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RESUMO 

 

 

Este trabalho tem como objetivo analisar o efeito da rede social Twitter na 

prática jornalística (Microjornalismo) a partir do gênero informativo entrevista, 

percebendo a sua adaptação ao formato da ferramenta (Microentrevista ou 

Twitterviews). Para isso, observamos o perfil criado pelo Jornal O Povo do 

estado do Ceará no Twitter denominado @microentrevista. Antes desse 

momento, primeiramente faz-se uma revisão histórica e conceitual dos avanços 

das mídias e sua relação com a sociedade a fim de contextualizar o atual 

momento da Web onde surgem novos meios de disseminação de informações 

rápidas, com ênfase ao fetiche da velocidade apreciado pelo homem moderno 

como os sites, blogs, redes sociais, microblogs, mostrando como o jornalismo 

tem se reconfigurado para estar em ambientes que não foram criados com a 

finalidade de disseminação de conteúdos jornalísticos. Também apresentam-se 

os tipos de jornalismo e suas características na Web, os tipos de apropriações 

jornalísticas feitas no Twitter (a partir de revisão literatura). Por fim, o trabalho 

apresenta as potencialidades da prática da Microentrevista no ambiente do 

Twitter e analisa também as limitações desse uso jornalístico, apresentando 

uma crítica ao uso despropositado da ferramenta, apenas pelo uso, e à perda 

da qualidade e dos princípios que norteiam uma boa entrevista, ao se adotar a 

microentrevista como forma de produção de conteúdo jornalístico. 

 

Palavras-chave: Webjornalismo, Redes sociais, microjornalismo, Twitter, 

microentrevista. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A procura por formas mais eficientes de comunicação levou o homem a 

buscar por aparatos tecnológicos que acabaram mudando a forma como as 

pessoas interagem e se relacionam. Essas mudanças acabam sendo refletidas 

em práticas sociais que lidam diretamente com a informação, como é o caso do 

jornalismo que, com o passar do tempo, com o surgimento de cada mídia, teve 

de alterar suas características, sua rotina, sua linguagem para adequar-se às 

novas realidades. 

Na sociedade moderna, na qual há uma exaltação da velocidade da 

informação, com o surgimento da Internet como novo campo de comunicação 

veio também o desafio de compreender o uso de seus mecanismos que 

reúnem ferramentas multimídias. Nesse ambiente, a interação entre as 

pessoas é mediada por computadores, o leitor não é mero receptor passivo de 

informações, mas também produz conteúdo, inclusive de cunho informativo, e o 

jornalismo vem tomando formas distintas dos meios tradicionais através de 

conteúdos postados em sites, blogs, redes sociais e microblogs. 

A cada nova forma de fazer jornalismo na Internet que surgia ao longo 

dos anos em que atuamos na prática jornalística, percebemos a partir da nossa 

experiência pessoal na redação, com curiosidade aguçada, como isso altera a 

maneira de apurar do jornalista. Hoje é possível realizar reportagens assistidas 

por computador - RAC (em inglês Computer Assisted Report) a partir de banco 

de dados existentes e disponíveis na Internet, lidarmos de uma maneira 

diferente com as informações que não esperam mais pelo dia seguinte, além 

de percebermos um novo comportamento dos usuários destas novas 

ferramentas. Estes buscam interagir, disseminar e produzir conteúdos, algo 

que num passado não muito distante era de propriedade exclusiva dos 

jornalistas e dos veículos tradicionais. Tudo isso exige um pensar diferente que 

não seja o de discriminar a internet e colocá-la como inimiga das mídias 

tradicionais, mas sim de buscar alternativas de aproveitar suas potencialidades 

a fim de fortalecer e qualificar o jornalismo no meio digital. 
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A escolha pelo tema da ferramenta Twitter como nova plataforma para o 

jornalismo se deu principalmente ao perceber as transformações que o seu uso 

vem produzido junto aos jornalistas. Primeiramente, no ambiente da redação 

onde atuo há oito anos, no Jornal de Fato em Mossoró (RN), percebemos que 

a ferramenta vem alterando a forma de receber informações produzidas a todo 

o instante pelos usuários do Twitter  - que tornam-se fontes importantes dessa 

produção informativa – e também pelo conteúdo produzido pelos próprios 

jornalistas, que se apropriam da ferramenta para dar informações, opiniões e 

promover usos criativos em nome da profissão. Nas observações empíricas, 

percebemos nos colegas um entusiasmo diferente no uso da ferramenta se 

comparada a outras redes sociais, pois esta acaba alterando o clima 

informacional dentro dos próprios veículos de comunicação e agilizam a 

interação com os leitores.  

Sabemos do desafio que é tentar dar explicações para algo que ainda 

não possui uma forma definida como é o caso do jornalismo na Internet, mas 

não se pode ignorar que este é um assunto instigante e atual que nos ajuda a 

pensar as mutações por que passa a atividade jornalística. 

Este trabalho tem como problematização a análise das mutações do 

jornalismo na atualidade e frente à sociedade atual e de maneira especial o 

jornalismo praticado em uma nova modalidade, os microblogs – também 

denominados de microjornalismo, a partir da rede social Twitter. Nesse 

microjornalismo destacamos o perfil criado pelo Jornal O Povo, do estado do 

Ceará, denominado @microentrevista, que surgiu com a finalidade de realizar 

entrevistas curtas em até 140 caracteres, com personalidades e especialistas, 

numa reconfiguração das entrevistas nos meios tradicionais. 

Essa experiência do jornal O Povo é importante para mostrar como um 

veículo que vem do meio tradicional consegue lidar com as novas mídias, pois 

o jornal O Povo nos seus 82 anos de existência construiu uma sólida referência 

no jornalismo impresso nacional, adquiriu com o jornal de papel várias 

premiações importantes e há poucos anos vem investindo consideravelmente 

em conteúdo jornalístico para a Web, apropriando-se de diferentes plataformas 

desde a criação de um portal informativo ao uso de blogs e do microblog 

Twitter que, neste ano de 2010 ganhou uma editoria própria em redes sociais 
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para organização do conteúdo que é postado em suas várias contas. Com o 

perfil @microentrevista, o veículo abriu de forma pioneira no jornalismo 

brasileiro um espaço para a experimentação e a criatividade deste gênero 

informativo que, normalmente, necessita de muito espaço e um tipo diferente 

de interação (normalmente face a face). A partir do conteúdo das postagens do 

@microentrevista buscamos comparar e ao mesmo tempo diferenciar essa 

linguagem aos princípios que norteiam a entrevista, independente da mídia em 

que se encontre, realizando também uma análise crítica deste fazer jornalístico 

apontando suas potencialidades e limitações. 

Assim, como objetivo geral deste trabalho de pesquisa está a de 

observar o uso da ferramenta Twitter no fazer jornalístico. Já os objetivos 

específicos mostrados no trabalho tratam da reflexão sobre as mutações do 

jornalismo na atualidade no quadro da realidade do ciberespaço, frente a 

sociedade atual; O estudo do fenômeno Twitter como ‘novo espaço’ para a 

prática do jornalismo no meio virtual; Analisar o uso do Twitter no gênero 

informativo entrevista e as adaptações diante desse ambiente; A identificação 

de como o veículo O Povo (CE) utiliza o Twitter destacando a conta do 

‘Microentrevistas’ e apontar os aspectos positivos e limitantes da 

microentrevista. 

A metodologia para a realização do trabalho consiste em dois tipos de 

pesquisa: A bibliográfica, com investigação no campo da comunicação social e 

seus diálogos com outras ciências sociais e humanas e a pesquisa qualitativa e 

interpretativa quando realizamos a análise das postagens do perfil 

@microentrevista do Jornal O Povo (CE), adotando-se o ponto de vista 

interpretativo do conteúdo. 

Para isso recorremos a vários autores com destaque para os sociólogos 

THOMPSON (2006), CASTELLS (2006), BAUMAN (2003), para os pesquisadores do 

jornalismo MEDINA (2008), LAGE (2006), MELO (2003) e ainda SILVA & 

SOSTER (2009), RECUERO (2009), ZAGO (2009) que trabalham o jornalismo 

na contemporaneidade, ou seja, em novas plataformas.    

O primeiro capítulo deste trabalho dedica-se a explicar a evolução da 

sociedade, o surgimento das tecnologias e das mídias como engrenagens que 

caminham juntas a fim de facilitar a vida do homem e as consequências desses 
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avanços para a maneira como esse indivíduo passou a interagir na sociedade. 

Mostramos que os avanços tecnológicos possibilitaram o acesso mais rápido 

às informações que levariam ao surgimento da Internet na modernidade e esta 

mudaria significativamente a maneira de se informar e de se relacionar com o 

mundo. 

O segundo capítulo destaca o surgimento das redes sociais de 

relacionamento na Internet e a importância da informação que emergiu nestes 

ambientes, a partir de estudos recentes realizados, principalmente por Recuero 

(2009), que apontam que estes ambientes inicialmente criados para aproximar 

pessoas e seus interesses acabaram tornando-se adequados ao repasse 

rápido de informações por suas características de instantaneidade e amplo 

alcance. Nesse capítulo também contamos como surgiu a rede social e 

microblog Twitter e como seu objetivo inicial foi sendo modificado pelos 

usuários da ferramenta que passaram a utilizá-la para conteúdos informativos. 

Ao longo do terceiro capítulo tratamos das novas configurações do 

jornalismo, que antes era percebido de uma maneira em veículos tradicionais e 

passa a adquirir outras formas de linguagem no ambiente da Internet e com 

tecnologias digitais. Discutimos aspectos fundamentais como os conceitos dos 

gêneros jornalísticos para compreender se eles permanecem atuais frente às 

mídias digitais e mostramos os novos conceitos defendidos por autores como 

Seixas (2009), que defende uma mudança da antiga definição dos gêneros por 

veículos, mas sim a partir do seu discurso. O gênero entrevista é destacado 

desse universo como um formato que tem características interessantes e 

facilmente identificáveis, independente do tipo de veículo em que surja. Mas, 

também é nesse momento que apresentamos alguns tipos de configurações do 

jornalismo na Internet como o webjornalismo, o jornalismo móvel e o 

microjornalismo ou jornalismo Twitter como exemplos, com base em revisão 

bibliográfica que já trata destes conceitos. 

O quarto capítulo, por sua vez, trata de uma apropriação jornalística 

específica no microjornalismo, as microentrevistas ou Twitterviews. Por ser 

algo diferente, criativo, mas também polêmico, observamos o perfil 

@microentrevista do jornal O Povo, através de um estudo de caso e 

identificamos nessa experiência os aspectos positivos e limitantes da utilização 
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da ferramenta como finalidade jornalística, a partir da análise qualitativa e 

selecionada do conteúdo postado. Nesse momento, recorremos novamente à 

revisão bibliográfica para elaborar uma crítica desta experiência. 

Ao final, evidenciamos a importância do uso de novas ferramentas para 

o jornalismo contemporâneo, que deve se apropriar das tecnologias a favor da 

produção de conteúdos jornalísticos que atendam aos anseios de uma 

sociedade que evolui e que possui diferenças entre as gerações, convivendo 

de maneira harmoniosa com as mídias tradicionais, porém, que estas 

apropriações não sejam feitas de maneira despropositada ou apenas para 

atender a necessidade de instantaneidade de informação. Em posição mais 

importante devem estar os princípios que norteiam um jornalismo eficiente que 

agregue qualidade ao conteúdo produzido, gere debates e defenda valores 

sociais e humanos que podem ser perdidos se encobertos pela premissa da 

velocidade a todo o custo, independente do meio em que esteja inserido. 
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CAPÍTULO I – SOCIEDADE E INTERNET 

 

Em um gráfico da comunicação humana nos últimos cinco mil anos, a curva 
ascendente que vai do grunhido ao correio eletrônico não é regular. Tem 
quatro pontos principais, cada um marcando momentos nos quais a 
comunicação atingia um novo nível de velocidade e alcance. O primeiro foi a 
invenção da escrita, o segundo a invenção do alfabeto, o terceiro foi a 
imprensa que mudou tudo tão completamente que é difícil imaginar o mundo 
sem ela. O quarto, que parece estar nos transformando em células de um 
cérebro planetário, é o advento da internet.  
(John Man, 2004 – A revolução Gutemberg) 

 

1.1 – Sociedade e a revolução das mídias 

 

Em todas as épocas, as sociedades buscaram maneiras de se comunicar 

e meios de reforçar essa comunicação. Em todos os momentos onde esses 

meios de comunicação e de informação surgiram, alteraram sobremaneira, a 

vida e as formas de interação entre as pessoas e permitiram que estas 

promovessem novas maneiras de pensar e de agir.  

Como bem ressalta Costela (2002), para se chegar ao jornalismo que por 

anos atuou hegemonicamente no suporte de papel e para compreender o 

jornalismo que se propaga por ondas eletromagnéticas do computador é 

preciso percorrer uma longa trajetória histórica que remonta às primeiras 

formas de comunicação, onde o ponto de partida diz respeito às primeiras 

experiências de vida social e de inter-relacionamento do homem. 

 

A História dos Meios de Comunicação, da qual o jornal é um dos 
principais personagens, se inicia no momento em que os integrantes 
de um primitivo agrupamento humano começaram a se entender por 
gritos e gestos, com os quais externaram intenções e indicaram 
objetos. Depois surgiu a linguagem [...] 
A fala foi o passo inicial de um itinerário impressionante. [...] Ela 
permitiu a eficiente transmissão de conhecimentos de uma geração 
para outra. (COSTELA, 2002, p.14) 

 

Mas a oralidade, por mais valiosa que tenha sido nesse processo de 

desenvolvimento da comunicação, não permitia o registro do pensamento que 

só pode ser completado com a criação do desenho, dos símbolos e em seguida 

da escrita. Com ela, o homem criou uma ferramenta que venceu 

definitivamente o tempo e o espaço e o desenvolvimento de sua capacidade 

intelectual, “permitindo a fixação do conhecimento num substrato material, 
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mantendo-a disponível ao longo do tempo para sucessivas e inúmeras 

gerações” (COSTELA, 2002, p.15). 

As técnicas de multiplicação da escrita a partir da evolução tecnológica 

ampliaram essa capacidade de reproduzir conhecimentos.  Com a invenção da 

impressão a vida e a sociedade européia, em meados do século XV, foram 

transformadas, surgindo assim, uma maneira eficiente de distribuição de 

conteúdo informativo e cultural daquela época, bem como engrenou outros 

processos de desenvolvimento que desencadeariam o surgimento de uma 

sociedade moderna e industrializada. Deu mais velocidade – tanto quanto 

possível nas condições daquela época – aos registros de seu cotidiano.  

Uma defensora de que esse momento foi crucial para o avanço da 

sociedade é Elizabeth Eisenstein quando lançou seu estudo em 1979 

ressaltando que a impressão gráfica foi a “revolução não reconhecida” e que 

seu papel como agente de mudança havia sido subestimado, tendo como base 

os estudos anteriores sobre essa temática, feita pelo sociólogo McLuhan 

(1971). 

Em sua obra “Galáxia de Gutemberg”, McLuhan (1971), citado por 

Santaella (2007, p. 286), detalha as implicações ocorridas na sociedade da 

época após a invenção da prensa por Gutemberg e a utilização hegemônica da 

escrita impressa por, pelo menos, quatro séculos – de XV a XIX, como: 

 

a. A democratização crescente dos meios de reprodução e 
disseminação de ideias; 
b. O crescimento exponencial de um corpo de conhecimentos 
científicos e das mais diversas práticas culturais, literárias e artísticas; 
c. A distribuição desse corpo de conhecimento por vários locais, 
graças à reprodutibilidade do registro escrito, impedindo o controle 
centralizado sobre ele. (SANTAELLA, 2007, p. 286) 

  

Concordam com McLuhan outros autores como Man (2004) em seu livro 

The Gutemberg revolution e DeFleur (1993, p. 13). Este quando afirma que 

“com a exceção de escrever, um dos grandes feitos humanos de todos os 

tempos foi a criação da impressão”.  

McLuhan traria outra discussão importante sobre o porquê os meios de 

comunicação entrarem nessa dinâmica tão coesa com a sociedade ao longo 

dos tempos. Em seu livro “Os meios de comunicação como extensões do 
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homem” McLuhan (1979) explica que qualquer tecnologia ou invenção é uma 

extensão ou auto-amputação de nosso corpo, sendo que tal extensão exige 

novas relações de equilíbrios entre os demais órgãos e extensões do corpo.  

Assim, a sociedade se torna dependente destes meios porque entende 

que eles foram criados para executar tarefas e refuncionalizá-las. “No decorrer 

do uso normal da tecnologia, do seu corpo em extensão diversa, o homem é 

constantemente modificado por ela e em contrapartida também a transforma”. 

(MCLUHAN, p.59 – 66).    

Conforme a sociedade foi se modificando, os meios de comunicação 

também acompanharam estas transformações, uma movimentando a outra, 

como duas engrenagens.  Santaella divide, assim, também tomando por base 

os estudos de McLuhan, a evolução da comunicação em seis ciclos culturais 

conforme a sua importância: oralidade, escrita, impressão, massificação, 

midiatização e ciber, sendo este último, experimentado no momento atual e 

que tem evoluído de maneira tão rápida a ponto de ganhar um termo próprio 

dentro dos estudos de cultura das mídias, a cibercultura. (SANTAELLA, p. 121) 

Só estudando as mudanças ocorridas na sociedade é possível 

compreender o atual momento das mídias, a cibercultura, marcada por uma 

fluidez de informações e de transformações que ocorrem em grande 

velocidade. Especialmente pelo surgimento do indivíduo, fruto de uma 

sociedade que se desenvolveu em torno do capitalismo, do avanço tecnológico, 

exigindo a produção de um número maior de bens em menos tempo e gerando 

novas formas de relações. 

 

1.1.1 - O indivíduo e a sociedade fluidos 

 

Depois da Revolução Industrial a sociedade se viu transformada. Com a 

descoberta da máquina a vapor (que transformou matéria em energia) deu-se o 

passo fundamental para as transformações que levaram à mecanização da 

produção de bens, partindo assim da escala artesanal, manual, quase artística, 

para a escala industrial.  

Sodré (2002, p. 13) ressalta que a partir desse ponto e com a invenção da 

ferrovia, permitida por essa revolução, houve a transformação da economia, 
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política e, principalmente, da vida social´, que com “a recombinação de 

recursos técnicos já existentes – unificou nações e mercados, modernizando 

processos e mentalidades”. Iniciando-se a sociedade moderna. 

O princípio da fluidez é o ponto chave da definição dessa sociedade 

moderna, aplicado pelo sociólogo Bauman (2001, p. 08) em sua obra 

Modernidade Líquida. O sociólogo compara a sociedade moderna com os 

líquidos porque, assim como esses, se move com facilidade e não se prende 

às formas – diferente dos sólidos, que são facilmente contidos.  

Utilizando a metáfora da liquidez, Bauman ressalta que nesta sociedade 

tudo está em constante estado de reconstrução, desmontagem, todas as 

coisas tendem a permanecer em fluxo – trabalho, relacionamentos, amor, 

afetos etc – e desafiam todos os conceitos que se pensava ser fixos e 

imutáveis, surpreendem toda a ordem, o que chama de derretimento dos 

sólidos1.  

Esse indivíduo que surge com a modernidade possui desejos e 

necessidades que o ser social de outros tempos não tinha. 

