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Resumo 
 
O Twitter tem sido usado na otimização da dinâmica de trabalho dos jornalistas em 
diversas mídias – impressa, radiofônica, televisiva e, especialmente, on line. Neste 
estudo, parte de uma investigação em nível de Iniciação Científica (PIBIC), procuramos 
indicar alguns elementos empíricos que têm contribuído para o avanço da pesquisa em 
Comunicação. Para isso, nos guarnecemos dos depoimentos de profissionais dos portais 
de notícias de três importantes meios de comunicação do estado da Paraíba – que usam 
o Twitter em suas rotinas jornalísticas – e listamos alguns trabalhos teóricos voltados 
para este novo serviço, que tem ensejado inovações na academia, no mercado e na vida 
cotidiana.  
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Introdução 
 

Quando de sua criação, em 2006, o Twitter era um site bastante rudimentar de 

troca de micromensagens entre amigos via celular. Utilizando esse aparelho, cada 

assinante do serviço podia enviar e receber, em até 140 caracteres, atualizações 

semelhantes ao status de mensageiro instantâneo. Aspectos da vida pessoal do usuário – 

como localização geográfica, estado emocional, atividade recente, entre outras 

novidades que os mesmos julgavam interessante compartilhar com os integrantes de sua 

rede – eram publicados em seu perfil e exibidos para todos os seus contatos, que podiam 

acessar essas informações não só pelo celular mas também pela web. 

Porém, o aumento do número de usuários e o modelo de desenvolvimento 

adotado pela equipe do site modificaram a forma de usar o Twitter e de aperfeiçoar a 
                                                 
1 Trabalho apresentado na Divisão Temática Multimídia da Intercom Júnior – Jornada de Iniciação Científica em 
Comunicação, evento componente do XXXIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Graduanda do curso de Comunicação Social – habilitação em Jornalismo da UFPB. Integra o Programa Institucional 
de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), orientada pelo Professor Dr. Cláudio Cardoso de Paiva. Email: 
laizafelix@gmail.com. 
3 Orientador da pesquisa PIBIC/UFPB/CNPq, Professor Associado I do Departamento de Comunicação e do 
PPGCOM/UFPB. Pesquisador em Mídias Digitais com o projeto “Modernização Tecnológica e Desenvolvimento 
Social. Um estudo das mídias digitais”, e em Cinema e Televisão. Email: claudiocpaiva@yahoo.com.br. 
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interface. De um serviço restrito a pequenos grupos de amigos que se informavam sobre 

atividades cotidianas de caráter privado, o Twitter passou a ser utilizado como um meio 

de comunicação cujos maiores méritos estavam na mobilidade, no alcance e na 

repercussão global das mensagens e na variedade de assuntos ali discutidos. Ao mesmo 

tempo, o acesso a API4 do serviço iniciou uma parceria bem sucedida entre a equipe do 

Twitter e os usuários, que passaram a criar soluções para demandas que o número 

reduzido de desenvolvedores do site não era capaz de atender. 

Esses dois fatores foram responsáveis pela rápida evolução do Twitter. Apenas 

quatro anos após sua criação, o serviço é utilizado por anônimos, celebridades, políticos, 

blogueiros, empresas, emissoras de televisão, entre uma infinidade de perfis que abrem 

conta no site e rapidamente entram no ritmo das atualizações.  

 O presente trabalho apresenta parte dos resultados da pesquisa de Iniciação 

Científica “Mídia Colaborativa, Mobilidade e Produção Jornalística: Dos Blogs aos 

Microblogs”, em que apuramos como seis portais de notícias paraibanos utilizam o 

Twitter nas suas rotinas jornalísticas. Esses seis portais foram divididos em dois grupos: 

o primeiro corresponde às páginas de grandes empresas de comunicação do estado; o 

segundo é formado por portais ditos independentes. A seguir, observamos como o 

Twitter pode participar da produção de notícias e, depois, como os portais Correio, 

Paraíba 1 e O Norte On Line utilizam esta interface nas suas redações. 

