era da tecnologia e entretenimento, o jornalista deve 
conservar a teoria do gatekeeper, isto é, apesar da demanda de informações, deve 
manter os filtros ou “portões”, necessários na apuração de dados noticiosos. 
Dentre os autores que estão sendo trabalhados, pode-se cita Raquel Reccuero, sobre 
redes sociais e Alex Primo, que trata sobre cibercultura. Num primeiro momento, foi 
também realizada uma pequena entrevista com Andréia Fontana, editora-chefe do 
Diário de Santa Maria, e Paulo Chagas, Editor de online, para obtenção de um breve 
histórico do veiculo e informações relacionadas ao uso do Twitter na redação. 
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