 

Chegou a vez da liquefação dos padrões de dependência e interação. 
Eles são agora maleáveis a um ponto que as gerações passadas não 
experimentaram e nem poderiam imaginar; mas, como todos os 
fluidos, eles não mantêm a forma por muito tempo. Dar-lhes forma é 
mais fácil do que mantê-los nela. Os sólidos são moldados para 
sempre. Manter os fluidos em uma forma requer muita ação, 
vigilância constante, esforço perpétuo e mesmo assim o sucesso do 
esforço é tudo menos inevitável.  
(BAUMAN, 2008, p.15) 

 

O autor coloca ainda que esse indivíduo surge após uma fase do 

capitalismo que ele designou como capitalismo pesado, onde prevaleceu o 

sistema fordista2 de produção. Esse tipo de sistema em que homens e 

mulheres eram dirigidos por outros, um mundo autoritário, foi substituído pelo 

“capitalismo leve”, amigável com o consumidor.  

                                                           
1 - O pesquisador mostra que esse derretimento dos sólidos seria percebido em dois momentos distintos: 
um quando veio a necessidade de um sistema que permitisse a liberdade econômica, no caso, o 
capitalismo. Outro momento posterior mostra que esse derretimento seria aplicado a outras ‘estruturas 
sólidas’ que limitassem a liberdade individual de agir, promovendo uma fluidez crescente e expansiva a 
todas as tarefas sociais. (p. 10 e 11) 
2 Henry Ford, industrial, marcou época quando lançou a produção de carros em massa em 1914, 
resultado do trabalho massacrante que exigia a divisão de tarefas em cada etapa da produção industrial. 
Ao mesmo tempo em que enriquecia, os trabalhadores eram vistos como ‘peças’ exploradas pelo sistema 
capitalista. (BOTELHO, 2008, p.31-48). 
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Sem as preocupações de outros tempos, quando essa liberdade era mais 

controlada, as pessoas passaram a cuidar mais de si mesmas e substituíram o 

“Nós” dos discursos pelo “Eu”. Assim, o indivíduo, cujo consumo desmedido e a 

competição são suas principais características, é o personagem central dessa 

sociedade moderna. 

Outro personagem central dessa modernidade é a metrópole, o habitat3 

que irá acolher estes indivíduos. Farias (2008, p. 05) traz outros autores que 

pensam como Bauman e desenvolvem seu pensamento sobre a sociedade 

moderna tendo o olhar na metrópole. A autora explica que a consolidação da 

metrópole marca o início da situação social comunicativa onde “muitos autores 

a pensaram através da crítica de suas relações impessoais e fugazes, tomados 

pela idealização romântica das relações camponesas”.  

Neste sentido, Farias volta-se a dois importantes escritores que 

conseguiram materializar bem esse pensamento e antecipar as discussões 

sobre os problemas sociais e urbanísticos que surgiam numa sociedade de 

massa: Edgar Alan Poe em “O homem da multidão” (1840) e Charles 

Baudelaire em “As flores do mal” (1857), sendo que nesta última obra o autor 

retrata as transformações da metrópole moderna, principalmente em relação ao 

surgimento da fotografia e com ela a supervalorização do instante. Poe, por 

sua vez, escreveria sobre o homem diante de uma metrópole, influenciado por 

descobertas e por um novo comportamento.  

 

Poe chega a comparar as grandes vias da metrópole com “grandes 
artérias”, tamanha a importância do movimento neste espaço 
complexo, repleto de detalhes. Na metrópole o homem se perde no 
fluxo do movimento a sua volta, desenvolve um tipo de habitar 
empático, ou seja, se relaciona com o espaço da metrópole através 
da paisagem produzida por uma subjetividade conduzida pelo 
movimento dos transportes e pela circulação das informações nos 
meios de comunicação. O sujeito que antes dominava seu espaço, 
agora é conduzido por ele, é conduzido pela eletricidade que 
movimenta a metrópole. (FARIAS, 2008, p.05) 

 
Outro pensador importante que vai tratar deste momento da sociedade é 

Adorno (2002) cujo pensamento é a de que a linha de produção das fábricas 

passou a interferir tanto na forma de vida desta sociedade a ponto de criar uma 

                                                           
3 Neste contexto se refere tanto ao ambiente físico quanto social. Para a sociologia e antropologia 
também se refere ao ambiente ou área cultural. (Dicionário de Ciências Sociais, p. 542) 
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cultura à base de reproduções banais de obras de arte, o que ele denomina de 

indústria cultural cujos meios de comunicação de massa são apenas 

instrumentos da indústria do capitalismo. 

Os produtos da indústria cultural podem estar certos de serem 
jovialmente consumidos, mesmo em estado de distração. Mas, cada 
um destes é um modelo do gigantesco mecanismo econômico que 
desde o início mantém tudo sob pressão, tanto no trabalho quanto no 
lazer, que tanto se assemelha ao trabalho. (ADORNO, 2002, p. 17)  

 

DeFleur (1993, p. 41) relaciona esse novo comportamento do homem 

moderno às criações de técnicas de comunicação que ultrapassavam qualquer 

mente imaginativa de um século atrás, como a criação do cinema, do rádio 

doméstico e já nos anos 40 pelo início da televisão doméstica. Novas 

tecnologias que mudariam a forma como as pessoas se relacionavam e 

interagiam. “Cada uma proporcionou um meio pelo qual significativas 

mudanças poderiam ser trazidas para o pensamento humano, a organização 

da sociedade e a acumulação de cultura”.  

 

1.1.2 – Interação Social e interação mediada 

 

Sem um campo de estudos próprio, por muito tempo foram os teóricos da 

sociologia que se detiveram a perceber a relação próxima entre meios de 

comunicação e sociedade. Muitos estudos, no entanto, colocam a comunicação 

apenas como coadjuvante e não com o destaque merecido, ou seja, como 

mecanismo para compreendermos em qual sociedade vivemos e que tipo de 

mudanças ocorrem neste momento. 

Thompson (2008, p. 13), no entanto, se destaca como teórico que se 

propõe a uma análise sociológica da mídia percebendo nela as formas cada 

vez mais novas de interação entre os indivíduos, as transformações culturais e 

as possibilidades de exercício da democracia. Isso ocorre porque, segundo ele, 

os meios de comunicação têm grande dimensão simbólica, já que se 

relacionam com a produção, o armazenamento e a circulação de materiais 

significativos para os indivíduos que os produzem e os recebem. “O uso dos 

meios de comunicação implica a criação de novas formas de ação e de 
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interação no mundo social, novos tipos de relações sociais e novas maneiras 

de relacionamento do indivíduo com os outros e consigo mesmo”. 

É o mesmo autor quem esclarece que os fenômenos sociais podem ser 

vistos como ações intencionais em determinados contextos e que a vida social 

pode ser definida pelos indivíduos que perseguem fins e objetivos dos mais 

variados.  

Assim, agem dentro de um conjunto de circunstâncias previamente dadas 
que proporcionam a diferentes indivíduos diferentes inclinações e 
oportunidades. Estes conjuntos de circunstâncias podem ser conceituados 
como ‘campos de interação’. (Ibdem, p. 21). 
 

É importante reforçar que o termo interação – hoje mais comumente 

usado para os sistemas que permitem, com uma cara estrutura tecnológica, 

uma influência recíproca entre os participantes no processo comunicacional – 

não é exclusivo dos meios de comunicação.  

O conceito apresentado pelo Dicionário de Ciências Sociais4 define 

interação social como “a influência recíproca dos atos de pessoas e grupos, 

que geralmente se dá por meio da comunicação” (p. 624) e esta seria a 

primeira e mais simples noção de interação social quando aplicada ao homem.  

No entanto, o mesmo dicionário ressalta que a expressão pode ser usada 

de três maneiras distintas, dependendo do lugar ou da área de estudos a que o 

termo pertencer. Outra definição é dada por alguns cientistas sociais “que 

querem considerar o ego capaz de interagir socialmente consigo mesmo” e dá 

como exemplo um indivíduo que se estivesse sozinho numa sala, trabalhando 

na solução de um problema, falando consigo mesmo ou pensando em voz alta, 

que estaria em um ato de interação. (p. 624) 

A terceira definição é usada pela maioria dos sociólogos e antropólogos 

conforme o dicionário: 

 

Especifica que a interação humana é uma variante de influências recíprocas 
que é característica de pessoas socializadas. Os sociólogos e antropólogos 
afirmam que a interação, do modo como se dá nos seres humanos, dever-se-
ia chamar interação simbólica; por exemplo, “a interação social é baseada em 
comunicação... O indivíduo influencia outros por meio de comunicação. O 
resultado dessa atividade é o amplo e inclusivo processo de interação social”. 
(MERRIL, F.E &ELDREDGE, H.W. Culture and Society. New York, prentice-
Hall, 1952, p.486) – Dicionário de Ciências Sociais, 1986, p. 624. 

                                                           
4 - Dicionário de Ciências Sociais/Fundação Getúlio Vargas, Instituto de Documentação; Benedicto 
Silva, coordenação geral; Antônio Garcia de Miranda Netto.../et al/ Rio de Janeiro: Editora da Fundação 
Getúlio Vargas, 1986. xx, 1422 p. 
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Tedesco (1999) apud Farias (2008) explica que na sociologia surgiu em 

meados dos anos 30 a corrente de pensamento dos interacionistas, onde se 

mostra um primeiro movimento da sociologia em direção ao estudo das 

relações sociais, através das interações cotidianas, especialmente como 

comunicativas, entendidas como um processo de troca de informações, 

podendo ser chamado também de “psicologia social” da sociologia, cujos seus 

principais expoentes são Goffman, Garfinkel, Cicourel entre outros (TEDESCO, 

1999, p. 71 apud FARIAS, 2008, p. 6). 

Refletindo sobre a obra de um dos principais interacionistas, Farias (2008) 

ressalta que Goffman e o grupo de interacionistas pressupõem que só existe 

social a partir da interação cara a cara, considerada também como “ato de 

socialização” e a socialização depende da significação que por sua vez é 

definida diante da circunstância social na qual ocorre a troca, bem como da 

percepção situacional dos indivíduos, as quais podem chamar de percepção da 

realidade social.  

 

Os interacionistas passam a conceber o momento da interação como 
um momento comunicativo, dependente do fluxo de informação entre 
as pessoas envolvidas. E por esse motivo o ambiente se torna 
importante para limitar o espaço da interação e facilitar o fluxo de 
informações que um indivíduo precisa. Com Goffman, a informação 
passa a ser agente central das interações sociais. “[...] As 
informações sobre o indivíduo ajudam a definir a situação, permitindo 
aos outros saberem de antemão o que espera o indivíduo deles e o 
que poderão eles esperar do indivíduo. Se dispuserem das 
informações adequadas, os outros saberão melhor como devem 
actuar a fim de obterem do indivíduo a resposta que desejam” - 
GOFFMAN, 1993, p. 11. (FARIAS, 2008, p.7)  

 

A concepção interacionista considerava a personalidade e a sociedade 

como produtos da interação social. Outras teorias da relação homem-

sociedade são trabalhadas por diversos sociólogos em diferentes momentos. 

Mas o termo interação social passa a ser revisitado por outros sociólogos deste 

tempo que adapta aos novos estudos da área, como é o caso de Thompson 

(2008). Ele explica que em uma conversa entre duas pessoas essa interação 

se dá face a face, os participantes estão fisicamente presentes e partilham o 

mesmo conjunto referencial de espaço e tempo. Até este momento nada difere 
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do pensamento de Goffman. As falas estão disponíveis entre os interlocutores 

e a sua duração é transitória.  

Já quando essa conversa conta com mecanismos técnicos como o de um 

gravador, por exemplo, há uma alteração que aumenta a disponibilidade da fala 

no espaço-tempo, tornando-a disponível a outros indivíduos, em outros 

contextos. A interação passa a ser, portanto, mediada. “Ao alterar as condições 

espaço-temporais da comunicação, os indivíduos tornam-se capazes de agir e 

interagir à distância, podem intervir e influenciar no curso dos acontecimentos 

mais distantes no espaço e no tempo”. (THOMPSON, p. 29). 

É claro que fica muito mais fácil compreender essa afirmação de 

Thompson aos olhos da mídia na sociedade moderna de hoje do que no início 

do século XVIII, por exemplo, quando os meios de comunicação permitiam uma 

divulgação em espaço-tempo muito maior do que os realizados atualmente. No 

início do século XX, com o surgimento de novas formas de tecnologia, essa 

mediação foi se mostrando cada vez maior, porém a alteração foi se dando de 

maneira gradativa com o surgimento dos meios.  

Foi o desenvolvimento dos meios de comunicação e a velocidade com 

que passou a disseminar seu conteúdo que foi alterando o sentido de espaço-

tempo que as pessoas tinham e muito além do alcance de seus contextos 

imediatos. Logo a sociedade acostumou-se com a ideia de uma “mundanidade 

mediada”: 

 

Nossa compreensão do mundo, fora do alcance de nossa experiência 
pessoal, e de nosso lugar dentro dele, está sendo modelada cada vez mais 
pela mediação de formas simbólicas. Essa difusão dos produtos da mídia nos 
permite em certo sentido a experiência de eventos, a investigação de outros 
e, em geral, o conhecimento de um mundo que se amplia muito além dos 
nossos encontros diários. (THOMPSON, 2008, p.38) 
 
 

Percebe-se que a própria sociedade buscou essa mediação em uma 

amplitude crescente e encontrou na mídia uma oportunidade de quebra de 

espaço-tempo, como a realização do antigo sonho de uma experiência de 

simultaneidade, ou seja, de estar em mais de um lugar num mesmo tempo. A 

cada passo na alteração desse sentido, também foi se alterando a ideia de 

pertencimento dos indivíduos. Thompson ressalta que vem daí a explicação 

para o fato de que indivíduos passaram a buscar uma nova compreensão dos 
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grupos e das comunidades a que eles se sentem pertencer, já não mais 

limitados no espaço-tempo.  

Esse pertencimento ganha novos elementos como um sentimento de 

partilha de histórias comuns, de trajetória comum, porém cada vez mais 

dependentes de uma mediação, mais eficiente, mais rápida, para que ela se 

configure. 

 Através dos avanços tecnológicos veio a realização de encurtar cada vez 

mais a distância e o acesso a informações relevantes. Começava assim, o 

desenfreado culto à velocidade da informação e a instantaneidade desta, 

juntamente com a rapidez dos interesses econômicos. Sodré reforça essa ideia 

quando afirma que “as novas tecnologias apóiam e coincidem em termos 

econômicos, com a extraordinária expansão do capital” (SODRÉ, 2002, p. 11). 

Como os meios acompanham os anseios da sociedade, mas também é 

produtora de poder simbólico, a partir desta perspectiva entendem-se porque a 

Internet se tornou um dos mecanismos de maior importância e de 

disseminação de poder simbólico da sociedade deste século XX e início do 

século XXI. 

 

1.2 – Internet: a quarta revolução 

 

Toda essa trajetória histórica e sociológica do homem, da sociedade e 

dos meios de comunicação é pertinente para poder entender o que alguns 

autores e estudiosos da mídia como Man (2004) denominam de a quarta 

revolução5: a Internet. 

Dar conta de todo um percurso tecnológico que traria uma das mais 

importantes descobertas que é o surgimento da Internet não é uma tarefa fácil. 

Diversos autores, entre eles Manuel Castells6, levaram uma vida inteira para 

poder acompanhar e analisar a sociedade que se firma e ao mesmo tempo 

                                                           
5 É importante frisar que muitos teóricos discordam do uso do termo revolução para este momento dos 
estudos da mídia. CASTELLS (2006, p.99) denomina de ‘revolução da tecnologia da informação’. Por 
isso, somos favoráveis ao uso do termo pelas transformações que a Internet promoveu em todo o 
conjunto da sociedade moderna.  
6 No seu livro ‘Sociedade em Rede’, CASTELLS (2006, p. 31) - citado como um dos maiores cientistas 
sociais da atualidade - fala que levou 12 anos para a elaboração deste primeiro livro, que compõe sua 
trilogia ‘A era da informação: economia, sociedade e cultura’, pela dificuldade “de alcançar um objeto em 
estudo que se expandia mais rapidamente que sua capacidade de trabalho”. 
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sofre transformações rápidas, por causa de tanta tecnologia, além dos efeitos 

que esta promove especialmente no que se refere às informações.  

Para Costella (2002) esse longo percurso começa com o surgimento do 

primeiro computador, algo como uma calculadora em maiores proporções, 

capaz de calcular grandes quantitativos, como o recenseamento populacional 

de 1890 a partir do mecanismo criado pelo cientista Herman Hollerith. Seis 

anos depois, esta máquina geraria a empresa International Business Machines 

Corporation, a IBM, que se tornaria, mais tarde, na década de 50, a maior 

produtora de computadores do mundo. Em 1953 a empresa lançaria o primeiro 

computador digital, vendendo apenas 19 máquinas em três anos. Mais adiante 

a IBM criou o personal computer (PC), os computadores pessoais, cujos 

primeiros modelos foram postos no mercado em 1981. 

O pioneirismo norte-americano é ressaltado em muitos livros que contam 

essa história tecnológica, mas em outras partes do mundo, outros cientistas 

também desenvolviam tecnologias para a computação. Em 1941, os estudos 

dos alemães para a II Guerra Mundial resultou no computador Z3, que 

possibilitava a codificação de mensagens e que logo após a guerra foi 

destruído. Na Inglaterra, Alan Turing inventa em 1943 o Colossus, capaz de 

processar cinco mil caracteres por segundo mediante sistema de válvulas7. 

Os avanços em termos de modelos e funções surgiram em sua maioria a 

partir de pesquisas realizadas nas universidades americanas, de modo a 

reduzir o tamanho e baratear seu custo.  

O surgimento da Internet se iniciaria na década de 50, a partir de projetos 

desenvolvidos pelo Departamento de Defesa Americano, cuja ideia central era 

interligar os centros militares através de computadores. A preocupação era a 

de que, mesmo se houvesse a destruição de determinado centro militar, fosse 

mantido o fluxo de informações, bem como a sobrevivência dos demais 

centros. As primeiras experiências bem-sucedidas foram feitas no 

monitoramento de aviões militares. Logo estas redes iniciais, que antes eram 

de interesse exclusivamente militar, passaram a conectar também 

pesquisadores de centros acadêmicos dos Estados Unidos envolvidos com 

                                                           
7  Trajetória histórica retirada do livro: Geração digital: Riscos e benefícios das novas tecnologias para as 
crianças e os adolescentes. EISENSTEIN, Evelyn, ESTEFENON, Suzana (orgs). Rio de Janeiro: Vieira & 
Lent, 2008. (p.20-25).   
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pesquisas para fins bélicos. “Em 1970 estabeleceram-se as redes interligando 

a comunidade científica em geral [...] ao longo da década de 80 as redes 

precursoras da internet foram se ampliando, aos poucos, acrescentando novos 

serviços”.  (COSTELLA, 2002, p.232). 

 

1.2.1 – A descoberta da World Wide Web 

 

Após a criação do computador, os estudos caminhariam até a descoberta 

da Internet propriamente dita. Mas, mesmo a maioria das descobertas tendo a 

marca do pioneirismo norte-americano, foi na Europa que se deu a invenção do 

aplicativo WWW – World Wide Web. 

Tim Berners-Lee entregou ao seu supervisor no European Organization 

for Nuclear Research (CERN) – Um dos principais centros de pesquisas físicas 

do mundo sediado em Genebra – em março de 19898, um documento com o 

seguinte título: “Gerenciamento de Informação: uma Proposta” 9.  

Em seu trabalho Berners-Lee buscava a conversão de conteúdo 

proveniente de diversos computadores e sistemas operacionais usados pelos 

pesquisadores do CERN de maneira que ficassem disponíveis em um espaço 

informacional comum. Já nesse primeiro anseio se pensava em disponibilizar 

os dados para que eles pudessem ser lidos em diversas partes do mundo, sem 

restrição de modelo de computador ou do sistema operacional que viesse a ser 

utilizado. Era, portanto, efetivamente a Internet. 