 

O Twitter e o Jornalismo 

 

Os perfis do Twitter publicam todo tipo informação: fofocas de celebridades, 

pesquisa científica, matérias sobre moda e beleza, últimas notícias, eventos esportivos, 

política, entre outros temas. Também atendem aos mais variados interesses – comércio 

eletrônico, publicidade, prestação de serviços e fornecimento de informações em tempo 

real, por exemplo. Sua estrutura se apropria de características dos sites de rede social e 

dos microblogs para oferecer um ambiente móvel de informação constantemente 

atualizado, movimentado a partir da colaboração espontânea dos usuários que, por 

                                                 
4 Application Programming Interface (API) ou Interface de Programação do Aplicativo é um recurso que permite a 
utilização de características de um dado software para o desenvolvimento de um novo programa relacionado com o 
original. Desde o princípio, o Twitter liberou o acesso a parte de sua API para que programadores desenvolvessem 
“aplicações, websites, widgets, e outros projetos que interagissem com o Twitter”. 
<http://apiwiki.twitter.com/FAQ#WhatsanAPI/> 
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serem muitos e distribuídos por todo o planeta, circulam mensagens e repercutem 

assuntos rapidamente. 

Essas especificidades do Twitter atendem às necessidades de diversos 

empreendimentos, sejam eles públicos, privados, corporativos ou pessoais. Entre eles, o 

Jornalismo é dos um que facilmente interagem com o Twitter, já que ambos trabalham 

com a mesma matéria prima: informação. A mobilidade proporcionada pelos celulares, 

a rápida circulação das mensagens e a repercussão intensa dos assuntos no site alinham 

o Twitter às necessidades do jornalismo on line e do público ávido pelo consumo de 

notícias o mais atualizadas possível. 

Dessa forma, o Twitter passou a ser utilizado para fins jornalísticos tanto pelos 

usuários como pelos meios de comunicação e, por meio do serviço, ambos enviam e 

recebem informações, fazendo circular conteúdos noticiosos na web e nos celulares. 

Assim, o Twitter é uma plataforma que propicia o jornalismo móvel e colaborativo on 

line ao permitir que tanto o público quanto os portais, as emissoras de rádio e televisão, 

assim como os jornais e as revistas se utilizem de suas propriedades para produzir 

notícias em diversas situações jornalísticas – da cobertura de eleições, premiações e 

catástrofes naturais à reportagem de acontecimentos inusitados e extraordinários. 

 

O Twitter e os portais de notícias 

 

 Os portais de notícias relacionam-se de modo mais íntimo com as práticas 

estabelecidas no Twitter, pois seu suporte é a própria internet e não a televisão ou as 

mídias impressas, como no caso dos telejornais ou das revistas. Assim, esses veículos 

utilizam o Twitter para linkar material recém postado, contatar fontes e personagens, se 

informar sobre os assuntos do momento – do nível local ao mundial – entre outras 

funções da rotina de produção de notícias que passaram a ter mais visibilidade com a 

publicidade que o serviço proporciona. 

 Neste trabalho vamos apurar aspectos gerais da utilização do Twitter por três 

portais de notícias do Estado da Paraíba, ligados a grandes grupos de comunicação: 

Portal Correio, Portal Paraíba 1 e Portal O Norte On Line. 
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Portal Correio 

 

O Sistema Correio de Comunicação é formado pelos seguintes veículos: o jornal 

impresso Correio da Paraíba, dez emissoras de rádio pelo sistema Correio Sat e a 

emissora de televisão TV Correio, afiliada da Rede Record na Paraíba. Seu braço na 

internet surgiu em 2004 com a criação do Portal Correio5, cuja equipe hoje conta com 

oito integrantes – sendo um coordenador geral – que realizam todas as funções do site 

para todas as editorias. 

 Eliseu Lins, editor do portal no turno da manhã, explica que os portais em geral 

recebem pouco investimento, o que limita suas condições estruturais e de pessoal. A 

redação do Portal Correio divide espaço com a redação da Rádio Correio e as equipes 

trabalham em parceria – e até se intitulam como redação de webradiojornalismo.  

Lins conta que “a rádio tem dois carros e está o tempo todo fazendo matéria na 

rua. Como a gente tem uma mão de obra escassa, acaba não saindo muito pra ficar 

produzindo aqui. Se for sair pra fazer uma matéria, a gente deixa de fazer quatro na 

redação”. Por isso, o portal aproveita matérias que a rádio produz e também lhe 

direciona pautas que não são capazes de cumprir em razão dessas limitações. 

Apesar de não divulgar números precisos sobre o número de acessos, Lins 

garante que o Portal Correio é o mais acessado do estado e apenas dá estimativas sobre 

o dado: “Uma notícia boa tem 10 mil acessos. Uma notícia ótima tem entre 50 e 70 mil 

acessos”, mensura. 