Rodrigues (2009, p. 12) ressaltaria que após a divulgação deste estudo 

de Berners-Lee, nasceria em berço acadêmico em 1990, a World Wide Web, 

uma interface que servia para ligar hiperdocumentos através da Internet. “A 

popularização da web deu-se a partir de 1993 com a criação de um navegador 

gráfico denominado Mosaic10, que permitia uma navegação fácil em páginas 

que misturavam textos, hipertextos11 e imagens”. 

Sobre a descoberta, Castells (2006) descreve que com os estudos 

preliminares em mãos, a equipe do CERN criou um formato de linguagem de 

                                                           
8 CASTELLS (2006, p. 88) diria que foi por Tim Berners-Lee e Robert Cailliau. 
9 Tradução de RODRIGUES (2009) para “Information Management: a Proposal”. 
10 RODRIGUES explica que atribui-se ao Mosaic o primeiro boom da Internet no início dos anos 90. 
11 Hipertexto é um formato de texto digital cuja característica é ser formado por diversos blocos de 
conteúdo (texto, imagem, vídeo, etc) interligados por hiperlinks ou links. (RODRIGUES, 2009, p. 12). 



29 

 

marcação de hipertexto (HTML) para que os computadores pudessem adaptar 

sua linguagem a esse formato. Também criaram um protocolo de transferência 

de hipertexto (HTTP) e um formato padronizado de endereços, o localizador 

uniforme de recursos (URL). “A CERN distribuiu o software WWW pela própria 

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

pesquisa científica espalhados pelo mundo”. (CASTELLS, 2006, p.88). Depois 

do Mosaic surgiram novos navegadores, buscadores ou mecanismos de 

pesquisa e a “teia” mundial finalmente era tecida.  

 

1.2.2 - As fases da Web 

 

A internet tal qual como concebeu Berners-Lee marcou o início de um 

novo meio comunicacional que nascia a partir de conteúdo colaborativo e 

interativo de seus usuários. Para alguns estudiosos deste meio, esta teria sido 

a primeira fase da web.  

A segunda fase da web, denominada de ‘Web 2.0’ foi disseminada na 

rede mundial de computadores entre 2004 e 2005 a partir de um artigo de Tim 

O’Reilly, considerado a principal referência para o termo. Apenas cinco anos 

depois do surgimento do termo Web 2.0, existem mais de 389 milhões de 

resultados no espaço virtual12. 

Para O’Reilly (2006, online) a Web 2.0 é marcada por várias diferenças 

em relação a sua fase anterior, especialmente por permitir uma maior 

participação do usuário, tanto na produção quanto no uso dos conteúdos 

disponibilizados. Nesta fase, a rede é usada como plataforma e se estende a 

todos os dispositivos que a ela estão conectados, disseminando software como 

serviço atualizado de maneira que melhora na medida em que mais pessoas os 

utilizam, os “modificam numa ‘arquitetura de participação’, muito além da 

metáfora das páginas da Web 1.0 para proporcionar experiências 

enriquecedoras aos usuários”. 

 

                                                           
12 RODRIGUES (2009) encontrou um total de 350 milhões de referências. Seguindo sua linha de 
pensamento, realizamos a mesma pesquisa feita por ela, agora em 1º  de junho de 2010 no buscador 
Google (http://www.google.com.br) e encontramos 389 milhões de referências ao termo ‘Web 2.0’ – 39 
milhões a mais em um ano - sem restrição de idiomas. 
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Web 1.0  Web 2.0 
DoubleClick -> Google AdSense 
Ofoto -> Flickr 
Akamai -> BitTorrent 
mp3.com -> Napster 
Britannica Online -> Wikipédia 
sites pessoais -> Blogging 
Evite -> upcoming.org e EVDB 
a especulação do nome de domínio -> search engine optimization 
exibições de página -> custo por clique 
captura de tela -> serviços web 
Publicação -> Participação 
sistemas de gerenciamento de 
conteúdo -> Wikis 

diretórios (taxonomia) -> tagging ("folksonomy") 
Viscosidade -> Syndication 

 
Figura 1: Sentido de Web 2.0 formulado por O’Reilly a partir de aplicativos e 

softwares/por fase. 
 

São representantes dessa fase da web aplicativos e softwares como os 

blogs, os microblogs, as redes sociais online, RSS Feeds, SMSs, videologs, 

wikis, Google, Youtube, agregadores de conteúdo, entre outros. 

Com base nas leituras e no termo disseminado por O’Reilly (2006), Briggs 

(2007, p. 27) apresenta uma definição resumida de que o termo “Web 2.0” se 

refere às páginas web cuja importância se deve principalmente à participação 

dos usuários e constantemente este conceito é comparado e colocado em 

oposição à expressão Web 1.0 - “criado retroativamente para descrever as 

limitações que caracterizaram o desenvolvimento inicial da rede, baseado no 

conceito de páginas Web, em programas que não respeitavam a privacidade e 

exigiam cadastramento prévio para acesso ao conteúdo”.  

Cobo e Pardo (2007) trazem um esclarecimento do que seja a Web 2.0, 

partindo do que O’Reilly classificou como os seus sete princípios fundamentais: 

 

Según O’Reilly, principal promotor de la noción de Web 2.0, los 
principios constitutivos de ésta son siete: la World Wide Web como 
plataforma de trabajo, el fortalecimiento de la inteligencia colectiva, la 
gestión de las bases de datos como competencia básica, el findel 
ciclo de las actualizaciones de versiones del software, los modelos de 
programación ligera junto a la búsqueda de la simplicidad, el software 
no limitado a un solo dispositivo y las experiencias enriquecedoras de 
los usuarios. (COBO; PARDO, 2007, p.15) 
 
 

A ideia central é mesmo a de uma maior participação em todas as etapas, 

conectar pessoas e permitir um nível crescente de colaboração dos 
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conteúdos13. Primo (2007, p. 2) destaca que a Web 2.0 está transformando a 

forma como os usuários interagem com o conteúdo online, permitindo uma 

construção de um conhecimento social apoiada pela informática. 

No entanto, o entusiasmo de O’Reilly em considerar a Web 2.0 como uma 

revolução tecnológica não merece de muitos autores e estudiosos o mesmo 

crédito. Cobo e Pardo (2007) admitem que há sim transformações 

significativas, mas não há ruptura com o modelo anterior a ponto de ser 

chamada de “revolução” ou de ser considerado um momento especial, mas 

sim, de uma nova prática que permite um número maior de tipos de aplicações. 

Na primeira fase da Web, criada por Berners-Lee mesmo de forma limitada, a 

interação entre as pessoas sempre esteve presente no propósito de seu 

funcionamento. 

Briggs (2007, p. 27) também acredita que nem tudo na Web 1.0 foi ruim, 

mas que serviu “de base para uma segunda leva de experiências, mais abertas 

e mais voltadas para o fortalecimento do poder do usuário”.  

Esse poder do usuário que assume uma postura mais ativa diante do 

conteúdo online também ganhou um neologismo, o “Produsuário”14. Ele tem 

por características a crença de que o conhecimento construído pela 

comunidade é muito mais rico do que a de um pequeno grupo de pessoas 

colocadas em equipe especificamente para a produção de conteúdo, mesmo 

que estes sejam muito qualificados. O produsuário também recebe da 

comunidade reconhecimento e é recompensado perante os demais por sua 

colaboração e participação. E têm sido crescente os canais de colaboração e 

participação nesta fase da Web 2.0, dando mais poder ao usuário que vem 

alterando de maneira significativa as estruturas de informação, indexação, 

controle e ampliando os espaços de comunicação e trocas sociais.  

Esta fase favoreceu consideravelmente as relações sociais a partir de 

uma interação diferente da que se dava num ambiente real (físico), partindo 

                                                           
13 BRIGGS (2007, p. 27) explica melhor sobre essa colaboração quando elenca os princípios da Web 2.0 
“Um enfoque da criação e distribuição de conteúdos na Web caracterizada pela comunicação aberta, 
controle descentralizado, liberdade para compartilhar e recombinar conteúdos, bem como o 
desenvolvimento da ideia de “mercado como uma conversa” (muitos para muitos)”.  
14 O termo é uma tradução livre para produser, criado por Bruns (2007) numa junção das palavras 
producer (produtor) e user (usuário) em alusão a outro termo criado por Alvin Toffler, o prosumer 
(produtor+ consumidor). (RODRIGUES, 2009, p.16) e (BRUNS, 2007, p.03) 
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para uma interação mediada por computador e que podia ser realizada em 

grande intensidade no ambiente virtual através das redes sociais ou Social 

Networking. 
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CAPÍTULO II – REDES SOCIAIS NA INTERNET 

 

“Quando uma rede de computadores conecta uma rede de pessoas e 

organizações, é uma rede social”. (GARTON; WELLMAN, 1997, p.1) -  

tradução de RECUERO (2009) para: When a computer network connects 

people and organizations, it is a social network”. 

 

2.1 – A interação mediada por computador e a interatividade 

 

Os estudos da sociologia e das ciências sociais que mostram o indivíduo 

e sua busca por tecnologias cada vez mais eficazes vão culminar num 

momento em que a comunicação entre as pessoas que integram esta 

sociedade é alterada por tecnologias de informação. Diferente de alguns 

estudos que tratam do determinismo tecnológico15, onde o homem é visto de 

maneira secundária pelo viés da tecnologia, entendemos que esse percurso 

sempre foi uma escolha do indivíduo moderno.  

Sob o olhar sociológico, se compreende que o homem transformou a 

sociedade pela tecnologia, mas, como uma via de mão dupla, também foi 

transformado por estes equipamentos tecnológicos. A interação social – aqui 

entendida pelo conceito de “ação entre” 16 pessoas de um grupo social – 

passou a ser mediada por diversos mecanismos tecnológicos ou de 

informação. 

PRIMO (2003, p. 20) afirma que comparado a outras tecnologias de 

informação a Internet foi a que se popularizou com maior velocidade17, 

despertando seu interesse por estudar a interação mediada por computador, 

tendo como base os conceitos de relação interpessoal e as análises de 

Thompson (2008).  O autor discorre sobre a possibilidade de diálogo mediado e 

                                                           
15 Proposto pela primeira vez na obra do sociólogo americano Thorstein Veblen (1857-1929), trata-se de 
um esquema lógico no qual aposta-se que um artefato, uma tecnologia, um meio, sempre condiciona os 
modos de percepção, de cognição e, enfim, de comunicação de uma dada pessoa e/ou cultura. 
(PEREIRA, 2006, p. 04) 
16 Seguimos o pensamento de PRIMO (2003, p. 15) que em seu trabalho de pesquisa considera que 
interação será entendida como “ação entre”, discutindo, portanto, as ações que se estabelecem entre  os 
participantes, isto é, a relação mantida entre eles. 
17 PRIMO (2003, p. 21) explica que um relatório de 1996 da empresa Morgan Stanley sobre a propaganda 
na Internet, o rádio levou 38 anos para atingir um público de 50 mil pessoas. A TV necessitou 13 anos 
para atingir a mesma quantidade, a TV a cabo, 10 anos, e a Internet, apenas 5 anos. 
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de uma livre expressão através da Internet, sem tratar esse assunto de uma 

maneira excessivamente tecnicista.  

 

Reduzir a interação a aspectos meramente tecnológicos, em qualquer 
situação interativa, é desprezar a complexidade do processo de 
interação mediada. É fechar os olhos para o que há além do 
computador. Seria como tentar jogar futebol olhando apenas para a 
bola. Ou seja, é preciso que se estude não apenas a interação com o 
computador, mas também a interação através da máquina. (PRIMO, 
2003, p. 18). 
 

Primo resgata um conceito de interação que surge pela primeira vez em 

1832, no Oxford English Dictionary como o verbete interaction e o verbo to 

Interact no volume do mesmo dicionário em publicação posterior, em 1839, 

onde é definido como agir reciprocamente. Assim, nos estudos da 

comunicação está presente a ideia de reciprocidade presente na raiz do termo 

“interação”, o que o leva a concluir que “a interação não é a simples reunião de 

indivíduos com interesses comuns, mas a existência de uma colaboração 

mútua entre os indivíduos”. (PRIMO, 2008, p.14). 

Partindo das afirmações do autor, percebe-se que a Internet vem 

permitindo um tipo de interação mediada por computador pouco percebida em 

outros meios de comunicação até mesmo se comparado a TV, por exemplo. 

Enquanto alguns autores como Lemos (2002) percebem que a TV promove 

uma interação já no momento em que alguém liga o aparelho, troca de canais e 

regula brilho e contraste, ainda é uma interação homem máquina e não entre 

indivíduos. Como analisa Thompson (2008), a televisão é uma “quase-

interação mediada”18 pois é monológica, isto é, o fluxo de comunicação se dá 

em sentido único e o remetente não exige uma resposta imediata e direta. 

Somente com o advento da TV digital é que pode-se, finalmente, concretizar o 

canal de retorno com os indivíduos que remetem as mensagens através da 

própria TV e não por outros meios paralelos como telefonias fixa, móvel ou a 

própria Internet. 

Lemos (1997, p. 02) afirma que há diferenciação entre interatividade e 

interação. Para ele a interação social diz respeito à relação homem-homem; a 

                                                           
18 Thompson (2008, p. 79) ressalta que são características da quase-interação mediada (que incluem 
livros, jornais, rádio, televisão) a extensa disponibilidade de informação e conteúdo simbólico que se 
dissemina no espaço-tempo e a constatação de que as formas simbólicas na quase-interação mediada 
são produzidas para um número indefinido de receptores potenciais. 
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interação técnica se refere à relação homem-máquina e que também pode ser 

chamada de interatividade. Esta, por sua vez, pode ser analógico-mecânica ou 

eletrônico-digital, onde o primeiro diz respeito à interação do usuário com a 

máquina e a segunda a de contemplar também a possibilidade de interagir com 

o conteúdo, ou seja, com a informação.  

Diante de uma banalização do uso dos termos interatividade e interação, 

Primo (2007, p. 40) também apresenta a sua definição dos termos 

especialmente diante das novas tecnologias da informação. Após expor a visão 

de vários estudiosos como Jensen (1999), Steuer (1993), Vaughan (1995), do 

próprio Lemos (1997) entre outros19, ele as critica e conclui que as definições 

apresentadas são delimitadas e privilegiam apenas o processo interativo 

mediado tecnologicamente em termos de consumo e controle da distribuição 

de conteúdo, ou os detalhes tecnológicos do uso da máquina que serve como 

dispositivo de acesso à Internet, esquecendo de observar as relações 

promovidas pelos que utilizam esse meio, ou seja, as pessoas a quem ele 

denomina de interagentes20:  

“As discussões sobre “interatividade” não conseguem ir além do que 
a teoria da informação postulava ainda nos anos 40. Sendo assim, 
não se consegue ultrapassar o mero tecnicismo e vislumbrar a 
complexidade das interações mútuas mediadas por computador, 
como, por exemplo, as paixões que emergem nos chats, as 
acaloradas discussões nas vídeo-conferências e listas de discussões 
e os relacionamentos que são construídos através dos programas de 
mensagens instantâneas (instant messengers). (PRIMO, 2003, p. 
139) 

 

Assim, o autor é quem nos oferece o termo mais adequado de interação 

privilegiando as relações humanas quando mediadas por computador, 

defendendo que esta interação não deve ser vista como uma característica do 

meio, mas “um processo que é construído pelos interagentes”. 

A visão apresentada por Mielniczuc & Silveira (2008, p. 179) 21 

complementa este conceito ao afirmar que a interatividade é um processo 

complexo, pois envolve a relação de pessoas com a máquina, de pessoas com 

                                                           
19 As obras e os autores foram citados e referenciados por PRIMO (2003) não sendo analisados neste 
trabalho. 
20 Primo (2003) opta pelo termo interagentes por entender que o termo usuário está mais relacionado ao 
consumo sem muita participação do que é produzido. O autor não cita o termo produsuário que 
explicamos no capítulo anterior. 
21 Ver artigo em: PRIMO, Alex orgs. Comunicação e Interações. Livro da compôs 2008/orgs. Alex Primo 
ET AL. – Porto Alegre: Sulinas. 2008 264p. 
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outras pessoas e também destas pessoas na elaboração de conteúdos 

disponíveis na Internet. A relação de pessoas com outras pessoas através da 

interação mediada por computador dar-se-á especialmente em uma ambiente 

propício com o surgimento das redes sociais na Internet. 

 

2.2 - Comunidades virtuais e trocas sociais 

 

Em ambientes criados para estimular as trocas sociais de conteúdo, o 

internauta encontra possibilidades de formar comunidades virtuais. O termo 

comunidade, neste novo espaço, adquire um sentido diferente da comunidade 

constituída offline, ou seja, fora das conexões da Internet22. 

Palacios (1998, online) enumera os elementos que caracterizariam a 

comunidade no mundo material: o sentimento de pertencimento, a 

territorialidade, a permanência, a ligação entre o sentimento de comunidade, 

caráter corporativo e emergência de um projeto comum, e a existência de 

formas próprias de comunicação. O sentimento de pertencimento, ou 

"pertença", seria a noção de que o indivíduo é parte do todo, coopera para uma 

finalidade comum com os demais membros (caráter corporativo, sentimento de 

comunidade e projeto comum); a territorialidade, o locus da comunidade; a 

permanência, condição essencial para o estabelecimento das relações sociais. 

Como foi ressaltado por Thompson (2008) no item 1.1.2 deste trabalho, 

na sociedade moderna e a partir da interação mediada, essa ideia de 

pertencimento dos indivíduos já não está mais presa ao território de um mesmo 

espaço e tempo e a partir da tecnologia, estes indivíduos podem se sentir 

pertencer a grupos e comunidades e interagir com outras pessoas que estejam 

distantes. 

Recuero (2002, p. 12) reforça essa mudança do conceito mais tradicional 

de comunidade percebendo que na sociedade moderna e tecnológica, o 

território comum não é mais condição para a existência das relações entre as 

pessoas. Por isso, o conceito de comunidade virtual para ela, seria o termo 

                                                           
22 Podemos usar o termo offline quando nos referirmos ao mundo material em contraposição ao mundo 
virtual ao invés de usar o termo ‘mundo real’ por entendermos que o mundo material pode não ser o único 
‘real’. Para aprofundar esse pensamento, ver: DUARTE JÚNIOR, João-Francisco. O que é realidade - 
São Paulo: Nova Cultural: Brasiliense, 7 edição, 1990. (Coleção primeiros passos; 115). 
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utilizado para “os agrupamentos humanos que surgem no ciberespaço23, 

através da comunicação mediada pelas redes de computadores (CMC)”. A 

partir dos estudos sobre essa temática, Recuero ressalta que, apesar da 

modificação de algumas noções da ideia de comunidade offline, os elementos 

são semelhantes e, como um elemento do ciberespaço, ela existe apenas 

enquanto as pessoas realizarem trocas e estabelecerem laços sociais. 

Rheingold (1996) apud Nussbaumer (2001) 24 define as comunidades 

virtuais como grupos socioculturais que surgem na internet quando um número 

suficiente de indivíduos participa de discussões públicas, expondo impressões, 

sentimentos, para estabelecer redes de relações humanas no ciberespaço.  

De acordo com Nussbaumer (2001), o sentido de comunidade, porém, 

não combina com o transitório, ou seja, a comunidade virtual é embasada na 

permanência, na partilha de histórias e de uma memória que serão 

responsáveis por uma cultura on-line. Logo, um chat25 não poderia ser exemplo 

de uma comunidade virtual e diferente do laço social entre as comunidades 

clássicas, nas comunidades virtuais, a interação se dá, inicialmente, em função 

de interesses comuns, para só depois, se houver curiosidade, encontrar as 

pessoas face a face, ou seja, fisicamente.  

As comunidades virtuais são exemplos de redes sociais que se 

estabelecem na Internet26. Percebe-se que a interação é o princípio 

fundamental do estabelecimento das relações sociais entre as pessoas criando 

redes sociais, tanto no mundo material quanto no mundo virtual. 