 O Twitter do Portal Correio6 foi criado em dezembro de 2008, mas não começou 

a ser atualizado imediatamente. Ao abrir a conta, a intenção era garantir o nome de 

usuário @portalcorreio até que fosse definida a estratégia de uso do perfil. O criador da 

conta, Xhico Raimerson – afastado do portal enquanto trabalha com redes sociais para a 

campanha eleitoral do candidato ao governo da Paraíba Ricardo Coutinho – começou a 

atualizar a conta em outubro de 2009 por iniciativa própria.  

Posteriormente, foi solicitado à empresa que cuida do gerenciamento do portal 

uma solução que atualizasse o Twitter automaticamente, procedimento este adotado 

desde maio de 2010. Em razão disso, o Twitter do Portal Correio não se pronuncia de 

maneira informal ou pessoal, já que o programa lança os tweets no perfil do portal assim 

que as respectivas matérias vão ao ar. São cerca de 70 atualizações diárias, todas 

                                                 
5 <http://www.portalcorreio.com.br/> 
6 <http://twitter.com/portalcorreio/> 
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contendo a manchete da notícia – que, dependendo do tamanho, permite incluir as 

primeiras palavras do texto – mais o link encurtado pelo serviço tinyurl7 direcionando 

para a matéria. 

Eliseu ressalva, no entanto, que sempre entra no perfil do portal para responder 

replies e direct messages, assim como conferir a repercussão dos retweets e demais 

formas de comentário das notícias. Ele observa que, como cinco dos oito integrantes da 

equipe utilizam o serviço – e tuitam sobre o portal em seus perfis – muitos seguidores já 

se reportam diretamente a eles. Lins comenta que a interatividade com a audiência 

acontece muito mais pelos perfis dos jornalistas do que pelo perfil do portal, por que as 

pessoas já sabem que é uma conta atualizada automaticamente. 

Talvez por isso o Portal Correio siga mais de mil perfis. A conta só é acessada 

para responder aos seguidores quando estes citam o portal em seus tweets. Não há 

problema em lidar com o volume de informações gerado por essas pessoas por que os 

jornalistas utilizam o Twitter em suas próprias contas, e não pelo perfil do portal. 

A utilização do serviço se desdobra em três funções principais: a divulgação das 

matérias recém postadas, a observação de fontes em potencial – personagens ou idéias 

de pautas – e o monitoramento das comunicações da audiência com o portal. Eliseu 

acrescenta a avaliação geral da repercussão de um fato como uma maneira de também 

produzir conteúdo via Twitter:  

 

“Assuntos do Twitter acabam virando matérias. Ainda com o Orkut a gente 
introduziu isso. No caso específico de hoje, quarta feira (07/07/2010). A justiça 
decretou a prisão do goleiro do Flamengo. A gente coloca a matéria, joga o link 
no Twitter. Esse link no Twitter gera um monte de retweet, um monte de 
resposta, um monte de coisa. A gente pega isso lá pra frente, 16h ou 17h, 
fazemos um apanhado geral e produzimos uma matéria sobre isso. „Internautas 
condenam Bruno‟ ou „Internautas defendem Bruno‟. É uma coisa natural. A 
mesma coisa com o Orkut. Acontece alguma coisa, a gente vai lá no Orkut da 
pessoa, olha os recadinhos que os outros deixaram e vê a revolta, a defesa, vê 
todos os lados”. 
 

 A seção “Fale Conosco” é onde os internautas geralmente fazem denúncias 

sobre problemas nos serviços públicos – como falta de água, posto de saúde sem 

médico, entre outras reclamações – que visam chamar a atenção das autoridades e assim 

agilizar soluções que, sem a visibilidade que a imprensa dá, demorariam muito mais 

                                                 
7 <http://tinyurl.com/> 
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para acontecer. Quando essas mesmas queixas são feitas via Twitter, o procedimento de 

apuração é o mesmo, como explica Eliseu: 

 

“No Twitter é a mesma coisa, alguém passou uma pauta, passou uma denúncia, 
alguma coisa, a gente não pega e coloca de cara. A gente tem que apurar. 
Vamos ligar pra secretaria daquele assunto, vamos ouvir o lado deles, por que 
até então gente está ouvindo apenas um lado. Jornalismo tem que ouvir sempre 
os dois lados. Se um está denunciando alguma coisa, temos que ouvir a outra 
parte”  
 

 A apropriação do Twitter pelo Portal Correio ainda é bastante incipiente. Na 

segunda parte da página inicial, numa pequena seção chamada “Acompanhe”, são 

exibidos três botões: um para a comunidade do portal no Orkut, criada em setembro de 

2009, mas cujo fórum apresenta somente um tópico com duas postagens, datado de 

junho de 2010; um para o Twitter, que é atualizado diariamente; e um último para o 

canal no YouTube, que foi criado em julho de 2009 e possui 55 vídeos, sendo o mais 

recente de novembro de 2009. 