 

2.3 – Tipos de Redes Sociais 

                                                           
23 Na definição de Lemos (1998, online), o ciberespaço pode ser entendido sob duas perspectivas: "como 
o lugar onde estamos quando entramos em um ambiente virtual", ou seja, num ambiente como as salas 
de chat, por exemplo, ou ainda, como o "conjunto de redes de computadores, interligadas ou não, em 
todo o planeta". 
24 Ver artigo em: LEMOS, André. As janelas do ciberespaço/ org. André Lemos e Marcos Palacios – 
Porto Alegre: Sulina, 2001. 280 p. 2 ed. 
25 Redução do neologismo Chat-room em inglês e que significa salas de bate-papo virtuais, muito comuns 
no ambiente da internet, onde o internauta pode entrar e sair conforme seu interesse em temas 
específicos ou pessoas.  
26

 Há pesquisadores que distinguem comunidades virtuais e redes sociais. Adotamos o pensamento 
explanado por Recuero (2005, p. 13) quando coloca que um dos principais defensores de que as 
comunidades virtuais devam ser percebidas e estudadas como redes sociais é Barry Wellman, em alguns 
dos seus trabalhos (Wellman  e  Gulia,1999;  Wellman  2001,  2000). 
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As redes sociais têm por definição a união de dois elementos: os atores 

(pessoas, instituições ou grupos) e suas conexões (interações ou laços sociais) 

– (RECUERO, 2009b, p. 40) 27.  

Neste segundo elemento, as interações e laços sociais podem ser de 

formas variadas, construídas no processo de interação mediada por 

computador e mantidas pelo sistema on-line, podendo ter centenas, milhares 

de conexões, mantidas com o auxílio das ferramentas técnicas. “Assim, redes 

sociais na Internet podem ser muito maiores e mais amplas do que as redes 

offline, com um potencial de informação que está presente nessas conexões” 

(Ibidem, p. 40). 

 

 

Figura 2: Exemplos de redes sociais (SocialNetworking) na Internet. 
 

Este espaço propício para as relações sociais no meio Internet é 

consequência das mudanças no papel do usuário, passando a ‘produsuário’, a 

partir das aplicações e ferramentas da Web 2.0 que tornou o espaço virtual 

mais conversacional e onde, ao mesmo tempo, há a exploração de plataformas 

                                                           
27 Ver artigo em: SOSTER, Demétrio de Azeredo; SILVA, Fernando Firmino da. (Orgs). Metamorfoses 
jornalísticas 2: a reconfiguração da forma. 1. Ed. – Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2009.  
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para compartilhamento de arquivos multimídia (textos, fotos, vídeos, músicas) 

com amigos e pessoas de interesses similares. 

Recuero (2009, p. 94) defende em seus estudos sobre as redes sociais 

que pode ser resultado do tipo do uso que os atores sociais fazem das 

ferramentas disponibilizadas nos sites das redes sociais. Com base nisto, a 

autora afirma que as redes sociais podem ser de dois tipos: redes sociais 

emergentes e redes de filiação ou associação.  

As redes emergentes, segundo a autora, são constantemente construídas 

e reconstruídas através das trocas sociais dos atores. A autora cita como 

exemplo os comentários que surgem em um weblog ou fotolog28, podendo ser 

visíveis nos espaços de interação dos sites de redes sociais como os 

comentários, recados, conversações. Segundo ela, “essas redes são mantidas 

pelo interesse dos atores em fazer amigos, dividir suporte social, confiança e 

reciprocidade”. 

Já as redes de filiação ou associativas, para Recuero, possuem conexões 

forjadas pelos sistemas ou mecanismos de filiação ou associação dos sites 

destas redes, onde o indivíduo que acessa permanece naquele espaço virtual 

mesmo sem interagir, para que mantenha posteriormente laços sociais. No 

entanto, esse tipo de rede pode mostrar laços sociais já estabelecidos com os 

demais atores envolvidos em outros espaços que não sejam necessariamente 

o da Internet.  

“Estas redes podem ser muito grandes, muito maiores dos que as 
redes sociais offline, justamente porque para manter os laços ali 
estabelecidos não tem custo para os atores. Enquanto essas 
conexões não forem deletadas, ali permanecem, independente de 
interação social e de investimento em capital social”. (RECUERO, 
2009, p. 98). 
 
 

Nesta tipologia estariam inseridos sites29 e ferramentas de redes sociais 

como o Orkut30, Facebook31 e Twitter32 entre outros. Recuero destaca que 

                                                           
28 Weblog, o mesmo que Blog “é o formato de publicação na Web, caracterizado pela postagem de 
porções de microconteúdo dispostas em ordem cronológica inversa. Fotolog é um tipo de blog em que 
predominam  posts na forma de imagens ou fotografias. Em inglês, photolog. Forma abreviada: flog, em 
português, e phlog, em inglês”. (RODRIGUES, 2009, p. 127-128). 
29 Recuero ressalta que a ideia de rede social deve ser diferenciada da ideia dos sites que as suportam. 
“Redes sociais é uma metáfora usada para os grupos que se apropriam de um determinado sistema, mas, 
o sistema em si não é uma rede social. Os sites que as suportam são chamados de sites de redes de 
redes sociais”. (RECUERO, 2009b, p. 41). 
30 http://www.orkut.com.br 
31 http://www.facebook.com 
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estes exemplos de redes sociais têm em comum o fato de que possuem 

mecanismos de individualização (personalização, construção do Eu, etc.), 

mostram as redes sociais de cada ator de maneira pública, permitindo que eles 

construam interações nestes sistemas e que não necessariamente são redes 

independentes entre si, ou seja, um mesmo ator social pode utilizar diversos 

sites de redes sociais com objetivos diferentes e ainda, divulgar a sua presença 

nas demais redes, interligando-as. 

 

2.4 – A importância da informação nas redes sociais 

 

Como espaço de conversações e trocas sociais, as redes sociais se 

tornaram também o ambiente favorável para a disseminação de informações 

que tenham relevância e interesse dos grupos sociais nelas existentes. Devido 

à facilidade de armazenamento, busca e replicação das informações da 

Internet (BOYD, 2007, online), as redes sociais se tornam importantes no 

repasse de conteúdo informativo. 

Para Recuero (2009b, p. 43), as informações circulam nas redes sociais 

porque os atores percebem um valor neste conteúdo que é repassado, 

replicado por muitos outros atores sociais. A esse ‘valor’ ela denomina capital 

social. (grifo da autora). 

A informação ganha, assim, uma importância tanto para os aspectos 

coletivos quanto para o individual. Quando um ator publica informações que 

possam ser relevantes para o grupo a que está inserido virtualmente ele 

contribui para um tipo de conhecimento que passa a circular no grupo e obtêm 

também, algum tipo de reputação junto a esse grupo.  

Assim explica Recuero: 

 
O capital social que a publicação de determinada informação irá gerar 
para um determinado ator está diretamente relacionado com a 
relevância dessa informação para o grupo, bem como sua novidade e 
sua especialidade para a rede social. Por conta disso, muitos atores 
investem tempo em procurar informações mais especializadas e em 

                                                                                                                                                                          
32 http://www.twitter.com 
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participar de fóruns e outros elementos de forma a refinar o 
conhecimento e a circulação de informações em suas redes sociais. 
(RECUERO, 2009b, p. 45). 
 

  

Diante de uma produção colaborativa de conteúdo e como característica 

da Web 2.0, na Internet como um todo e também nas redes sociais, a 

informação deixa de ser explorada ou regulada apenas por programadores, 

webmasters, comunicadores, jornalistas, para estar ao alcance do produsuário 

que pode hierarquizar, ordenar, etiquetar33, tornar evidentes conteúdos 

informativos que julgar corretos e necessários. 

 

2.5 – Microblogs no contexto das redes sociais 

 

No contexto das redes sociais os microblogs seriam variações dos 

conhecidos blogs ou weblogs.  

Por definição de Recuero, Amaral & Montardo (2009) os blogs são 

caracterizados por uma personificação e produção constante de conteúdo. 

Zago (2008b, p. 04) dirá que blogs são versáteis e 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”. Segundo a autora, a partir da ausência/presença 

de incorporação de novos elementos foram surgindo outros tipos de 

ferramentas derivadas do conceito de blog.  

Foram as experiências que surgiam para adaptar os blogs a dispositivos 

multimídia, que acabaram originando variações dos blogs, com novas opções 

sendo potencializadas em espaços próprios, surgindo assim os fotologs34, 

videologs35, audioblogs36, moblogs37. 

                                                           
33 Tradução do termo original para esse mecanismo que vem do inglês tags  e que tem por objetivo 
organizar e facilitar a busca por determinados temas publicados na Internet. A classificação completa de 
conteúdos digitais pode ser aprofundada em: COBO; PARDO, 2007, p. 74. 
34 Fotologs ou flogs são formatos de blogs em que se postam fotografias. Um exemplo disto é o 
fotolog.com (http://www.fotolog.com). (RODRIGUES, 2009, p. 38) e ZAGO (2008b, p. 06) 
35 Videologs são formatos de blogs para postagens de vídeos. (Ibidem) 
36 Audioblogs são formatos de blogs em que predominam arquivos de áudio que consistem em 
transmissões feitas pela própria Internet. (Ibidem) 
37 São os blogs escritos a partir de dispositivos móveis como aparelhos celulares. (Ibidem) 
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A partir de 2005 começaram a surgir ferramentas de blogs com conteúdos 

ainda mais simplificados em que as postagens eram limitadas pela quantidade 

de espaço, de caracteres digitados, com intuito de serem utilizados e 

atualizados a partir de dispositivos móveis como os aparelhos celulares e 

receberam o nome de microblogs. Para Zago (2008a, p. 07) o microblog seria 

“uma mistura de blog, com rede social e mensagens instantâneas”. 

Inicialmente nas primeiras experiências, microblogs que surgiram na 

Internet por volta de 200238, pedia-se que as pessoas postassem mensagens 

curtas, despretensiosas e sobre assuntos pessoais. Em 2006 surgiram os 

primeiros sites de microblog: o Jaiku39 e o Twitter40. Desde então, centenas de 

microblogs eclodiram no mundo virtual influenciados pelo rápido crescimento 

dos usuários destas ferramentas. 

Ao se observar produções publicadas sobre microblogs encontramos 

opiniões contraditórias: por um lado, há os que defendem o seu uso, que os 

consideram interessantes por sua brevidade textual e veem no mecanismo um 

grande potencial de usos; por outro, os que consideram que a maior parte do 

que é postado é superficial e não possui qualidade ou interesse social.  

No entanto, a singularidade dos microblogs e a grande razão para seu 

sucesso41 está justamente nas postagens reduzidas, privilegiando a brevidade 

dos textos. As impressões pessoais que detinham a base das postagens dos 

microbloggers42, com o tempo deram lugar a postagens também de cunho 

informativo, devido ao rápido fluxo que estas adquirem nesse espaço.  

Os microblogs tornaram-se importantes para agilizar a divulgação de 

informações na cobertura de acontecimentos e fatos diversos. Neste contexto, 

o site Twitter tem crescido rapidamente o seu número de usuários43 e se 

                                                           
38 “Conforme a definição apresentada pelo Word Spy 20, 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, 2008b, p. 07) 
39 http://www.jaiku.com 
40 Recuero (2009, p. 174) ressalta que nem todos os autores concordam com essa afirmação por 
entender que apesar de terem estrutura semelhante aos dos blogs, essas ferramentas usualmente 
denominadas de microblogs têm apropriações completamente diferentes. 
41 Orihuela (2007, online) 
42 Quem realiza postagens em microblogs. 
43 Embora o Twitter não revele o total de usuários cadastrados no sistema, a ferramenta TwitDir 
(http://twitdir.com/) apresenta uma estimativa diária, com base no total de usuários que mantêm suas 
atualizações públicas - (ZAGO, 2008b). Em 10 de junho de 2010, esse total estava em 5.367.117 
usuários. Em 2008 em entrevista a Veja, Biz Stone, criador do site, divulgou a informação de que há 50 
milhões de cadastros. (NEIVA, 2009) 
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destaca como grande referencial de rede social que está sendo 

refuncionalizada como ferramenta jornalística. 

 

2.6 – O Twitter e suas especificidades 

 

O Twitter é um site de rede social, uma ferramenta de microblogging que 

permite o envio de atualizações (também chamadas de “tweets”) de até 140 

caracteres. O envio dessas postagens pode dar-se por meio de short message 

service (SMS) e instant messenger (IM), pela web através do próprio site do 

Twitter, por Internet móvel ou por aplicativos diversos construídos por usuários 

a partir da API do sistema (como é o caso do programa TweetDeck44). (ZAGO, 

2008b, p. 08);  

Fundado por Jack Dorsey, Biz Stone e Evan Williams em 2006, surgiu 

como um projeto da empresa Odeo lançado em 13 de julho de 2006, mas 

popularizou-se a partir de 2007. (RECUERO, 2009, p. 174). 

O Twitter é composto por pessoas que se dizem seguidores, ou seja, a 

partir de um cadastro e adesão simples na página pessoal de alguém, é 

possível acompanhar as postagens que ela realiza e saber assim o que esta 

pessoa pensa, o que faz. Todas as pessoas escolhidas surgem em uma janela 

particular do usuário onde é possível ler todas as mensagens públicas. Cada 

usuário tem o símbolo ‘@’ antes do seu nome. Quem segue também pode ser 

seguido por outras pessoas, sem a obrigação de segui-las e possuir uma 

página personalizada, com seu perfil.  

Quando foi criado, o Twitter possuía uma janela onde o texto de até 140 

caracteres poderia ser digitado geralmente em resposta à pergunta posta logo 

acima: “o que você está fazendo?”45. Mas o uso da ferramenta foi se adaptando 

à realidade do produsuário, que passou a inserir conteúdo informativo em suas 

mensagens, além das frases que informavam aos seguidores se ele estaria 

comendo ou realizando atividades de pouca relevância. 

Com o tempo, o Twitter passou a ser usado com finalidades mais 

informativas, tendo em vista que estas mensagens se propagavam 

                                                           
44 http://www.tweetdeck.com 
45 Tradução da autora para: What are you doing? 
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rapidamente. As especificidades da ferramenta também propiciaram essa nova 

utilização do Twitter como a possibilidade de atuarem como filtros de 

informações reproduzindo mensagens de outros seguidores (retuwitts), de 

comentar as informações (replies), adicionar links que remetem diretamente à 

página da web de onde a informação foi capturada e mostrar os temas que 

estão sendo mais comentados naquele ambiente (trending topics). 

Sobre essa mudança do papel do Twitter como rede social, ao ser 

perguntado o que despertava maior interesse no Twitter – fofocas ou notícias – 

Biz Stone comentou: 

 

“Nem um nem outro. O que desperta maior interesse são os assuntos 
relacionados à comunidade em que o usuário está inserido. 
Observamos que muita gente busca informações sobre seu 
microcosmo. Ou seja, se falta luz no bairro ou se há um barulho 
incomum, as pessoas buscam informações no Twitter, sabendo que 
seus vizinhos estão na mesma situação. É natural esperar que 
alguém saiba o que está ocorrendo e coloque isso na internet[...] 
Existe um senso de comunidade, com as pessoas interligadas e 
sabendo que vão encontrar informações atualizadas sobre 
interesses em comum. Dessa forma, o que mais movimenta o 
Twitter não é um tipo de post ou um post específico, mas o conjunto 
de muitos posts sobre uma enormidade de temas.” (NEIVA, 2009, 
online). Grifo nosso. 
 
 

Por isso, a frase de abertura do site “O que você está fazendo” foi 

mantida até o ano de 2009. A partir de 2010, percebendo essa importância 

informativa tendo em vista que os utilizadores do Twitter, os produsuários da 

web 2.0, usavam a ferramenta para conteúdos informativos diversos, o Twitter 

mudou a sua página de apresentação e alterou a pergunta tradicional “o que 

você está fazendo?” para: “Descubra o que está acontecendo agora, em 

qualquer lugar do mundo”46. No Brasil, no início do ano de 2009, o Twitter era a 

quarta rede social mais acessada no país47. Em janeiro deste ano, a rede social 

ocupava o segundo lugar e a língua portuguesa já era a segunda mais usada 

na ferramenta48. 

                                                           
46 Tradução da autora para: ‘Discover what’s happening right now, anywhere in the world’. 
47 (NEIVA, 2009, Online). 
48 Conforme Recuero (2010, online), em seu artigo sobre o crescimento do Twitter, dados divulgados pelo 
Ibope/Nielsen, mostravam o Twitter como o segundo site de rede social mais visitado do Brasil, atingindo 
8,8 milhões de visitas em novembro de 2009. 
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Figura 3: Primeira versão do Twitter quando foi lançado em março de 2006 por Jack Dorsey. 
(SPYER, 2009). 

 

Figura 4: Página principal do Twitter com as alterações que ressaltam universo informativo da 
rede social, em 2010. 

 

A dinâmica propiciada pelo Twitter vem permitindo que ela seja usada 

também como ferramenta apropriada pelo/para o jornalismo. Zago (2008c, p. 

08) é uma das pesquisadoras que elenca as apropriações feitas pelo jornalismo 

desta rede social e identifica o uso jornalístico do Twitter e afirma que estas 

apropriações podem se dar para fins de se distribuir informações, tanto por 

parte de organizações jornalísticas, pelos jornalistas, quanto por parte de 

pessoas comuns não jornalistas. 

Essa apropriação passa também por uma adaptação dos gêneros 

jornalísticos da sua forma tradicional (em ambientes e mídias criadas para a 

finalidade jornalística) para novos ambientes e ferramentas que não foram 

criadas com essa finalidade, como resultado de uma mudança que as 
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tecnologias de informação e especialmente a internet vêm promovendo no 

fazer jornalístico, dando lugar a um jornalismo reconfigurado49 para a 

convergência de mídias. É nesse jornalismo reconfigurado que encontramos 

experimentações interessantes, como o Twitter, que precisam e carecem de 

análises.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
49 O termo é usado por Silva & Soster (2009). 
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CAPÍTULO III - JORNALISMO: NOVAS CONFIGURAÇÕES 

 

“Percebe-se o jornalismo de maneira distinta, como uma forma de 

conhecimento social [...] que se pergunta, a partir do surgimento de novos 

formatos e operações, se é possível se pensar o jornalismo nos mesmos 

moldes que viemos fazendo desde há muito. Basicamente porque ele, o 

jornalismo, mudou. E muito”. (SILVA; SOSTER, 2009, p. 16). 

 

3.1 – Jornalismo tradicional x digital? 

 

Até o final dos anos 80, a figura do jornalista era romantizada nas telas de 

cinema com o clássico “Todos os homens do Presidente”50, tido como um 

exemplo do jornalismo heróico, investigativo, inquieto, dedicado vinte e quatro 

horas à redação, sem vida social, marcado por ímpeto e orgulho de conquistar 

a primeira página do jornal impresso. O trabalho de apuração era lento, 

minucioso e um jornalista sem um jornal impresso, não era jornalista. 

Em 2009, um filme surge para mostrar outra realidade do fazer 

jornalístico, já com a influência das mídias digitais nas redações. O filme 

“Intrigas de Estado” mostra a relação e as diferenças de duas gerações de 

jornalistas – uma do meio impresso tradicional e outra do meio digital – que 

atuam juntas em uma reportagem investigativa para o mesmo jornal que oferta 

a sua versão impressa e uma versão online. O pano de fundo do filme está em 

mostrar a relação entre o repórter tradicional e a repórter blogueira, destacando 

como estes dois modos de fazer jornalismo, apesar de diferentes no uso de 

mecanismos/ferramentas para se produzir a notícia, precisam manter 

características que são intrínsecas a atividade jornalística, bem ao estilo dos 

elementos apregoados por Kovach & Resenstiel (2003) 51 no seu livro “Os 

elementos do jornalismo”, no qual destacam pontos essenciais a uma produção 

jornalística de qualidade, entre eles: a verdade dos fatos, a disciplina da 

checagem como essência, a independência dos autores. 

                                                           
50 O filme (All the president's men, Alan Pakula, 1976) trata do trabalho investigativo realizado por dois 
jornalistas do jornal Washington Post, Robert Woodward (interpretado por Robert Redford) e Carl 
Bernstein (Dustin Hoffman), para noticiar os verdadeiros fatos encobertos pelo poderio político americano 
no famoso caso Watergate. 
51KOVACH, Bill; ROSENSTIEL, Tom. Os elementos do jornalismo: o que os jornalistas devem saber e o 
público exigir. São Paulo: Geração, 2003. 302 p. 
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O cinema neste caso serve como um parâmetro para discutirmos as 

mudanças que se sucedem no jornalismo contemporâneo. Alguns autores 

entendem essas mudanças como as que são representadas no filme “Intrigas 

de Estado” como uma comparação entre o jornalismo tradicional x digital, entre 

o jornalismo “bom” do passado x o jornalismo “ruim” do presente, entre 

qualidade x superficialidade. É comum encontrar opiniões que colocam o 

jornalismo realizado antes da internet como algo mais puro, mais 

comprometido com a verdade e de melhor qualidade. É o caso de Marcondes 

Filho (2009) ao colocar as suas tendências para o jornalismo feito no século 

XXI após o surgimento da Internet como algo vazio, de pouca profundidade. 

Para ele, o jornalismo na Internet substitui o velho formato de imprensa pelo 

que denomina de “Jornalismo de assertivas”, no qual se opera com 

informações rápidas e não-verificáveis. O autor continua discorrendo sobre que 

considera ser a “realidade do jornalismo” de hoje com a Internet: 

 

“Isso se deve em grande parte aos blogs, quer dizer, à chamada 
blogosfera, que contribui consideravelmente para a difusão dessas 
assertivas. Naturalmente, como se sabe, o jornalismo de blogs 
aumenta em grande monta a possibilidade de manipulação (e de 
inserção de boatos na rede), já que o receptor nem sempre possui 
informações anteriores para questionar o que é anunciado ou não 
em tempo de verificá-las [...] Além do mais os conteúdos criados 
pelos usuários são limitados, têm menos valor que os de um 
jornal convencional e trazem pouca novidade”. MARCONDES 
FILHO (2009, p. 59-60). Grifo nosso. 
 
 

Apesar de serem relevantes as contribuições do teórico ao campo de 

estudos do jornalismo, neste aspecto em especial percebe-se uma visão 

deturpada em relação ao jornalismo praticado com o apoio da Internet. Primeiro 

quando refere-se à possibilidade de manipulação, falta de isenção nas 

redações e de imparcialidade como se fossem atribuições exclusivas do 

jornalismo digital, quando na verdade, também estão presentes em meios 

tradicionais. Assim já constatava Breed apud Traquina (1993), quando em 

1955, tentando responder a pergunta “por que as notícias são como são?” 

divulgava a sua contribuição para os estudos da Teoria do Jornalismo com a 

sua Teoria organizacional. Nesta teoria o autor argumentou sobre a grande 

influência que os jornalistas sofrem com as normas e regras colocadas pelas 
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empresas de comunicação a que pertencem, gerando o que ele chama de 

conformismo organizacional52. Breed também atesta que as empresas deixam 

claro aos seus funcionários que possuem interesses econômicos e políticos e 

exigem o uso da notícia como produto.  

Outro ponto ressaltado na opinião de Marcondes Filho numa comparação 

entre as duas formas de jornalismo está a de que “o receptor” nem sempre 

possui informações anteriores, o que não se configura na prática, tendo em 

vista que o “produsuário” a quem o autor chama de receptor não é passivo ao 

que lê na Internet, como já colocado antes neste trabalho, mas sim participa e 

busca justamente na Web – que possui menos limites que os meios 

tradicionais em termos de espaço e de formas de conteúdo – as informações 

que levariam mais um dia para ler nos jornais ou ainda, aquelas informações 

que ele não encontra nos veículos tradicionais quando estes defendem seus 

interesses econômicos e políticos em detrimento da informação ao público. 

Zago (2008c, p.02) ressalta que as páginas da Web, diferente de outros meios 

mais tradicionais, passaram a ser plataformas de interação, espaços abertos 

em que o usuário abandona a posição passiva de consumidores de 

informação. Diferente do que pensa Marcondes Filho, Zago percebe no 

surgimento dos blogs um marco na história da Web da Internet e 

posteriormente para o jornalismo, pois estas permitiram a oportunidade de 

obter informações de outras fontes que não fossem apenas as fornecidas pelas 

equipes de produção de conteúdo. 

Mais interessante ainda é perceber o quanto o próprio Marcondes Filho é 

contraditório nessa sua defesa de que jornalismo tradicional e jornalismo digital 

competem em qualidade pelas razões destacadas acima, quando lemos as 

afirmações contidas em seu livro “O capital da notícia”, no qual o autor apontou 

durante os seus estudos no final dos anos oitenta, as formas de encobrimento 

e de falseamento da informação nas redações dos veículos tradicionais e que, 

a partir das notícias, se reforçam posicionamentos que atendem a interesses 

econômicos e sociais, não estando assim, totalmente a serviço da sociedade. 

                                                           
52Para Breed.(1955:1993, p. 157-160), os fatores que promovem o conformismo dos jornalistas com a 
política editorial da organização são: a autoridade institucional e as sanções; os sentimentos de obrigação 
e de estima para com os superiores, as aspirações de mobilidade, a ausência de grupos de lealdade e 
conflito, o prazer na atividade e as notícias como valor. 
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Em uma apresentação sobre a republicação de “O capital da notícia” em 2009, 

o autor destaca que a obra tinha como finalidade transformar a discussão 

teórica brasileira a respeito do que significava fazer jornalismo, marcada até 

então “pela visão purista e equivocada, que via a produção de notícias como 

algo que se pretendia objetivo, imparcial e acima dos conflitos de interesses.” 

(MARCONDES FILHO, 2009, p. 73). 

Preferimos recorrer ao pensamento de Silva & Soster (2009) que 

percebem que essas mudanças permitidas pelo jornalismo digital, ambientado 

na Web, apropriando-se de dispositivos como blogs, microblogs, ferramentas 

de instantaneidade e interação entre as mídias como sendo, na verdade, 

reconfigurações do que eles sempre entenderam como prática jornalística, ou 

seja, que podem ser reconhecidos nestes novos ambientes os mesmos 

princípios que fazem do jornalismo uma área de conhecimento53, mas que não 

se pode perceber esse jornalismo da mesma forma como se percebia nos 

meios impressos (jornais, revistas), em rádios e em televisões, pois possuem 

formatos e operações distintas. “No cerne dessa mudança, para muito além de 

determinismos, porque ela é, antes, simbiótica a este, encontra-se a tecnologia 

em sua relação com o fazer humano, neste caso, de natureza jornalística” 

(SILVA & SOSTER, 2009, p. 16). 

Diante desse pensamento e da constatação de que muitos autores ainda 

entendem este momento como sendo uma relação conflituosa entre jornalismo 

“tradicional”54 e jornalismo digital, nota-se que na verdade as mudanças 

percebidas não colidem estes jornalismos e sim são demonstrações de uma 

adaptação do jornalismo a um novo momento da história das mídias que, ao 

encontrar a tecnologia, precisou promover a sua reconfiguração. Para entender 

como isso está ocorrendo é preciso fazer um percurso sobre o que se entendia 

até então por discurso jornalístico, gêneros jornalísticos e como estas 

definições têm se comportado agora nos meios digitais em diferentes 

plataformas e relacionas à Internet. 

   

                                                           
53 Os autores fazem referências aos estudos de Robert Park e depois de Adelmo Genro Filho quando este 
último defendeu o jornalismo como forma de conhecimento social. 
54 Especialmente a mídia impressa, de rádio e de TV antes do advento da Internet. Termo usado por Pena 
(2008, p. 180). 
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3.1.2 – O discurso Jornalístico 

 

 O jornalismo enquanto ciência sempre se viu atravessado por outras áreas 

do conhecimento até por ter surgido antes mesmo dos estudos das 

Comunicações. Assim, muitas das teorias próprias do jornalismo não têm 

origem na comunicação, mas vêm das ciências políticas, da sociologia, da 

história e de outras áreas diferentes.  

Apesar disto, o jornalismo foi definindo o seu espaço tendo como base e 

prerrogativa de existência a informação. “A informação é um dado qualquer 

passível de existência em qualquer nível, desde o celular até o essencialmente 

metafísico. É o dado, o fato, a declaração, o fenômeno apreendido em sua 

singularidade” (BENETTI, 2008, p.1)  

A mesma autora explica que é a partir dessa base, ou seja, da informação, 

que o jornalismo se firma também enquanto discurso como ocorre em outros 

campos do conhecimento. Com a função de informar, o discurso jornalístico faz 

uso de uma linguagem clara, objetiva, precisa, utilizando sujeitos que falam 

de um determinado lugar visando compreender uma coletividade de sujeitos. 

Quem fala, ou seja, o jornalista utiliza-se das falsas ideias de isenção e da 

imparcialidade e não se coloca como sujeito do discurso para fazer crer que 

determinada informação é o retrato da realidade. Logo, a prática jornalística 

percebida através do seu discurso promove a produção de sentidos. 

O jornalista profissional no uso do discurso jornalístico fala de um lugar que 

exige um posicionamento objetivo55, “isento e imparcial”56. Ele deixa de fora o 

sujeito cidadão que poderia falar em primeira pessoa e assume a posição que 

o discurso exige. Isso pode ser determinado pelo que Michel Foucault - 

pensador e estudioso da linguagem e da análise do discurso (AD) - chama de 

Formação Discursiva (FD), comumente definida como aquilo que pode e deve 

                                                           
55 É importante colocar que teóricos divergem sobre isso. Sponholz (2009) considera possível o uso do 
termo objetividade no jornalismo mesmo que seja repleto de contradições. Para ela a posição de que a 
‘objetividade-não-existe’ defendida por muitos teóricos deixam os jornalistas sem orientação e diminuem 
seu esforço em buscar relatar de forma mais fiel possível a realidade dos acontecimentos. “Se aquilo está 
nos jornais e tem a ver com o que aconteceu, pode-se falar de objetividade”. (SPONHOLZ, 2009, p. 11). 
Porém, ainda apostamos numa base teórica que discorda da autora. 
56 Como todo homem, o jornalista é um ser subjetivo. Em estudos do jornalismo, na teoria do Newsmaking 
sistematizado por Wolf (2002) fica claro que o jornalista toma diversas escolhas durante a produção da 
notícia. Chaparro dirá que o jornalista “assume a responsabilidade pelos seus fazeres profissionais que 
são carregados de intenções”. (CHAPARRO, 2001, p. 34). Por isso, as ideias de isenção e de 
imparcialidade são ilusórias. 
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ser dito em oposição ao que não pode e não deve ser dito. (BENETTI, 2008, 

p.2) destaque do autor.   

Essa sempre foi a forma em que o discurso jornalístico surgiu nos veículos 

mais tradicionais, em especial, os impressos. Chaparro (2007, p.11-12), ao 

tratar das pragmáticas do jornalismo, reforça esse pensamento construído em 

torno do discurso jornalístico de que cabe ao jornalista o papel de interlocutor 

da verdade.  

Chaparro afirma que nada se explica fora do pressuposto que a linguagem 

jornalística organiza as expectativas da sociedade e desta em relação ao 

jornalismo – “de que o discurso jornalístico contém o predicado essencial da 

verdade” 57. Ser veraz, conforme o autor, “é marca de caráter na linguagem 

jornalística e na função de jornalista”. (Ibidem) 

Por esse pensamento é que, por muito tempo, o discurso jornalístico 

confundiu-se com o próprio jornalista a quem e somente a ele cabia fazer “o 

retrato do real”, com uso de uma linguagem clara, objetiva, precisa e indicar o 

que é informação e o que é notícia relevante para a sociedade. Percebe-se 

nessa afirmação influências da antiga teoria do espelho ainda nos estudos 

iniciais da área que, conforme esclarece Pena (2008, p. 126), defendia o 

jornalismo como o “espelho do real” em que, através do jornal, o leitor podia ler 

o mundo. Outras teorias surgidas posteriormente acabaram por provar que as 

notícias não refletem a realidade pura e simples, sem interferências, de 

maneira imparcial, defesa esta que ainda existe como mecanismo para dar 

legitimidade e credibilidade às informações repassadas. 

Esse discurso jornalístico colocado por Chaparro e por outros teóricos ao 

longo do século XX, ainda defendido por alguns estudiosos, é de um discurso 

controlável, melhor dizendo, controlado pelo jornalista, pelas empresas que são 

os veículos de comunicação e com quem se fundamentava o “poder” 58 de 

informar. No século XXI, como a maioria das transformações ocorridas na 

sociedade moderna, descrito por Bauman (2001) como o que promoveu o 

                                                           
57 Outro autor que pensa como Chaparro já com argumentos mais atuais é GOMES, W. (2009, p. 34) 
quando afirma que a notícia é verdadeira “quando diz a verdade a respeito dos fatos. Isso exprime a 
convicção de que a verdade pode residir no discurso que é a notícia”. 
58 O termo poder é usado aqui a partir das leituras de Traquina (2001, p. 185) e segue o pensamento do 
autor que questiona a definição de que as mídias noticiosas são o Quarto poder em alusão a ideia 
disseminada entre os séculos XVII e XVIII na Europa e Estados Unidos, de que a imprensa deve atuar 
como sentinela da sociedade democrática, junto aos poderes constituídos. 
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derretimento dos conceitos sólidos, estáveis e imóveis, com o jornalismo não 

foi diferente.  

Esse também passou por mudanças para ingressar em outros meios, sem 

que, com isso, desaparecesse em seu formato tradicional. Percebe-se outro 

tipo de discurso jornalístico, no qual a informação já não está mais sob o 

controle do profissional jornalista, mas é socializada e disseminada por outros 

sujeitos, com o mesmo propósito de informar também em outros meios como é 

o caso da Internet.  

Apesar desse discurso ser utilizado por outros sujeitos que não somente o 

jornalista, não é qualquer um que o faz. Para os estudos da Análise do 

Discurso, são sujeitos dotados de interpretação da “vida real”, aquele 

consciente de sua história e de que se utiliza dos meios para reforçar a sua 

existência. Barbosa (2004, p. 105), utilizando do raciocínio de Foucault, dirá 

que isto acontece porque “apenas se tem acesso ao homem pela vida, pelo 

trabalho e pela linguagem. Em outras palavras, só é possível conhecê-lo pelo o 

que ele é, produz e diz”. O homem se reconhece ser social através da 

linguagem, do discurso que adota e na mídia esse discurso cresce em 

importância, pois revela uma coletividade de indivíduos.   

Essas alterações na produção de conteúdos jornalísticos permitidas, 

principalmente, pelo surgimento da Internet, agora não mais restrita aos 

profissionais jornalistas, ganharam a denominação de jornalismo participativo 

ou jornalismo por cidadãos, um movimento que na Web cresce em importância 

“seja pela apropriação de conteúdos gerados por usuários como fonte de 

notícias por parte de grandes empresas de comunicação, seja em sites em que 

os usuários publicam conteúdos informativos sem os filtros ou moderações59”. 

(RODRIGUES, 2009, P. 21). Mas, nem todos os que defendem uma maior 

democratização permitida com a Internet concordam com esse tipo de 

jornalismo. A respeito da questão de haver ou não jornalismo sem jornalistas, 

Orihuela (2004, online) acredita que “o jornalismo sem jornalistas é como a 

medicina sem médicos: deveríamos chamá-la de bruxaria ou curandeirismo”. 

                                                           
59 Há sites em que pode haver moderação do conteúdo por parte destes atores. 
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A alteração do que se lê como jornalismo na Web também perpassa por um 

reconhecimento dos gêneros que compõem o jornalismo e que já sofrem 

alterações quando migram para meios mais colaborativos como a Internet. 

 

 

3.2 – Gêneros jornalísticos: definições e redefinições 

 

O estudo dos gêneros jornalísticos surge por parte de pesquisadores que 

entendem a sua importância para a reafirmação da identidade do jornalismo 

como objeto científico. A grande referência destes estudos é o professor e 

pesquisador José Marques de Melo, um dos primeiros a ordenar, classificar e 

definir os gêneros que integram o jornalismo que é realizado no Brasil.  

No livro “Jornalismo opinativo”, Melo (2003) apresenta a sua classificação 

dos gêneros jornalísticos, mas também passeia pelas tentativas de 

classificações realizadas historicamente e em outras partes do mundo 

(francesa, americana, alemã), incluindo a primeira classificação feita para o 

jornalismo pelo editor inglês Samuel Buckeley ainda no século XVIII, quando 

dividiu o jornal Daily Courant em duas categorias: notícias (news) e 

comentários (comments). 

No entanto é a classificação feita por Melo para os gêneros jornalísticos 

que perdura como modelo que até então melhor se identificava com a dinâmica 

do jornalismo feito no Brasil, tendo como base o conteúdo ou produto veiculado 

e assim, utilizados na prática pedagógica do jornalismo. Partindo da 

sistematização feita por Luiz Beltrão e modificando-a, ele propõe a divisão do 

jornalismo nos gêneros: informativo (composta pela nota, notícia, reportagem e 

pela entrevista) e opinativo (composto pelo editorial, comentário, artigo, 

resenha, coluna, crônica, caricatura e pela carta), excluindo-se da realidade 

brasileira os controversos jornalismo interpretativo (que ele diz no Brasil ser 

plenamente contemplado no gênero informativo) e diversional. Em 2008, ao ser 

perguntado sobre seu modelo de classificação, Melo afirmou que tem feito 
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adaptações às suas classificações por ter encontrado evidências de outros 

gêneros, entre eles o utilitário60. 

 

“Vejo, na verdade, a existência de cinco gêneros que são 
autônomos, mas se hibridizam: o gênero informativo, opinativo, 
interpretativo, diversional e utilitário. Nos anos 80, a pesquisa que 
fiz só me indicou a predominância de informativo e opinativo. A 
maioria do pessoal lia, dizendo que eu acho que só existem dois 
gêneros. Não é isso, eu identifiquei somente dois gêneros na 
imprensa diária. De lá pra cá, eu venho pesquisando a cada cinco 
anos e fui encontrando evidências de que outros gêneros foram 
surgindo. O gênero interpretativo que teve uma vigência muito forte 
nos anos 60 e 70 desapareceu nos anos 80, voltou nos 90 e agora 
está se desenvolvendo muito”. (SEIXAS, 2008, online). 

 

Ainda conforme Melo (2003, p. 65), os gêneros que integram a categoria 

informativa são estruturados a partir de referencial exterior à instituição 

jornalística, ou seja, dependem da eclosão e evolução dos acontecimentos, 

além da relação que os profissionais (jornalistas) mantêm com os protagonistas 

(personalidades ou organizações). 

No entanto, mesmo sendo uma grande referência, Seixas ressalta que as 

teorias de classificação dos gêneros jornalísticos de Melo têm sido objeto de 

debate constante, principalmente, porque esta classificação não acomoda mais 

a grande variedade da produção jornalística da atualidade, especialmente por 

influência das mídias digitais. 

Assim, ela mesma propõe novos critérios de classificação e faz o que 

denomina de uma “redefinição dos gêneros jornalísticos” em sua tese de 

doutoramento. Para Seixas (2009b), “a começar pelo entendimento de gênero 

jornalístico, um conceito mais aprofundado, ou seja, através de sua dimensão 

discursiva” (SEIXAS, 2009b, p. 71). 