 Essa descrição evidencia que, mesmo com a iniciativa de participar de redes 

sociais, o portal ainda não consegue estabelecer uma frequência nelas. As contas são 

criadas, começam a ser utilizadas mas depois são abandonadas. O Twitter, por ter a 

opção da atualização automática, está sobrevivendo. Em contrapartida, não tem 

destaque dentro da página inicial tanto por sua localização quanto por ser representado 

apenas por um ícone.  

Mesmo com a popularidade e o sucesso do Twitter, nem todas as pessoas estão 

inteiradas do que é o serviço e de como ele é uma mediação interessante para a 

produção, a circulação e o consumo de notícias, via web ou celulares. Ao resumir a 

ligação do portal com o Twitter apenas por um ícone, fica subentendido que a audiência 

já conhece e utiliza o site, o que ainda é cedo para afirmar – diante do volume de 

pessoas que só após o boom inicial do Twitter é que começaram a aderir e explorar o 

serviço. 
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Portal Paraíba 1 

 

A Rede Paraíba de Comunicação é formada pelo impresso Jornal da Paraíba, a 

TV Cabo Branco e a TV Paraíba (afiliadas da Rede Globo em João Pessoa e Campina 

Grande, respectivamente) e as rádios Cabo Branco FM e 101 FM, em João Pessoa. Em 

julho de 2008, foi ao ar o portal de notícias Paraíba 18 que, de acordo com a editora 

Tatiana Ramos, tem cerca de 640 mil visitantes únicos mensalmente. Segundo 

estatísticas do próprio portal, 3% da audiência que chega à página vem do Twitter. 

O Twitter do portal foi criado em março de 2009, mas só começou a ser 

atualizado em outubro. Tatiana explica que a equipe queria garantir o nome de usuário 

@paraiba1 e, depois de adquirir o conhecimento sobre a melhor forma de utilizar o 

serviço, é que iniciaram as postagens: 

 

“Queríamos usar de uma maneira frequente, por que existe uma coisa também 
aqui nos portais – que é muito natural, às vezes – que é você usar um dia e três 
não. Aí fica assim, não tem um profissionalismo naquilo. Então a gente resolveu 
usar o Twitter somente quando achou que podia ser usado de uma maneira 
profissional, por que até então a gente ainda não tinha escolhido ou achava que 
talvez não seria interessante usar o Twitter. Mas quando começamos a ver que 
os grandes meios estavam usando e que aquilo era uma plataforma que ia nos 
trazer mais audiência, a gente começou a usar”. 
 

 O Twitter do Paraíba 19 é atualizado tanto automaticamente – para algumas 

seções, como a de vídeos – quanto “manualmente” – que corresponde à maioria dos 

tweets, que ficam numa média de 17 por dia. Tatiana explica que não há um padrão para 

as mensagens, pois depende de quem posta. Ela própria, o editor adjunto e uma repórter, 

que são as pessoas que têm login e senha do Twitter do portal, atualizam a conta tanto 

por caminhos – site oficial e Echofon10, principalmente – como de maneiras diferentes. 

Em comum, só a mudança da linguagem quando possível, pois todos procuram não 

fazer dos tweets simples cópias das manchetes: 

 

“O que a gente muda no Twitter, às vezes, são as manchetes por que podem não 
cair bem pra uma chamada de Twitter. Hoje (07/07/2010) a gente está 
divulgando uma lista do TRE, então a gente vai colocar uma manchete assim: 
„TRE divulga lista completa de candidatos que se inscreveram para eleições 
2010‟. Já no Twitter, a gente chama assim: „Clique aqui e veja quem são os 

                                                 
8 <http://www.paraiba1.com.br/> 
9 <http://twitter.com/paraiba1/> 
10 Aplicativo que permite o acesso ao Twitter por meio de um pop-up no navegador FireFox, no computador Mac e 
no celular iPhone. <http://www.echofon.com/> 
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candidatos...‟, por que ali a gente está falando com alguém. Essa formalidade 
que existe no Jornalismo, e que tem que existir por conta de regras, dos padrões, 
a gente quebra um pouco no Twitter”. 
 