Para Seixas, o problema é que a tradição dos estudos de gêneros 

jornalísticos sempre utilizou a classificação trabalhando separadamente por 

mídia: analisando-se os gêneros televisuais, radiofônicos, digitais ou do 

impresso, ao que a autora se contrapõe.  

                                                           
60 SEIXAS, L. o que é jornalismo? É possível entender através dos gêneros. Entrevista realizada com o 
professor José Marques de Melo no blog acadêmico Gêneros Jornalísticos, 26 de abril de 2008. 
Disponível em: http://www.generosjornalisticos.com/2008/05/o-que-jornalismo-possvel-entender.html. 
Acesso em jun. 2010. 
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A autora reflete que se afirmarmos que a diferença das mídias é 

igualmente a diferença de gêneros, não seria possível falar em gêneros do 

jornalismo. Muito mais difícil fica fazer essa identificação com o surgimento das 

mídias digitais, pois surgem novos formatos que se hibridizam61, embaralhando 

os gêneros. Por isso, Seixas não defende as classificações, mas o estudo dos 

gêneros enquanto unidades discursivas ou gênero discursivo jornalístico. 

Dentro de sua vasta pesquisa, Seixas traz uma tabela onde divide as 

unidades discursivas e a frequência com que é encontrada nos tipos de 

mídium62.  

 

 IMPRESSO RADIOFÔNICO TELEVISUAL DIGITAL 
Notícia X X X X 

Infográfico X - - X 
Entrevista X X X X 

Coluna/comentário X X X X 
Editorial X Pouco 

frequente 
Pouco 

frequente 
X 

Fórum/Chat - - - X 
 

Tabela 1: Unidade discursiva por mídium. SEIXAS (2009b, p. 31) 
 

Através da análise do discurso, a autora levanta questionamentos 

interessantes: o que faz um interlocutor reconhecer uma entrevista ao ler no 

meio impresso, ouvir pelo rádio ou assistir pela televisão?Por que, mesmo com 

a mudança das adaptações de cada mídia, sabe-se que se está interagindo 

com a mesma unidade discursiva, neste caso, a entrevista? 

Percebe-se que algumas unidades discursivas podem ser encontradas no 

impresso, mas não são identificadas na televisão e vice-versa. Apenas no meio 

digital as unidades discursivas podem ser postas e perfeitamente identificáveis, 

de forma a constatar que o mídium não é determinante para um gênero 

discursivo, porque o gênero não desaparece. “Só o fato de uma reconhecida 

unidade discursiva jornalística poder estar em mais de um mídium, já indica 

                                                           
61 Os termos hibridismo ou hibridização são muito utilizados nos estudos que contemplam as mídias 
digitais. Para entender o que venha a ser ‘hibridização’ os estudos dos gêneros textuais e o conceito de 
intergenericidade na linguagem textual são bastante convenientes. KOCH (2006, p. 114) afirma a 
existência da hibridização como sendo o mesmo que intertextualidade, intergêneros ou ainda, 
intergenericidade e a define como sendo “o fenômeno segundo o qual um gênero pode assumir a forma 
de outro gênero, tendo em vista o propósito da comunicação”. 
62 Seixas (2009c, p. 31) usa o termo mídium em substituição aos tipos de mídia. 
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que nem todos os regimes de um mídium são determinantes” (SEIXAS, 2009c, 

p. 33). 

O nosso olhar está mais direcionado para o formato da entrevista dentro 

dos estudos dos gêneros, porque como Seixas mostra em sua tabela, é uma 

das unidades discursivas jornalísticas presente em todos os mídum, facilmente 

identificável, mas que percebemos que no meio digital também sofre 

adaptações. 

 

3.2.1 – A entrevista 

 

Partindo das definições mais clássicas dentro dos estudos dos gêneros 

jornalísticos, José Marques de Melo é o primeiro no Brasil a inserir a entrevista 

dentro da classificação dos gêneros, incluindo-a como um formato do 

Jornalismo Informativo, pois na classificação feita pioneiramente por Luiz 

Beltrão, o formato entrevista não era citado.  

Para Melo (2003), a entrevista é um relato que privilegia um ou mais 

protagonistas do acontecer, possibilitando-lhes um contato direto com a 

coletividade. Medina (2006) primeiro apresenta definições de outros autores 

como A. Garret em sua obra “A entrevista, seus princípios e métodos”63, que 

considera a entrevista a arte de ouvir, perguntar e conversar e de Edgard Morin 

que acredita na entrevista como uma prática do diálogo, onde o entrevistado 

possa sentir um ótimo de distância e proximidade, de projeção e de 

identificação, em relação ao entrevistador. Com base nestas duas definições 

Medina define a entrevista como uma técnica de interação social: 

 

“A entrevista é uma técnica de interação social, de interpenetração 
informativa, quebrando assim isolamentos grupais, individuais, 
sociais; pode também servir à pluralização de vozes e à distribuição 
democrática da informação [...] ambos os participantes da entrevista 
interagem, se modificam, se revelam, crescem no conhecimento do 
mundo e deles próprios”. (MEDINA, 2006, p.08) 
 

Assim, Medina defende a entrevista como um mecanismo em que 

desvenda-se uma série de questões a partir do que ela chama de um diálogo 
                                                           
63 GARRET. A. A entrevista, seus princípios e métodos. Rio de Janeiro: Agir, 1981. Citado em 
MEDINA, Cremilda. Entrevista - o diálogo possível. 5ed – São Paulo: Ática, 2008. (Princípios – 105). 
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possível, imerso no mundo do entrevistado, onde é possível agir de maneira a 

criar um ambiente favorável, livre de tensões, onde o entrevistado possa dizer 

o que pensa, possa ter confiança e entrega quase como se estivesse em um 

divã. Para ela, a entrevista do tipo pergunta-e-resposta é um diálogo mais 

explícito. Fica claro que para Medina a entrevista defendida por ela se dá na 

possibilidade da interação face a face, ou seja, sentindo o entrevistado e 

realizando a entrevista pessoalmente, de onde pode surgir o ideal do “diálogo 

possível”. 

Lage (2006), por sua vez, já percebe a possibilidade da entrevista se dar 

em presença ou de forma mediada. Ele afirma que desde que se criou o 

telefone abriu-se a possibilidade de realizar entrevistas à distância, porém, para 

ele ficava evidente que o resultado não era o mesmo da entrevista realizada 

em presença. No entanto, Lage acredita que essa questão atualiza-se e 

transforma-se com o surgimento da Internet, permitindo uma interação mediada 

por computador e cujo resultado vai depender muito da habilidade perante os 

mecanismos digitais. O autor acredita que, apesar de todos os recursos 

multimídia, a entrevista feita pela internet perde em espontaneidade, o que 

pode interferir na qualidade das informações. Lage explica ainda como se dá a 

apresentação da entrevista no jornalismo impresso, radiofônico e televisivo, 

mas não explana sobre a entrevista nos meios digitais. 

No que se refere à qualidade ou falta dela, a depender de como a 

entrevista é conduzida, pretendemos discutir posteriormente neste trabalho 

quando analisarmos a adaptação do formato da entrevista em meios digitais 

tendo como exemplo a rede social Twitter. Antes é válido ressaltar que, 

independente de ser presencial ou mediada, a entrevista continua sendo 

formato de fácil reconhecimento porque possui características próprias. A 

definição de entrevista dada por Seixas (2009c), com base nos elementos do 

seu discurso, explica porque este formato é facilmente identificável seja qual for 

a mídia a que pertencer: “Um elemento definidor da entrevista é a identidade 

discursiva dos interlocutores: o status, pelos atos de linguagem que se pode 

realizar e competências empregadas; o lugar institucional em que circulam; e a 
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relação entre enunciador, locutor e sujeito comunicante64”. (SEIXAS, 2009c, p. 

32). 

 

3.3 – O jornalismo reconfigurado em novos ambientes 

 

A velocidade com que a tecnologia apresenta alternativas e cria novas 

formas de comunicação está alterando o então consolidado modelo de 

comunicação de massa, baseado na restrição da produção e disseminação de 

conteúdos informativos. Em substituição a esse modelo, conforme D’Andréa 

(2009), se fortalecem as características novas e marcantes como, por exemplo, 

a fragmentação dos relatos e pluralidade de vozes que são cada vez mais 

presentes na dinâmica de produção e publicação de informações e de caráter 

jornalístico. 

Essas características estão presentes em diversas plataformas quando 

observam-se as mídias digitais e tendo como destaque o meio Internet, onde a 

velocidade da informação (o acessar com emergência) é um pré-requisito 

dentro das novas práticas do fazer jornalístico ambientadas neste contexto. 

Sobre essa realidade, Soster (2009) esclarece: 

 

“Com isso, verificamos a instauração de uma nova ambientação cujas 
regras são cada vez menos privadas; ou seja, pertencem cada vez 
menos a este ou aquele dispositivo, tornando-se, gradativamente, 
próprias do sistema midiático-comunicacional como um todo, e não 
de seus dispositivos em particular. Equivale a dizer, por outras 
palavras, que pensar o jornalismo, nesta primeira década do século 
21, implica sugerir que se inverta o foco da atenção e se observe, na 
análise, em primeiro lugar seus movimentos”. (SOSTER, 2009, p. 15).  

 

Em 2009 o jornal O Globo lançou uma campanha onde representou muito 

bem essa reconfiguração do jornalismo. Com o uso do slogan “Muito além do 

papel de um jornal”65, em uma das mensagens o locutor anunciava que o 

jornalismo pode estar no papel, celular, na web, em áudio, vídeo, nas redes 

                                                           
64 Para Seixas (2009b, p. 36) sujeito comunicante se aplica à pessoa real que escreveu o texto ou o ator 
social responsável de sua produção. O locutor é um ser do discurso e o enunciador é o autor tal qual ele 
se manifesta no texto. 
65 Lançado em 22 de setembro de 2008 através da campanha criada pela F/Nazca Saatchi.  
Outras informações podem ser obtidas no endereço online do jornal: 
http://oglobo.globo.com/rio/mat/2008/09/20/o_globo_vai_muito_alem_do_papel_de_um_jornal_-
548310327.asp 
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sociais, mas se fosse possível fazer jornalismo para microondas, eles a 

cozinhariam. Essa ideia de adaptação do formato é essência do jornalismo que 

se atualiza neste século XXI.  

Vejamos algumas das adaptações que representam bem como o 

jornalismo está sendo reconfigurado em ambientes digitais. 

 

3.3.1 – Webjornalismo 

 

Há muita discussão a respeito da nomenclatura adequada para o 

jornalismo feito para a web. Neste trabalho, adotaremos ciberjornalismo, 

jornalismo online e webjornalismo como sinônimos66. A dificuldade de encontrar 

uma denominação comum tem a ver com a rápida evolução dos mecanismos 

jornalísticos encontrados na Web. 

Canavilhas (2007) afirma que essas muitas denominações têm relação 

com as diferentes fases do jornalismo na Internet, que seriam quatro: a 

primeira fase denominada de facsimile seria a mera transposição de textos 

dos meios impressos para o meio digital. A segunda fase seria a mesma 

transposição de textos dos jornais impressos para a web, porém com um layout 

próprio para a web o que ele denomina de modelo adaptado. A terceira fase 

do jornalismo na Internet é a do modelo digital, no qual o conteúdo é criado e 

pensado para a internet. Nesta fase já os recursos de hipertexto67, da inclusão 

de comentários para os leitores e com uma diferença fundamental diante do 

jornal impresso que é a atualização de conteúdo a qualquer hora de maneira 

contínua e sem limitações. A última fase, denominada por Cabrera González 

(2000) apud Canavilhas (2007) como modelo multimídia, as publicações 

exploram ao máximo as características do meio e tudo o que permite a 

interatividade: 

                                                           
66 Canavilhas (2007) recupera alguns dos autores e os termos defendidos por eles, como Jornalismo 
Online (De Wolk, 2001; Hall, 2001; Ward, 2002), Jornalismo eletrônico (Bastos, 2000; Diáz Noci, 2001), 
Jornalismo Digital (Machado y Palacios, 2003; Barbosa, 2005), Jornalismo Multimidia (Marcos, 2000; 
Deuze, 2004), Jornalismo cibernético (Gómez Méndez y Gil, 2001), Ciberjornalismo (Salaverria 2005; 
Parra Valcarce y Álvarez Marcos, 2004) e ressalta que todas estas expressões seguem um padrão 
linguístico: On line Journalism em língua inglesa, Jornalismo digital, em Portugués; ciberperiodismo, em 
castellano. 
67 Tipo de texto digital que possui ligações para dentro do próprio texto ou para documentos fora dele. A 
forma de leitura de um hipertexto não é convencional, uma vez que seu conteúdo organiza-se em blocos 
interligados. (RODRIGUES, 2009, p. 129). 
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“Las publicaciones sacan el máximo partido de las características del medio, 
sobre todo en lo que toca a la interactividad y a la oferta de sonido, imágenes 
en movimiento (vídeo), imágenes fijas (fotografía o ilustraciones) y gráficos. 
En este modelo empiezan a notarse las propiedades de um nuevo lenguaje 
debido a la integración de diferentes elementos multimedia en el texto 
(convirtiéndose en hipermedia)”. (CANAVILHAS, 2007, p. 04) 
 

Devido a essas características tão diversificadas, o autor defende que o 

jornalismo na Internet possui elementos novos, só permitidos no ambiente na 

web como a hipertextualidade, multimidialidade68 e interatividade69. A junção 

destes elementos permite ao usuário diferentes combinações de maneira que 

ele pode fazer uma leitura tão pessoal das informações, promovendo assim, o 

que o autor chama de um conteúdo personalizado. 

Apesar das muitas possibilidades e de uma linguagem que sofre 

adaptações, Canavilhas atenta para o fato de que as empresas jornalísticas, 

independente de sua localização no globo, ainda não exploram todas as 

potencialidades da Web, apesar de que grandes veículos já fazem a integração 

das mídias, de forma tímida, muito mais por não verem a Internet como um 

meio específico e sim, apenas como um suporte para conteúdo. Por outro lado, 

o interesse pela informação cada vez mais rápida e em tempo real, marcado 

por uma presença maior do número de usuários, vem conduzindo a mudança 

de pensamento na maneira de fazer o jornalismo Online. 

No Brasil empresas como O Globo70, Folha de São Paulo71 e O Povo72, 

veículos que se fizeram conhecer tradicionalmente com conteúdo jornalístico 

em meio impresso, já produzem conteúdos específicos de jornalismo para a 

Internet, com seções multimídia, blogs, participação dos leitores na produção 

de reportagens, infografias animadas, conteúdo específico para celulares e 

para redes sociais. 

 

 

3.3.2 - Jornalismo Móvel 

 

                                                           
68 A junção de diversas mídias – áudio, vídeo, texto, imagens estáticas. 
69 Neste contexto se refere à capacidade dos usuários interagirem com o conteúdo jornalístico. 
70 http://oglobo.globo.com/ 
71 http://www.folha.uol.com.br/ 
72 http://opovo.uol.com.br/ 
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A relação entre mobilidade e jornalismo, assim como o antigo anseio do 

homem de estar em dois lugares ao mesmo tempo73, vem sendo cada vez mais 

fortalecida pelos crescentes avanços tecnológicos. Silva (2007) verifica a 

existência de movimentos em torno da produção jornalística utilizando-se de 

tecnologias móveis digitais a partir do conceito denominado de “Mojo”, 

diminutivo para “mobile journalist” ou jornalista móvel.  

O autor explica que a partir de aparelhos móveis como o celular permite-

se uma produção de conteúdos jornalísticos diretamente do local dos 

acontecimentos e esse tipo de mecanismo e a definição de um jornalismo 

móvel cresce no mesmo ritmo em que os dispositivos móveis tornam-se mais 

poderosos e acessíveis74. O conceito de jornalismo móvel, no entanto, difere de 

jornalismo multimídia, como explica o autor: 

 

“Apesar do jornalista móvel utilizar diversas tecnologias digitais de 
forma  convergente, o conceito se diferencia sutilmente de jornalista 
multimídia por ser potencializado pelas condições de mobilidade 
proporcionadas pelo conjunto de dispositivos móveis e conexões sem 
fio disponíveis para o desenvolvimento do trabalho jornalístico pelo 
espaço urbano”. (SILVA, 2007, p. 02) 

 

Segundo Braginski (apud FERREIRA, 2005, p.82-83), o celular possui 

quatro principais qualidades intrínsecas, que podem ser apropriadas para uma 

ação jornalística: Instantaneidade, quando a notícia é publicada em tempo real; 

Permanência, estando sempre “no bolso do seu dono”; Multimidialidade, 

quando textos, fotos, vídeos e áudio podem ser acessados e utilizados em 

qualquer lugar, qualquer momento ou tempo ocioso do usuário; e 

Personalização, quando o usuário é quem escolhe o que é de seu interesse. 

Uma demonstração de como isso se dá na prática dos dias atuais foi a 

primeira cobertura ao vivo feita pelo celular75 pelo repórter Pedro Mota, da 

equipe de jornalismo da TV Band76, de um incêndio em Diadema – região do 

ABC paulista na cidade de São Paulo – em 27 de março de 2009, quando a 

                                                           
73 A partir da possibilidade de interação mediada por computador e por outros aparatos tecnológicos. 
74 O uso do celular tem promovido impactos na sociedade em geral especialmente pelo crescimento do 
número de usuários destes aparelhos. Silva (2009, p. 92) apresenta dados reelevantes quanto à evolução 
destes usuários que em 1995 eram 91 milhões em todo o mundo e em 2008, já com a terceira geração do 
sistema de telefonia móvel (3G), já somavam 4,1 bilhões.  
75 Ler mais em: SILVA, Fernando Firmino da; SOSTER, Demétrio de Azeredo. (Orgs). Metamorfoses 
jornalísticas 2: a reconfiguração da forma. 1. Ed. – Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2009.  
76 Rede Bandeirantes de Televisão. 
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partir da transmissão o repórter conseguiu ser o primeiro a mostrar imagens do 

acontecimento enquanto as outras equipes ainda se deslocavam até o local. 

Nestas situações de emergência o jornalismo móvel torna-se imprescindível e 

caminha para se consolidar como uma prática permanente nas redações.   

  

3.3.3 – Microjornalismo e apropriações do Twitter 

 

Neste cenário a adaptação de redes sociais para uso ou finalidade 

jornalística, assim como aconteceu com os blogs e com uso de dispositivos 

como os aparelhos celulares, surge de maneira natural em ferramentas como 

os microblogs.  

A primeira referência dessa apropriação com o uso do termo 

Microjornalismo77 veio pelo Jornal americano The New York Times em 2008, 

quando referiu-se a utilização do Twitter para a divulgação de acontecimentos 

relacionados às prévias das eleições norte-americanas. Aos poucos, empresas 

jornalísticas passaram a criar perfis no Twitter também como mecanismo de 

divulgar de maneira breve e instantânea, notícias e informações diversas. 

Gabriela Zago (2008) investigou mais de 500 contas jornalísticas 

nacionais e internacionais para analisar seu conteúdo e classificar a forma de 

utilização do Twitter feita por elas. A autora encontrou oito categorias de 

apropriações jornalísticas no Twitter, o que facilitou a construção de uma 

taxonomia do Microjornalismo. São elas: feed – (Twitterfeed), bastidores, 

(sobre o processo de produção das notícias), alerta (informações utilitárias de 

serviços diversos como trânsito, clima), cobertura (de acontecimentos e 

eventos – explora o caráter instantâneo da ferramenta), pessoal (feito por 

jornalistas que compartilham opiniões, ideias), notícia curta (mais utilizado 

pelas empresas de comunicação e acompanham link para site), programação 

(usado para anunciar, divulgar programação de TV ou de outros veículos) e 

misto (variação das sete opções anteriores).  

No trabalho de pesquisa feito por Rodrigues (2009) foi identificado pela 

autora mais uma categoria, a das entrevistas ou Twitterviews. Esta última 

                                                           
77 Zago (2008, p. 08) afirma a partir de suas pesquisas que embora não prevista, a utilização de 
microblogs como o Twitter como ferramenta jornalística tem, aos poucos se consolidado, sendo correto o 
uso desse termo. 
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categoria é onde se baseia a análise desse estudo a partir de uma conta ou 

perfil que surgiu com a finalidade de promover entrevistas na ferramenta, com 

as limitações que existem nelas, no caso, realizar perguntas e receber 

respostas curtas, com no máximo 140 caracteres.  
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CAPÍTULO IV – EFEITOS DA MICROENTREVISTA PARA O 

JORNALISMO: ANÁLISE DO PERFIL ‘MICROENTREVISTA’ DO JORNAL O 

POVO NO TWITTER 

 
“A entrevista dos veículos de massa é uma arte que não conhece nenhuma 
regra, mas que conhece seus artistas. Numa palavra, tudo na entrevista 
depende de uma interação pesquisador-pesquisa, pequeno campo fechado, 
aonde vão se confrontar ou se associar gigantescas forças sociais, 
psicológicas e afetivas”. (Edgard Morin, 1973, p. 121) 

 

4.1 - A arte de perguntar e o fetiche da velocidade 

 

Perguntar é do cotidiano do jornalista. Em algum momento do processo 

de produção as perguntas surgem como mecanismo fundamental para a 

elaboração do conteúdo jornalístico.  

Mühlhaus (2007, p. 15) afirma que não há jornalismo sem entrevista, 

porque imbuída a pratica está “a milenar arte de fazer perguntas”, presente 

desde a mais simples até a mais elaborada matéria. A autora não sabe 

responder por que a entrevista é pouco estudada78 se comparada aos outros 

formatos do gênero informativo, como as notícias e as reportagens, bastando 

perceber generosa bibliografia envolvendo estes dois outros tipos de formatos. 

O que fica evidente é que, apesar de a entrevista possuir um discurso tão 

facilmente reconhecido, importante como documento histórico, como produção 

do conhecimento que é compartilhado em detalhes com os leitores, é 

percebida mais como técnica do que como uma maneira diferente de se 

repassar as informações e desvendar um pouco mais sobre a pessoa 

entrevistada. 

Surpreende, no entanto, ver que o formato entrevista está ganhando 

novas plataformas, dentro das mídias digitais, mantendo em parte um pouco da 

sua essência (as perguntas e as respostas) e adequando-se a suportes mais 

limitados, porém com muita criatividade.  

A partir da escolha da entrevista como formato – e não as notícias, estas 

certamente muito mais numerosas – que surgem num Microjornalismo 

                                                           
78 Mühlhaus (2007, p. 18) afirma em seu trabalho de pesquisa sobre as entrevistas que apesar de se 
perceber a sólida influência das entrevistas no discurso jornalístico, é um formato pouco estudado. 
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praticado em Twitter, denominada de Twitterviews79 – percebermos que há 

nessa experiência algo interessante a ser estudado, ressaltando-se a partir da 

iniciativa deste fazer jornalístico reconfigurado, aspectos positivos e aspectos 

limitantes que ainda não se desenham com clareza em termos de futuro do 

jornalismo na Internet, mas que pelo fato de existirem, merecem atenção e 

carecem de compreensão. 

A primeira razão para que experiências como estas estejam sendo 

realizadas no Twitter possui relação próxima com o maior potencial da 

ferramenta, ou seja, a instantaneidade. Como foi visto em capítulos anteriores, 

o fetiche da velocidade80 de informação tão presente nos dias atuais faz parte 

de um processo social bem mais amplo, onde o homem moderno buscou na 

tecnologia os caminhos para atingir, cada vez mais rapidamente, um vasto 

conteúdo cultural e informativo. 

Para a geração digital81, acostumada com essa velocidade da informação, 

a ideia de instantaneidade não só é atraente como é parte do cotidiano de 

quem convive com vários equipamentos multimídia e o jornalismo entra nessa 

dinâmica como algo que, naturalmente, precisa ser veloz.  

A grande questão que buscamos responder é: será que o jornalismo 

instantâneo está conseguindo fazer essas adaptações de formatos, como é o 

caso das entrevistas no Twitter, de maneira qualitativa, ou essa reconfiguração 

ainda é realizada sem um propósito definido? Para verificar como isso ocorre, é 

importante perceber como alguns veículos de comunicação como jornais estão 

percebendo e promovendo essas reconfigurações do fazer jornalístico em 

novas ferramentas, alterando assim a cultura, as rotinas e as condições dos 

discursos jornalísticos nesses ambientes.  

 

4.2 - O perfil Microentrevista 

 

O exemplo que serve como estudo de caso deste trabalho é o perfil 

Microentrevista no Twitter (@microentrevista), pertencente ao jornal O Povo do 

                                                           
79 O termo é usado por Rodrigues (2009). 
80 O termo pertence a pesquisadora Sylvia Morethson em seu trabalho: Jornalismo em tempo real: o 
fetiche da velocidade. 1. Ed. Rio de Jnaeiro: Revan, 2002. 
81 Termo usado por Eisenstein & Estefenon (2008) para se dirigir à geração de crianças, adolescentes e 
adultos que crescem acostumados as novas mídias digitais. 
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Estado do Ceará. O jornal impresso é um dos mais antigos do Nordeste, com 

82 anos de veiculação diária. Hoje, o grupo O Povo possui um conglomerado 

de mídias (Jornal, TV, Rádios e sites) produzindo assim conteúdo jornalístico 

multimídia para a Internet, através do portal OPovoonline82 e evidenciando a 

preocupação de atuar com jornalismo em diferentes plataformas, seguindo uma 

tendência que cresce entre os maiores veículos jornalísticos do Brasil. 

Um exemplo que mostra essa preocupação é a existência de uma página 

dedicada ao Twitter, no portal do O Povo, onde o leitor encontra todos os perfis 

criados pelo grupo, por seus jornalistas e colaboradores, com explicações 

sobre a rede social, como usá-la com finalidade de obter informações. Nesta 

página, destacamos a existência do perfil microentrevista83. 

 
Figura 5: Página do site do Jornal O Povo com a relação dos perfis do Twitter mantido 
pelo veículo, jornalistas e colaboradores, com destaque para o Microentrevista. 

 

                                                           
82 http://www.opovo.uol.com.br/twitter 
83 Sempre que nos referirmos ao perfil do Twitter adotaremos o @microentrevista, diferenciando assim, do 
formato microentrevista que são as entrevistas em geral feitas para microblogs 
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A proposta do jornalista é a de realizar entrevistas atraentes com 

personalidades que estivessem ou não84 no Twitter, a partir de perguntas 

pequenas, mas que trouxessem “grande conteúdo” 85 nas respostas curtas, 

fazendo jus ao slogan criado para o perfil: “@microentrevista – para quem tem 

o que dizer”. 

 
Figura 6: Perfil Microentrevista do jornal O Povo, no Twitter. 

 

O editor de arte e criador do perfil explica que a ideia surgiu em meio a 

uma reunião de pauta da redação, quando era discutida a superficialidade das 

postagens do Twitter: 

“A ideia surgiu numa reunião de pauta. Logo quando surgiu o Twitter, 
alguns dos meus colegas olharam para essa nova febre com 
suspeita. Alguns consideravam uma bobagem, uma moda passageira 
que só servia para as pessoas falarem coisas fúteis do seu dia a dia. 
Mas, a discussão era para ser da ferramenta e não do conteúdo. 
Então eu quis usar a ferramenta Twitter para provar que dava para 
fazer algo de conteúdo em algo considerado efêmero”. (Entrevista 
concedida a autora, em 15/04/2010 em anexo); grifo nosso. 

                                                           
84 O editor admitiu ter feito uma das entrevistas – com o convidado Chico Sanchez - por e-mail e depois 
de editada, foi postada no Twitter. Ver entrevista anexo. 
85 O que há em comum entre Cid, Mario Garcia e Bebel Gilberto. Matéria do O Povoonline, disponível 
em: http://opovo.uol.com.br/tecnologia/931377.html; Acesso em 24 de Nov. 2009. 
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Depois de definido como funcionaria as entrevistas – três perguntas 

apenas por entrevistado – uma equipe de jornalistas foi formada para postar o 

conteúdo: Arlen Medina, Cláudio Ribeiro, Demitri Túlio, Erick Guimarães, 

Fátima Sudário, Gil Dicelli e Rodrigo Rocha. Desde que foi criado até o início 

de 2010, o perfil havia realizado entrevistas com a cantora Bebel Gilberto, o 

designer de jornais cubano Mário Garcia, o jornalista Eduardo Tessler, o 

governador do Ceará Cid Gomes e o fotógrafo Chico Sanchez. A participação 

destes entrevistados demonstra que há uma boa aceitação do perfil 

microentrevista e de seu alcance, especialmente por estar ligado a um veículo 

jornalístico reconhecido como é o caso de O Povo.  

Por ser um número reduzido de microentrevistas foi possível observar 

aspectos positivos e limitantes desse uso, em todas as perguntas e respostas. 

A análise se dá de maneira qualitativa pois do total de perguntas e respostas 

postadas foram extraídas as que possuíam mais elementos para serem 

analisados e realizada a interpretação conforme as leituras já realizadas. 

Vejamos porque o perfil @microentrevista contém elementos positivos, 

bem como elementos limitantes que ajudam a compreender os efeitos desse 

tipo de adaptação do gênero informático entrevista para a microentrevista na 

rede social Twitter. 

 

4.3 – Aspectos positivos do conteúdo encontrado no 

@microentrevista 

 

Ao longo de 68 postagens (ou Tweets) o @microentrevista conseguiu 

inovar um gênero que nos meios tradicionais geralmente se dá através de uma 

interação presencial, face a face, promovendo uma entrevista completamente 

mediada por computador.  

A entrevista mantém sua essência, ou seja, perguntas e respostas onde a 

personalidade entrevistada responde o que pensa, mas em uma resposta curta 

de até 140 caracteres, provando, assim, que o aspecto conversacional também 

pode ser explorado por meio de respostas curtas e em um ambiente que não 

exige o contato físico de entrevistador e entrevistado.  
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O exemplo abaixo mostra essa interação a partir do discurso dos 

interlocutores: 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Recorte do diálogo entre o repórter do perfil microentrevista e a entrevistada Bebel 
Gilberto. 

No exemplo acima o interlocutor assume a posição de entrevistador e 

convida a cantora Bebel Gilberto (@bebelgilberto) a ingressar nessa nova 

modalidade de entrevista, dando a entender que há público leitor oculto86 que 

vê o que está no enunciado. É como se o entrevistador apresentasse para o 

seu público virtual e oculto que a entrevista está começando naquele momento. 

A entrevistada, por sua vez, demonstra entusiasmo em participar da 

experiência de ser entrevistada de uma forma pouco convencional no que se 

refere ao jornalismo, já que está distante do entrevistador, não o vê, mas 

também percebe que há um público leitor oculto. 

Lage (2006, p. 79), quando discorre sobre a entrevista em presença e a 

compara com a entrevista mediada por computador, afirma que uma entrevista 

conduzida corretamente é precedida de troca de cumprimentos e de palavras, 

provavelmente sobre a realização da própria entrevista e que tem função fática, 
                                                           
86 Num primeiro momento os seguidores apenas ‘assistem’ a entrevista sendo realizada. 
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ou seja, estabelecer um contato mais formal. Quando esta se dá de maneira 

presencial, ajuda o entrevistado a se ambientar ou inserir-se em ambiente 

compartilhado pelos interlocutores, o que para ele não ocorre no ambiente 

virtual. Mas, percebe-se que o interlocutor/entrevistador realiza esse papel 

mais formal de que através do enunciado da entrevistada, esse desconforto 

não existe. 

Sobre os contatos com os entrevistados antes de iniciar as entrevistas 

propriamente ditas, o editor de arte de O Povo, Gil Dicelli, explica87 que todo o 

contato que normalmente na prática jornalística seria feito por e-mail, telefone 

ou pessoalmente foi substituído pelo contato através do próprio Twitter, 

alterando assim o mecanismo do fazer jornalístico na sua rotina de produção, o 

que chamou a atenção de todos os entrevistados por seu caráter criativo, 

facilitando a sua realização. Para Gabriela Zago (2008c), algumas empresas 

jornalísticas fazem um uso do Twitter entendido como  pouco  inventivo,  com  

as  contas-feed e esquece-se de explorar outras possibilidades e neste 

aspecto, o veículo e os jornalistas de O Povo encontraram uma maneira 

criativa de produzir conteúdo para a ferramenta. 

Além do aspecto criativo e inovador, outra vantagem de se entrevistar 

desta forma está na construção de uma memória que é automaticamente 

compartilhada com todos os seguidores da conta @microentrevista que têm 

acesso livre ao conteúdo, no instante de sua realização. A construção dessa 

memória ocorre porque os seguidores das contas participantes da entrevista 

têm acesso ao conteúdo completo, não editado, diferente do que acontece em 

mídias tradicionais, cujo conteúdo publicado ou divulgado é editado pelo 

veículo e o material integral geralmente fica restrito a estas empresas, sendo 

seu conteúdo integral negligenciado ao público e que ficam disponíveis no 

ambiente do ciberespaço. 

A construção de uma memória carregada de valoração informativa 

também colabora para a construção de um capital social já defendido por 

Recuero (2009b) comum em redes sociais, uma vez que os usuários da rede 

social que acompanham em tempo real as perguntas e respostas ajudam a 

reproduzi-las no próprio Twitter (através de retweets ou RTs) quando julgam a 

                                                           
87 Ver entrevista anexa. 
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informação interessante, dando credibilidade ao veículo que originou a 

postagem e contribuindo para a construção de capital social. Assim, na medida 

em que o usuário reproduz a informação publicada no @microentrevista, ele 

também transfere para si a credibilidade junto a outras pessoas inseridas no 

ambiente do Twitter.  

Outra constatação é que por serem frases curtas o entrevistado 

demonstra a sua capacidade de sintetizar assuntos, percebe-se que há um 

potencial informativo expandido para além da ferramenta e em alguns casos, 

para fora da Internet, quando as respostas passam a ser reproduzidas em 

blogs e outros sites88, promovendo discussões, comentários e debates e até 

conteúdo informativo novo até em veículos mais tradicionais como jornais, 

revistas e emissoras de televisão. 

Ainda entre os aspectos positivos dessa reconfiguração do gênero 

informativo entrevista está na relação com um público “produser” mais 

adaptado ao uso de ferramentas na Internet, a maioria de uma faixa etária 

jovem89, criando vínculos que reforçam a credibilidade do veículo. Este, por sua 

vez realiza a microentrevista com baixo custo, se comparado ao suporte de 

papel, especialmente se as entrevistas são feitas em grandes distâncias, como 

é o caso das entrevistas internacionais. No caso da entrevista com a cantora 

Bebel Gilberto, mesmo se considerando iniciante no uso da ferramenta desta 

rede social, ela se dispôs a responder às perguntas direto de Nova York, onde 

realizava turnê. 

 

4.4 – Aspectos limitantes do conteúdo do @microentrevista 

 

Como toda a experiência em um ambiente desconhecido, apesar dos 

muitos aspectos positivos do uso jornalístico do Twitter e que mostram que é 

                                                           
88 Pesquisando no buscador Google foram encontradas mais de dez referências apenas para a 
microentrevista concedida pelo governado Cid Gomes em blogs e sites políticos (microentrevista +Cid 
Gomes) e ainda no próprio jornal O Povo. 
89 O primeiro censo do uso do Twitter no Brasil, iniciado em maio de 2010, já traz dados interessantes e 
atualizados. Em 22 de junho de 2010, o resultado do censo mostrava que das 18.262 pessoas que 
mandaram as informações, 40,36% estavam inseridas na faixa etária dos 19 aos 24 anos e 23,9% na 
faixa dos 25 aos 30 anos. Disponível e: http://www.twittercentral.com.br/censobr/realtime_html.php 
Outra pesquisa feita com 3.268 usuários do serviço em 2010 pela agência Bullet mostrou que o perfil 
médio do usuário do Twitter no Brasil é de uma maioria de homens (61%) na faixa dos 21 aos 30 anos. A 
pesquisa pode ser baixada na íntegra no site: http:// www.bullet.com.br/twitter.zip 
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possível utilizar as potencialidades desta rede social no que se refere à 

elaboração de microentrevistas, há vários elementos limitantes que prejudicam 

e podem comprometer a proposta inicial defendida pelo veículo, que é a de 

mesmo com respostas curtas obter material de conteúdo relevante.  

Antes da análise das postagens um dos pontos limitantes do uso que o 

veículo faz do @microentrevista é que o perfil não está institucionalizado, ou 

seja, através do perfil no Twitter não se sabe que trata-se de um perfil 

pertencente ao jornal O Povo. Isso poderia ser plenamente resolvido com a 

identificação no perfil @microentrevista através de um texto introdutório e de 

um link remetendo ao site do jornal online. Essa simples iniciativa poderia 

trazer mais seguidores para perfil, pois esse número no momento da pesquisa 

ainda era reduzido a pouco mais de 130 pessoas. 

Outro aspecto limitante percebido em relação ao uso que o veículo faz da 

ferramenta é que os leitores ou seguidores são meros expectadores das 

entrevistas, ou seja, eles não participam das entrevistas. Apesar do uso da 

ferramenta ser criativo, o veículo não consegue aproveitar uma das mais 

interessantes possibilidades que a ferramenta permite, podendo dinamizar o 

conteúdo das postagens. Identificamos ainda que mais um aspecto limitante 

está no número de perguntas por entrevistado (apenas três), o que impede que 

o leitor possa conhecer mais sobre os convidados. 

Partindo para a análise das postagens faz parte da essência de uma 

entrevista no modelo perguntas e respostas, a exposição de ideias e/ou 

histórias em profundidade, construindo uma narrativa que dirá muito sobre a 

“identidade” do entrevistado e sobre seu pensamento. No entanto, a partir do 

conteúdo do @microentrevista pode-se destacar a dificuldade do entrevistado 

em responder de maneira sucinta, em apenas 140 caracteres, a perguntas 

complexas, de maneira a ser compreendido pelo entrevistado e pelos que 

acompanham a entrevista.  

Em todas as entrevistas, percebe-se que a exigência de responder em 

140 caracteres acaba impedindo que o entrevistado detalhe melhor sua ideia. 

Vejamos o exemplo que se segue: 
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Figura 8: Recorte do diálogo entre o repórter do perfil microentrevista e o entrevistado Mário 
Garcia. 

Para a pergunta feita pelo entrevistador: “Como será o jornal do futuro?” 

ao designer de jornais Mário Garcia, veio a resposta: “Definitivamente menores, 

com menos páginas, mais parecidos com livros do que revistas, mais analíticas 

e digitais” 90. Uma pergunta complexa que obteve uma resposta direta, porém 

sem aprofundamento, deixando o leitor mais curioso sobre o que mais o 

designer teria a dizer sobre algo tão interessante como o futuro dos jornais. O 

mesmo acontece com as demais perguntas dirigidas ao entrevistado. Fica 

evidente que o erro, neste caso parte especialmente do entrevistador que 

parece não se preocupar em como o entrevistado irá responder as perguntas, 

ou seja, se a resposta atende ou não as suas perguntas. 

Em outras entrevistas como a realizada com o governador do Ceará Cid 

Gomes, as respostas são acompanhadas de reticências, dando a ideia de que 

o pensamento não pôde ser concluído, como se pode observar na pequena 

transcrição a seguir: 

                                                           
90 Tradução da autora para: “Definitely smaller in size, fewer pages, more book than magazine, more 
analytical, digital companion”. 
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Figura 9: Recorte do diálogo entre o repórter do perfil microentrevista e o entrevistado 
Cid Gomes. 