 O Paraíba 1 é seguido por mais de 4 mil pessoas, mas segue apenas 25 perfis. 

Tatiana explica que o portal se restringe mais a um Twitter corporativo, que segue 

apenas quem pode ser uma fonte de informação, limitada a políticos e jornalistas da 

casa. Os perfis pessoais dos jornalistas filtram informações obtidas nos perfis que 

seguem, não sendo necessário o perfil do portal seguir outras fontes também pessoais.  

Todos na redação têm Twitter e, apesar de não existir um código de conduta 

específico para o uso do serviço, existem recomendações para o comportamento no site: 

 

“O que há de orientação é que a gente preserve o nome da empresa mesmo fora 
dela, por que aqui a gente trabalha no portal mas existem várias empresas 
associadas. Então, por exemplo, um repórter não pode dizer em seu Twitter que 
odeia a programação da TV Cabo Branco. Se ele não gosta da TV Cabo Branco, 
infelizmente, por que ele trabalha aqui, não vai poder usar o seu Twitter pessoal 
pra denegrir a imagem da TV Cabo Branco por qualquer que seja o motivo. A 
gente também não quer que use o Twitter pra divulgar coisas que são internas, 
por que tem várias coisas que acontecem aqui dentro e que são do seu ambiente 
de trabalho ou do seu cargo de confiança”.  
 

 O Twitter do Paraíba 1 é usado, basicamente, para divulgar notícias selecionadas 

no momento que vão ao ar no portal. Mas já existem casos de fontes para matérias, que 

Tatiana destaca com dois exemplos. O primeiro foi por ocasião do terremoto no Haiti, 

quando uma repórter viu uma tuiteira comentar que seu tio, pernambucano radicado na 

Paraíba, havia morrido na catástrofe. A partir desse primeiro contato, o fato foi apurado 

por Orkut e telefone, até a confirmação do episódio e a produção da matéria. O segundo 

foi o de um assalto tipo arrastão em várias farmácias de João Pessoa, quando uma das 

vítimas tuitou o acontecimento, e a repórter ficou sabendo do caso antes mesmo da 

Polícia Militar comunicar a ocorrência. 

 Essas colaborações foram espontâneas mas não foram direcionadas ao Twitter 

do portal. Porém, ao seguir essas pessoas, os repórteres tiveram acesso a essas 

informações e fizeram um link entre um acontecimento mundial e um personagem local, 

no primeiro caso, e se anteciparam na divulgação de uma notícia, como no segundo 

episódio. Tatiana acredita que a participação da audiência ainda se concentra nos canais 

de colaboração do portal, mas que a tendência é que a parceria via Twitter cresça. 
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 Em situações de cobertura, a experiência relatada pela editora do Paraíba 1 foi a 

de um evento da casa, o Seminário de Mídias Digitais11, realizado em maio de 2010. 

Nesse caso, no lugar de atualizar os seguidores por meio do perfil do Paraíba 1 no 

Twitter, foi criada uma conta só para o seminário12, que durou um dia inteiro. Tatiana 

explica que essa opção foi feita por entender que nem toda a audiência de seguidores 

estaria potencialmente interessada no evento – pois quatro mil seguidores constituem 

um universo muito amplo de perfis.  

Caso essas pessoas tivessem suas timelines lotadas com mensagens indesejáveis 

no lugar dos tweets habituais, poderiam se desagradar e até mesmo deixar de seguir o 

portal. Para Tatiana, essa medida não é regra, pois haverá casos de interesse geral, como 

as eleições, que concentrarão a atenção do público em atualizações minuto a minuto. 

A página inicial do Paraíba 1 também não dá destaque ao perfil no Twitter, que 

se localiza no fim da página. Apesar de, ao contrário do Portal Correio, não ser tão 

minimalista, o link para o @paraiba1 é feito apenas por um ícone e pela chamada “Siga 

agora o paraiba1 no Twitter”. À esquerda do botão para o Twitter, fica o do Orkut, 

também simbolizado pelo ícone correspondente e com o convite “Conheça o perfil do 

paraiba1 no Orkut”.  

Tatiana entende que a presença do Paraíba 1 no Twitter é mais uma forma de 

interagir com a audiência, mesmo que isso signifique receber reclamações por que, ao 

responder essas queixas, emerge a faceta pessoal da equipe, a qual fica sublimada pelo 

caráter corporativo do Twitter do portal. Apesar de não ser possível garantir uma 

relação direta entre os dois eventos, já que desde sua criação o portal não teve queda na 

audiência, Tatiana acredita que o Twitter tem parte no crescimento do Paraíba 1: 

 

“Antes, quando não havia Twitter, essas pessoas não entravam ou talvez 
entrassem com uma frequência menor. O que talvez o Twitter possa adicionar é 
a questão do imediatismo. Quando você publica a matéria e, na mesma hora, 
chama no Twitter, a gente tem um retorno mais rápido devido ao imediatismo 
do meio. Aquela matéria vai ter um crescimento maior de acessos imediatos 
porque mais pessoas a viram no Twitter. Eu sei que aquela mesma pessoa iria 
clicar naquela matéria talvez daqui a duas ou três horas, porque ela só ia entrar 
no portal daqui a duas ou três horas. Mas como ela viu no Twitter, acabou 
entrando mais cedo. E também tem a questão da disseminação, por que se eu 
recebo uma matéria e gosto, eu retuíto”. 

 

                                                 
11<http://www.paraiba1.com.br/Noticia/40186_SEMINARIO+GRATUITO+SOBRE+MIDIAS+DIGITAIS+ATUAL
IZA+ESTUDANTES+E+PROFISSIONAIS+.html/> 
12 <http://twitter.com/Mid_Digitais/> 
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Portal O Norte On Line 

 

 Criado em setembro de 2002, o Portal O Norte On Line13 integra os Diários 

Associados na Paraíba junto com o portal DB On Line, os jornais impressos O Norte e 

Diário da Bornborema, as TVs Clube e Borborema (afiliadas da Band) e as emissoras de 

rádio Clube FM e Clube AM, respectivamente em João Pessoa e Campina Grande. 

 Os Diários Associados na Paraíba têm passado por reestruturações desde abril de 

2009. As mudanças vão desde o projeto gráfico do centenário O Norte, que inclusive 

adotou o formato tablóide, até a demissão de integrantes da equipe e contratação de 

novos funcionários. Clóvis Roberto, editor do portal desde o lançamento, está em 

transição para o jornal impresso O Norte e é um dos funcionários que sobreviveram a 

essas transformações profundas. 

 De acordo com Clóvis, O Norte On Line tem cerca de 10 mil acessos diários, 

número que já foi bem maior. Para ele, isso decorre do desgaste que o impresso sofreu 

ao longo da década, o que se refletiu no portal: “O Norte, o Paraíba 1 e o Correio da 

Paraíba têm um certo volume de acessos por que são atrelados a grupos e isso traz um 

peso muito grande desses nomes. Assim, se o jornal sofre, a gente (o portal) sofre 

junto”, explica. 

 O Twitter do O Norte On Line14 foi criado em julho de 2009 mas só começou a 

ser atualizado em março de 2010, também em decorrência das mudanças que o grupo 

passou. O antigo programador do site – que criou a conta – foi demitido e gerou um 

vácuo nas postagens até que seu substituto retomou as atividades no Twitter. Hoje, 

Clóvis, o webmaster e o programador são as pessoas que possuem acesso à conta e a 

atualizam. 

 Diariamente, são lançados uma média de 14 tweets. As mensagens são enviadas 

principalmente pelo Echofon. O formato é manchete igual ao título da matéria mais o 

link encurtado pelo serviço bit.ly15 direto para a notícia. Apenas matérias classificadas 

como destaques é que são tuitadas. Apesar de esse ser o procedimento adotado – por 

limitações estruturais e de pessoal – Clóvis acredita que não é o ideal, por que não 

permite o desenvolvimento de uma linguagem própria para o Twitter. 