 

Em todas as entrevistas percebe-se que os poucos caracteres que 

limitam os textos publicados na ferramenta não foram suficientes para que os 

entrevistados elaborassem seu discurso sobre algumas questões importantes. 

A maioria das respostas torna-se, assim, insatisfatória e dão a impressão de 

que poderiam ter mais conteúdo. 

Outro elemento limitante é a falta de um propósito. O editor Gil Dicelli 

afirma que começou a fazer a experiência para mostrar que a ferramenta 

permitia um conteúdo diferente e, não havia propósito de atingir um público 

específico, como pode-se constatar nas respostas dadas pelo editor: 

 
Você percebeu que era possível usar a ferramenta pra fazer 
jornalismo com uma cara nova? Por que entrevistas em 140 
caracteres? 
Não sei se é uma cara nova, mas trata-se de uma ferramenta nova. 
Porque você pode fazer algo parecido com o Twitter no jornal 
impresso (vide as entrevistas curtas, estilo ping-pong). Entrevistas 
porque acredito que as pessoas têm coisas interessantes para dizer, 
mesmo no Twitter que é considerado por muitos o berço do 
pensamento ocioso. 
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Você acha que esse mecanismo atrai mais o público inserido 
digitalmente?  
Não tenho como medir isso e também não tive pretensão de atrair um 
público específico. O bacana é ter alguém do outro lado que leia e se 
sinta contemplado. Se uma pessoa já estiver lendo para mim já é 
uma experiência válida. (entrevista realizada pela autora – em anexo) 

 
 

Percebe-se assim, o uso da ferramenta apenas pelo uso, como uma 

experimentação despropositada e não porque esta pudesse agregar algum 

valor ao conteúdo jornalístico produzido para ela. 

Encontramos ainda mais um aspecto limitante desse modelo 

microentrevista, a constatação de que diante de respostas curtas e numa 

interação mediada por computador dentro do próprio Twitter, é impossível se 

fazer uma avaliação de como o entrevistado está reagindo às perguntas, 

impedindo uma aferição das respostas a partir de reações rápidas como as que 

são permitidas na entrevista presencial, percebendo reações e expressões que 

dão proximidade entre o leitor e entrevistado e humanizam os relatos. No 

modelo microentrevista poucos são os enunciados que demonstram alguma 

reação mais humanizada, típico de quem passa por uma entrevista. Na tela do 

monitor veem-se apenas respostas num aspecto de frieza e de pouca 

proximidade. 

Neste aspecto temos de concordar com os teóricos que defendem a 

entrevista como um momento em que também importa, além da mensagem 

contida no enunciado do entrevistado, a seleção de determinados traços desse 

indivíduo ou da situação em que a entrevista ocorre, dando destaque a sua 

vivência humana comum e geral.  

Acrescentamos neste momento uma reflexão de Mancini (apud BRAVO, 

2007) que reflete bem esse tipo de experiência e o porquê continuam surgindo: 

 

“Mesmo com super doses de gerúndios e função fática do discurso, 
Twitter sobrevive e cresce. Por quê? Porque sua potência é o 
formato, a arquitetura e não o conteúdo. A arquitetura da rede cala 
mais fundo que os conteúdos que circulam por ela. A arquitetura da 
rede é sua política e isso é algo que a apolítica elitista sobre 
conteúdos moderna, verticalista e idealista – não compreende porque 
“pensa velho”. Twitter é um emergente minúsculo da era da fluidez, 
140 caracteres da desinvenção da modernidade. Quando algo nos 
molesta – e isso são com todos – é porque nos transforma”. (BRAVO, 
2007 – tradução da autora). 
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Por maiores e mais perceptíveis que sejam as configurações pelas quais 

o jornalismo passa ao ingressar em novas ferramentas, percebemos a 

necessidade de um propósito a ser defendido para que, em meio a estas 

mudanças, o jornalismo possa manter preservado o seu compromisso social 

com a informação de qualidade e não como uma prática social desprovida de 

contextualização e aprofundamento necessários. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

O diálogo mantido com os autores pesquisados nas áreas da sociologia, 

da comunicação e do jornalismo foi importante para referendar este trabalho e 

sua relevância na reflexão em torno das novas configurações do Jornalismo 

contemporâneo. Nessa “colcha” teórica que construímos no percurso da 

pesquisa, entendemos que as mudanças pelas quais o jornalismo vem 

passando com o advento da Internet e as tecnologias da informação compõem 

um quadro cujos detalhes foram traçados desde que o próprio indivíduo mudou 

sua maneira de relacionar-se. O homem desta sociedade moderna luta por sua 

identidade e, através dos discursos que se propagam na Internet a partir de 

ferramentas interativas, ele quer ser convertido também em autor e não apenas 

como mero receptor passivo de informações. Também há presente nessa nova 

realidade social a emergência de conhecimento, permitido através da 

velocidade da informação onde o jornalismo está inserido. 

Para alguns autores esse momento do jornalismo praticado na internet 

colide e compete com o jornalismo feito em veículos tradicionais como o 

impresso, o rádio e a televisão. No entanto, entendemos que trata-se de uma 

nova forma de se produzir conteúdos jornalísticos que agregam e convergem 

as demais mídias. 

É interessante perceber em meio a estas novas configurações a presença 

do jornalismo em ferramentas ou plataformas que não foram criadas com a 

finalidade de abrigar conteúdos jornalísticos. É o caso dos microblogs que, 

integrados entre as redes sociais destinadas à interação social entre 

indivíduos, acabou tornando-se mecanismo eficiente para o repasse 

instantâneo de conteúdos jornalísticos. 

No microblog Twitter já é possível identificar vários tipos de apropriações 

jornalísticas. Entre eles, chamamos a atenção para uma reconfiguração do 

gênero informativo entrevista, denominado, neste novo ambiente, de 

microentrevistas ou Twitterviews identificado por se constituir de perguntas e 

respostas em até 140 caracteres. 
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A partir de um perfil criado pelo jornal do Estado do Ceará O Povo de 

maneira pioneira para o Twitter, denominado de @microentrevista, foi possível 

constatar diversos elementos positivos bem como limitantes dessa experiência 

jornalística, onde o gênero entrevista pôde ser analisado em sua essência (nas 

perguntas e respostas dos interlocutores) até a prática jornalística desenvolvida 

para sua realização.  

Percebemos a partir deste trabalho que no formato microentrevista 

(Twitterview) não cabem os modelos de certo e errado descritos em diversos 

manuais de redação quando se trata de realizar uma entrevista em um suporte 

diferente, como é o caso de microblogs, e nem alguns conceitos defendidos por 

teóricos sobre como uma entrevista deve acontecer tecnicamente falando, pois 

seu atrativo está justamente em fugir a todas estas regras que transformam o 

discurso jornalístico em uma fôrma, em algo estático, quando na realidade da 

sociedade moderna, destaca-se que os conceitos já não são mais fixos e nem 

possuem uma forma única.  

O forte da realização de microentrevistas está na sua brevidade, na 

facilidade de propagação no ambiente da rede social e fora dela, na construção 

de uma memória que é acompanhada e construída pelos usuários/partícipes no 

momento de sua realização, sem os mecanismos de edição encontrados em 

outros meios, no baixo custo de realização deste tipo de entrevista para os 

veículos e na possibilidade de atrair um público inserido digitalmente que 

deseja informações curtas. 

Mas, também apontamos no trabalho elementos limitantes de sua 

realização contínua por percebermos que a Twitterview não pôde alcançar a 

profundidade necessária para debater os assuntos tratados, tanto por parte do 

entrevistador quanto por parte do entrevistado devido ao limite de caracteres 

da ferramenta. Percebemos ainda que a razão maior de se fazer uma 

entrevista no estilo perguntas e respostas é expor ao público a opinião 

relevante de uma autoridade ou especialista sobre determinado assunto, sem 

que haja limitações nas explanações, para que o público possa entender as 

ideias expostas em sua profundidade.  

Cabe também ressaltar que o veículo O Povo faz um uso limitante da 

ferramenta, quase como uma transposição do método de entrevistas que é 
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realizado no meio impresso, o que é um erro, pois a mudança de meio, de 

plataforma, pede uma mudança de pensamento. Primeiro: Pelo uso da 

ferramenta de maneira despropositada, uma experimentação, cujo perfil 

@microentrevista surge sem qualquer identificação do veículo a qual pertence, 

quando uma simples apresentação e confirmação de que se trata de um perfil 

do grupo O Povo poderia fortalecer ainda mais o perfil, conferir credibilidade e 

ajudar rapidamente a obter um número maior de seguidores. Segundo: Porque 

o veículo não atende ao público produser, já que não há interação dos 

seguidores com o entrevistador e nem com entrevistado e seria bem mais 

construtivo, informativo, permitiria a construção de uma hashtag e ressaltaria 

uma das mais interessantes utilizações dessa ferramenta que é a interatividade 

em tempo real. Terceiro: Por utilizar um número ínfimo de perguntas – apenas 

três por convidado, perguntas prontas – quando poderia o uso poderia ser mais 

aberto e deixar a entrevista fluir normalmente e elaborar perguntas conforme as 

respostas dos entrevistados. Por esses pontos de vista a experiência, apesar 

de ser boa na concepção, acaba por errar na sua execução.  

Logo, entendemos que a grande contribuição que a Internet agregada a 

novas tecnologias vem permitindo uma reconfiguração do fazer jornalístico, das 

suas práticas, da reflexão sobre o papel do jornalista especialmente no que se 

refere a uma maior participação dos usuários na produção de conteúdos 

informativos presentes neste meio, na possibilidade de explorar as informações 

a partir de uma multimidialidade, facilitando assim a compreensão das 

informações.  

As apropriações jornalísticas em ferramentas como o Twitter e a 

reconfiguração de gêneros jornalísticos mostram a capacidade de adaptarmos 

um conhecimento que vem sendo construído no fazer cotidiano às 

necessidades e à realidade de cada momento da sociedade, o que é 

estimulante para os que estudam a comunicação. Mas, também entendemos 

que algumas experiências como a microentrevista ainda ocorrem sem um 

propósito definido a ser defendido e sem uma grande contribuição em termos 

de conteúdo. Não defendemos aqui a mudança do Twitter, afinal, seu sucesso 

está justamente em sua característica de postagens curtas e ela não foi criada 

com a finalidade jornalística, mas sim, de se ter preocupação e esforço em 
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buscar alternativas de se realizar um bom jornalismo, mesmo em 140 

caracteres.  

As críticas feitas nos meios offline aos conteúdos jornalísticos 

disponibilizados na Internet muitas vezes são fundamentadas em iniciativas 

evasivas e usos despropositados na rede. O problema certamente não está no 

suporte, nem na Internet, que aqui defendemos como um meio revolucionário 

por diversas transformações que promoveu e continua a promover, mas sim, 

na maneira como o jornalismo está sendo produzido neste ambiente, tendo 

como premissa a instantaneidade.  

Exaltar a instantaneidade em detrimento de um modo de fazer jornalismo 

que preze por seu compromisso social, por uma boa qualidade da informação, 

de apuração minuciosa e de um olhar humanizado desse processo não é 

suficiente e nem vantajoso para profissionais, nem muito menos para os 

leitores que integram a geração digital. Sabemos que serão necessárias outras 

pesquisas na medida em que outras apropriações jornalísticas venham a surgir 

na Internet. Também concluímos este trabalho sem uma resposta que dê conta 

das muitas perguntas sobre como serão os conteúdos jornalísticos num futuro 

próximo diante da rapidez tecnológica. Porém, temos a certeza de que o 

jornalismo continuará a tomar novas formas, para manter-se como elo entre as 

informações e a sociedade. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 – Entrevista a Gil Dicelli, criador do perfil Microentrevista – Jornal O 
Povo: 

A entrevista foi realizada através de perguntas pelo Windows Live Messenger 

(MSN) por escolha do próprio entrevistado, no dia 15 de abril de 2010: 

 
Izaíra Thalita: 
Gil, eu estou concluindo a minha monografia em Jornalismo aqui na UERN 
tendo como base os estudos sobre Jornalismo e Twitter. 
 

Gil Dicelli: 
Que bacana. 
 

Izaíra Thalita: 
Me chamou muito a atenção o fato de O Povo ter um espaço onde reúne todos 
os colaboradores e seções do Twitter.  
Mas, eu fiquei curiosa mesmo sobre o Microentrevista. 
 

Gil Dicelli: 
Certo. 
 

Izaíra Thalita: 
Como surgiu essa ideia? 

 
Gil Dicelli: 
A ideia surgiu numa reunião de pauta. Logo quando surgiu o Twitter alguns dos 
meus colegas olharam para essa nova febre com suspeita. Alguns 
consideravam uma bobagem, uma moda passageira que só servia para as 
pessoas falarem coisas fúteis do seu dia a dia. 
Mas a discussão era para ser da ferramenta e não do conteúdo. 
Então eu quis usar a ferramenta Twitter para provar que dava para fazer algo 
de conteúdo em algo considerado efêmero. 
 

Izaíra Thalita: 
Você percebeu que era possível usar a ferramenta pra fazer jornalismo com 
uma cara nova? 
Mas porque entrevistas? Em 140 caracteres? 
 

Gil Dicelli: 
Não sei se é uma cara nova, mas trata-se de uma ferramenta nova. Porque 
você pode fazer algo parecido com o Twitter no jornal impresso (vide as 
entrevistas curtas, estilo ping-pong). 
Entrevistas porque acredito que as pessoas têm coisas interessantes para 
dizer, mesmo no Twitter, que é considerado por muitos o berço do pensamento 
ocioso. 
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Izaíra Thalita: 
Vc se sentiu limitado pela ferramenta na hora de elaborar as perguntas ou 
percebeu que o entrevistado estava limitado para responder? 
 

Gil Dicelli: 
Não, de jeito algum. Acredito que podemos mesmo dizer coisas interessantes 
em poucas palavras. 
É extrair a essência do pensamento, sem muito blá blá blá... 
Você já deve ter escutado que "escrever é a arte de cortar palavras". É mais ou 
menos esse o sentido. 

 
Izaíra Thalita: 
Vendo o perfil do @microentrevista vi que algumas respostas estavam 
incompletas. Os entrevistados conseguiram responder todas as perguntas nos 
140 caracteres? 
 

Gil Dicelli: 
Não todos. Teve um que tive que editar pq ele respondeu por email, foi o Chico 
Sanchez, fotografo mexicano. 
 

Izaíra Thalita: 
Porque então as respostas dos outros aparecem incompletas? 
 

Gil Dicelli: 
Não, estão todas completas 
 

Izaíra Thalita: 
As respostas do Governador do Ceará, Cid Gomes tem reticências. 
 

Gil Dicelli: 
É a forma dele escrever, não é corte. 
 
Izaíra Thalita: 
Então, ele não conseguiu concluir a ideia? 
 

Gil Dicelli: 
Não se trata disso, acredito que ele colocou reticências porque escrevesse 
assim, não sei. Para mim, as respostas estão claras. 
 

Izaíra Thalita: 
Como você fazia o convite para a entrevista e como era a reação do 
entrevistado antes de postar as perguntas? 
 

Gil Dicelli: 
Eu procurava a pessoa no próprio Twitter, caso ela estivesse, fazia o convite. 
Todos aceitaram muito bem. A grande surpresa foi a cantora Bebel Gilberto 
que respondeu em tempo real, direto de Nova York. 
 

Izaíra Thalita: 
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Então o primeiro contato não foi por telefone?  
 

Gil Dicelli: 
Não, tudo pelo Twitter. 

 
Izaíra Thalita: 
Você acha que esse mecanismo atrai mais o público inserido digitalmente?  

 
Gil Dicelli: 
Não tenho como medir isso e também não tive pretensão de atrair um público 
específico. O bacana é ter alguém do outro lado que leia e se sinta 
contemplado. Se uma pessoa já estiver lendo para mim já é uma experiência 
válida. 
 

Izaíra Thalita: 
Por que o perfil do microentrevista não está sendo atualizado? 
 

Gil Dicelli: 
Eu sou editor de Arte do jornal O POVO. Estamos num processo de produção 
de especiais, bem puxado. Então, logo, logo ele estará de volta. Nosso próximo 
convidado será o designer argentino Rodrigo Fino. 
 

Izaíra Thalita: 
O jornal criou uma editoria de redes sociais? É importante reconhecer o valor 
das redes neste momento para quem faz jornalismo? 
 

Gil Dicelli: 
Não se trata de uma editoria, mas temos um profissional que faz esse 
acompanhamento. É imprescindível que o jornalismo mantenha os olhos bem 
abertos para as mídias sociais. Quem teimar em ficar de olhos fechados vai 
estar cada dia mais distante do leitor do presente e do futuro. 
O jornalismo hoje é antes de mais nada uma construção social de várias mãos. 
Todos produzem, acompanham, criticam, enfim, as portas da interação são 
infinitas. 
 

Izaíra Thalita: 
Gil agradeço muito por me ajudar. Queria poder contar com sua ajuda em 
dúvidas posteriores. : - D 
 
Gil Dicelli: 
De nada, é um prazer ajudar com qualquer pesquisa nessa área. Fique à 
vontade para me procurar. Boa sorte com o trabalho e acompanhe o 
@microentrevista :) 
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ANEXO 2 - Resultados do Censo realizado sobre o uso do Twitter no Brasil 
(#140br) – Dados divulgados em 22 de junho de 2010: 

Perfil 
Total de amostras: 18262 
pessoal: 96.73 %  
empresa: 3.27 %  
 
Sexo 
Masculino: 56.83 %  
Feminino: 40.77 %  
empresa: 2.4 %  
 
Faixa etária 
19 - 24: 40.36 %  
25 - 30: 23.93 %  
15 - 18: 14.85 %  
31 - 35: 8.19 %  
36 - 40: 3.53 %  
menos de 15: 3.24 %  
41 - 45: 2.01 %  
46 - 55: 1.79 %  
não aplica (empresa, etc.): 1.63 %  
mais de 55: 0.46 %  
aplica não (empresa, etc): 0.01 %  
25-30: 0.01 %  
 
Estado (Região) 
SP: 36.45 %  
RJ: 11.37 %  
MG: 8.96 %  
PR: 7.25 %  
RS: 6.2 %  
SC: 4.91 %  
DF: 3.52 %  
BA: 2.96 %  
PE: 2.28 %  
MT: 2.03 %  
CE: 1.95 %  
GO: 1.82 %  
ES: 1.68 %  
PB: 1.4 %  
PA: 1.26 %  
RN: 1.25 %  
MS: 1.23 %  
SE: 0.72 %  
AM: 0.61 %  
MA: 0.56 %  
PI: 0.45 %  
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AL: 0.45 %  
TO: 0.25 %  
RO: 0.2 %  
AC: 0.15 %  
AP: 0.05 %  
RR: 0.04 %  
 
Local de acesso 
Somente em casa: 39.49 % 
Somente no trabalho: 4.15 % 
Somente em dispositivos móveis: 0.88 % 
Casa e Trabalho: 29.97 % 
Casa e Móvel: 7.75 % 
Trabalho e Móvel: 0.61 % 
Casa, Trabalho e Móvel: 16.7 % 
Não responderam: 0.45 % 
 
Meio de acesso 
Somente via navegador: 67.22 % 
Somente via celular: 2.56 % 
Somente via aplicações: 1.19 % 
Navegador e Celular: 16.73 % 
Navegador e Apps: 2.2 % 
Celular e aplicações: 0.34 % 
Navegador, celular e plicações: 1.66 % 
Não responderam: 8.1 % 
 
Disponível em - http://www.twittercentral.com.br/censobr/realtime_html.php 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