                                                 
13 <http://www.onorte.com.br/> 
14 <http://twitter.com/portalonorte/> 
15 <http://bit.ly/> 
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 O rol de perfis seguidos não é escolhido a partir de critérios específicos. De 

acordo com Clóvis, em geral, são seguidores seguidos de volta. Porém, a atenção se 

volta especialmente para perfis como os políticos, que oferecem informações que geram 

notícias – especialmente quando são eles próprios que atualizam a conta. Clóvis 

exemplifica com um episódio protagonizado por Cássio Cunha Lima, atual candidato ao 

Senado pela Paraíba: “Cássio adora o Twitter. Teve uma reunião em Recife a portas 

fechadas, mas o tempo todo ele estava tuitando. De que adianta ser a portas fechadas se 

ele estava colocando tudo no Twitter? No meio da reunião pediram pra ele parar por que 

já estava repercutindo aqui fora”. 

 O papel do Twitter para a rotina do O Norte On Line ainda é restrito a 

divulgação de notícias recém postadas. Ao oferecer atualizações via Twitter, o objetivo 

do portal é conquistar audiência: “Você quer mais uma forma de divulgar informação 

para que alguma pessoa dê a resposta. Então, enquetes, galerias de fotos, comentários, 

páginas especiais, Twitter, etc, são formas de você se comunicar e atrair essa 

interatividade, é mais um canal, é mais uma ferramenta”, explica Clóvis. 

 O editor admite que não tem intimidade com novas mídias, e que sequer tem 

Twitter. Porém, acredita que está surgindo uma geração de jornalistas que já saem das 

universidades adequados ao ritmo e a linguagem da web, enquanto ele, que começou em 

tempos pré-internet, ainda não se adaptou completamente. Isso não é exatamente um 

problema, pois se falta familiaridade com novos dispositivos e práticas, existe a 

experiência do fazer jornalístico. 

 Esse espírito é que motivou Clóvis nas primeiras incursões móveis de produção 

de notícias do portal. Ele já fez cobertura de coletiva ouvindo a transmissão pelo rádio, 

pois não podia sair da redação – já que a equipe é muito reduzida – e não tinha 

equipamento para postar do local do evento. Em casos onde não havia transmissão de 

rádio, Clóvis levou um celular para repassar ao repórter que estava na redação o que 

estava acontecendo e assim atualizar o portal à distância.  

Nas duas únicas vezes que ele postou notícias fora da redação foi utilizando 

recursos próprios – o netbook com modem de sua esposa. “Matéria em mobilidade não 

tem a freqüência que deveria ter e hoje em dia está muito raro por conta da estrutura. 

Antigamente acontecia muito por causa da minha teimosia, de pegar e ir. É mais 

exceção do que regra”, resume Clóvis. 

 Assim, apesar das dificuldades de atualização do portal e das mudanças por que 

o grupo Diários Associados ainda passa, o Twitter do portal O Norte On Line ensaia 
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seus primeiros passos. Ainda não são exploradas as possibilidades interativas, em 

termos de colaboração. Citações ao portal são respondidas, quando acontecem, mas em 

geral, o Twitter se presta basicamente à divulgação de notícias do portal. Clóvis 

finaliza: “É importante ter qualquer ferramenta ligada a internet, por que é um caminho 

a mais para o fluxo de informação. Agilidade e imediatismo. Se os outros veículos estão 

usando, o portal tem que acompanhar”.  

 

Considerações Finais 

 

 Os portais de notícias paraibanos ainda não são suficientemente estruturados em 

termos de equipamento e de quantidade de pessoal para produzir jornalismo on line com 

a velocidade que se espera. Apenas o Paraíba 1, por exemplo, declarou que disponibiliza 

netbook e modem para quando o jornalista precisa se deslocar e assim postar matérias 

do lugar em que está. 

 Por outro lado, a utilização do Twitter ainda está em uma fase bastante primária 

e experimental, fruto da novidade que o serviço ainda é e da incursão recente dos 

veículos de comunicação em ambientes virtuais dominados pela audiência. No entanto, 

as entrevistas relevaram pontos bastante positivos para os quais os portais já estão 

atentos. 

Tatiana, do Paraíba 1, comentou que será realizada uma avaliação por um 

consultor em redes sociais para propor formas de o portal explorar adequadamente as 

possibilidades do Twitter  e melhorar o contato com a audiência. Clóvis, do O Norte On 

Line, ressalva a importância de investir numa linguagem apropriada para a comunicação 

via Twitter, marcada pela informalidade e pessoalidade que o jornalismo tradicional 

raramente apresenta. Mas o depoimento de Eliseu, do Correio, é um dos que aponta um 

grande problema na produção, na circulação e no consumo de notícias. Ele acredita que 

o aspecto móvel do Twitter ainda não é bem aproveitado: 

 

“O que está faltando mesmo do Twitter, pra mim, é ele sair dos computadores. 
Ir pra mão das pessoas de forma massiva. Hoje não tem isso, são poucas as 
pessoas que tem acesso ao Twitter móvel, por exemplo. Você está aqui, tira uma 
foto, já posta no seu Twitter, já faz um link, já faz tudo... Não tem, isso ainda 
não tem. Ainda é para poucos. O problema não são as pessoas que não usam, o 
problema é o mercado que ainda não proporciona que as pessoas possam usar 
isso, por que ainda é muito caro. Eu mesmo não uso por que eu acho caro você 
ter uma conta de acesso a internet no celular, você ter um celular smartphone ou 
um Blackberry”. 
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 Sendo uma experiência comunicativa recente, ainda não existem bastantes 

pesquisas sistemáticas sobre esta ferramenta. Diversos artigos acadêmicos sobre os 

blogs e microblogs em geral são publicados com frequência mas, sobre o Twitter, ainda 

são um tanto escassos. Assim, nos apoiamos em alguns estudos que encontramos sobre 

o Twitter. O grupo organizado pelo pesquisador brasileiro Fabricio Benevenuto (2010a; 

2010b), do Programa de Pós Graduação em Computação da UFMG, teve trabalho 

publicado pelo The New York Times, apreciando a influência dos usuários do Twitter – 

o que, de saída, já pode nortear caminhos para as investigações sobre o tema. 

 É igualmente interessante o estudo em grupo de Boyd, Golder e Gilag (2009) 

sobre as práticas de retweeting, nomeadamente as que recorrem ao uso do símbolo @ e 

das hashtags16 – seja para difundir informação, seja para criar comunidades de 

conversação em torno de um assunto. Também encontramos referências a um instigante 

estudo da maneira como “o Twitter pode deixar as pessoas mais confiantes”, do 

neuroeconomista Paul Zak, da Universidade Claremont, nos Estados Unidos.  

Segundo a reportagem de Renata Honorato (2010), um estudo americano 

analisou a quantidade de ocitocina produzida pelo cérebro de um jornalista enquanto ele 

atualizava o seu Twitter e foi demonstrado que os níveis do hormônio, responsável pela 

sensação de segurança e relaxamento, aumentaram 13,2% após 10 minutos de 

experiência. Esta última referência ressoa como uma provocação estimulante, no que 

concerne aos níveis de legitimidade e credibilidade das informações midiáticas. O seu 

caráter de liquidez, sintetização e provisoriedade tem propiciado discussões efusivas na 

academia, na imprensa especializada e nos diversos fóruns de debate. 

 Este trabalho tem uma natureza mais empírica, ou seja, está mais próxima do 

fazer jornalístico, das inovações instaladas nas rotinas de produção midiática. Sua 

sustentabilidade se garante, sobretudo, pelos depoimentos recolhidos com os 

profissionais entrevistados, os quais nos atualizaram bastante acerca dos usos do Twitter 

nas redações, agências e portais de notícias.  

Ocorre é que esta é apenas uma etapa da pesquisa, que deverá se revigorar a 

partir do trabalho teórico-conceitual, das investigações apoiadas nos aportes 

metodológicos e epistemológicos fornecidos pelos pesquisadores em mídias digitais, 

cibercultura, blogs e microblogs. Nessa direção, os estudos de André Lemos e Pierre 

Lévy (2010), Alex Primo (2007), Raquel Recuero (2003), entre outros, têm apresentado 

                                                 
16 Palavras chave ou marcadores de assunto acompanhadas do símbolo #. 
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valiosos insights sobre o tema, o que nos permitirá melhor aprimorar as nossas análises 

e refinar a nossa argumentação. 

 Em todo o caso, apostamos na efervescência destas experiências 

comunicacionais como o Twitter, por tudo o que este tem gerado em termos de 

transformações revitalizantes nas escolas de comunicação, nas salas de redação, nos 

mercados publicitários, no mundo da política e nas conversações que animam a vida 

cotidiana. Sendo, antes de tudo, uma prática emergente no contexto das culturas juvenis, 

traz consigo tudo o que há de novo em termos de vigor, entusiasmo e vontade de criar. 

O Twitter pode ser algo passageiro, mas já tem atuado de forma marcante e abrirá 

caminhos para novas interfaces, práticas e serviços, transformando a experiência 

cultural na era da informação. 
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