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Resumo: O presente artigo aborda a construção da identidade do jornal O POVO Online nas 
redes sociais, analisando a construção de um persona na Internet que se difere do padrão adotado 
pela publicação no jornalismo impresso. Abordamos também a modelação do ethos jornalístico 
virtual, bem como as relações sociais estabelecidas na web.
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1. Introdução:

No fenômeno web 2.0, termo cunhado em 2004 pela empresa americana O'Reilly Media 

para designar a segunda geração de comunidades e serviços que usam a web como plataforma, 

os internautas deixaram de ser apenas consumidores de conteúdos produzidos essencialmente 

por jornalistas e passaram também a gerar essas informações, de acordo com a pesquisadora 

Kárita Cristina Francisco em seu artigo “O jornalismo e as redes sociais: participação, 

inovação ou repetição de modelos tradicionais?”. A mudança na produção de conteúdo na 

web, consequentemente, alterou a identidade assumida pelos internautas na rede, pois como 

assumiram o posto de produtores, eles passaram a querer maior visibilidade para seus perfis na 

web. Os usuários passaram, então, a investir ainda mais na promoção da sua “personalidade” 

na Internet; muitas vezes, passando a criar um persona4, que seria a identidade assumida pelos 
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integrantes da Web. 

O conceito de persona foi trabalhado, inicialmente, no artigo “A Construção do Persona 

Digital: Nova Identidade Assumida pelos Integrantes da Web 2.0” da autora Judy Lima Tavares. 

Para Tavares, persona seria uma espécie de máscara irreal utilizada pelos usuários da Internet no 

momento em que criam uma identidade para a utilização dos espaços digitais. 

O persona criado por cada membro na rede acaba, muitas vezes, servindo para os 

usuários exacerbarem algumas características que sirvam para formar um público específico. Ao 

produzir conteúdo, o internauta sente a necessidade de ser lido, visto, ou seja, acessado de um 

modo geral.

Nas redes sociais, a formação do persona pode ser identificada nos perfis de usuários 

que acabam se destacando por determinada característica e, para manter o público, acabam 

investindo apenas nesse traço específico e construindo um personagem em cima do objetivo 

maior: Ver o seu conteúdo repercutido.

A construção do persona não se dá apenas por usuários querendo auto promoção, mas 

também por instituições e empresas. Segundo Tavares (2011), o persona 

 
Pode ser construído com identidade jurídica ou física, dependendo de sua esfera de atuação 

e interesses envolvidos. De forma institucional e jurídica, podemos perceber essa presença 

irreal em comunidades de redes de relacionamento como Orkut e Facebook, blogs e Twitter 

corporativos, os quais apropriaram-se das redes sociais digitais para assumir identidades 

menos formais e mais próximas de seus clientes e consumidores em potencial para assim 

enviar informações de cunho institucional ou iniciar diálogos. (TAVARES, Judy Lima. A 

Construção do Persona Digital: Nova Identidade Assumida pelos Integrantes da Web 2.0. 

Biblioteca Online de Ciências da Comunicação: 2010)

 

O Povo, ao se fazer presente nas redes sociais, como o Facebook e o Twitter, incorpora algumas 

características dessas redes e moldando sua linguagem e atuação para a Internet. Apresentamos 
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a análise do perfil no Facebook (O POVO Online | https://www.facebook.com/OPOVOOnline 

) e de algumas postagens de conteúdos no período de 1º de junho de 2012 ao dia 25 de junho de 

2012.

 

2. Contextualização: A construção do “eu” e das relações sociais na sociedade 
moderna
 

Em um mundo onde a liberdade é um princípio visado por todas as pessoas, verificamos, 

em nossa sociedade, uma grande pluralidade cultural, social e econômica. Essa liberdade que foi 

gradualmente alcançada devido a inúmeros protestos, reivindicações e, principalmente, à 

consolidação das democracias modernas, e foi se tornando responsável pela construção de 

identidades que se moldaram a diversos contextos.  Os indivíduos vão construindo, dentro de 

suas respectivas culturas, identidades próprias, que se baseiam nos valores que os moldaram ao 

longo da vida.          Apesar de toda a liberdade aparente nas democracias modernas, 

entretanto, encontramos indivíduos que não se sentem realmente livres pelo fato de não estarem 

enquadrados em determinados padrões que são deliberadamente incutidos em grande parte da 

população; o que acaba se tornando um empecilho para que cada indivíduo possa construir sua 

própria identidade em uma sociedade que pretende ser vista como plural.  Segundo Stuart Hall,

 
Um tipo diferente de mudança estrutural está transformando as                                                

sociedades modernas no final do século XIX. Isso está fragmentando as paisagens culturais 

de classe, gênero, sexualidade, etnia, raça e nacionalidade, que, no passado, nos tinham 

fornecido sólidas localizações como indivíduos sociais. (HALL, Stuart. A identidade 

cultural na pós-modernidade/ Stuart Hall; tradução Tomaz Tadeu da Silva, Guaraeira Lopes 

Louro – 11. Ed. – Rio de Janeiro; DP&A, 2006)

 

Tais transformações desempenham um papel preponderante na construção das nossas 

identidades. À medida que a sociedade muda, ela produz novos sentidos para os que dela fazem 

parte, o que influencia diretamente o processo de construção de identidade de cada indivíduo.

Com o advento da modernidade, novos valores passaram a conduzir o comportamento 

do ser humano dentro do seu grupo, que se configura como uma espécie de modelo que irá 

preconizar as diretrizes para os demais integrantes do mesmo. Nesse sentido, impõem-se, por 
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exemplo, padrões de comportamento que irão afetar profundamente a construção da identidade das 

pessoas que integram este grupo. A modernidade trouxe consigo o surgimento de novos espaços 

que iriam fomentar um novo tipo de interação social, o que, conseqüentemente, acarretou a 

construção de novas identidades que se moldaram ao novo contexto. As redes sociais são âmbitos 

nos quais se pode verificar a existência de diversos tipos sociais que coexistem – nem sempre de 

maneira pacífica – num mesmo espaço virtual que dispõe a mesma interface de atuação para todos 

os usuários que dele fazem parte.

No referido espaço, evidencia-se o “eu”, a marca pessoal, que é inerente a cada 

participante de uma rede social. E essa marca pessoal é necessária para que cada indivíduo possa 

conquistar um lugar de destaque em meio a tantas pessoas e, principalmente, para que ele seja 

aceito pelos demais membros que fazem parte da rede. Para ser aceito bem visto em uma rede 

social, o internauta precisa, muitas vezes,  construir uma identidade adequada àquele contexto. 

Ele “vende” uma imagem, divulga seu perfil e apresenta uma marca pessoal, espécie de 

publicidade de si mesmo. A Internet desempenha, então, um papel preponderante na busca de 

uma nova identidade e na escolha de uma marca pessoal. 

 Além de buscar interação, os indivíduos que fazem parte de uma rede social 

desejam expor suas idéias, compartilhar valores e, ao mesmo tempo, criar uma identificação com 

os demais indivíduos que fazem parte da rede. Tal identificação, gera, assim, uma espécie de 

aceitação social, consolidada a partir de valores e identidades semelhantes fomentados dentro 

das redes sociais. Segundo Douglas Kellner, “o indivíduo fica ansioso em construir um “eu 

moderno”, construir uma identidade reconhecida e validada pelos outros” (KELLNER, Douglas. 

A Cultura da mídia. Bauru: EDUSC, 2001).  

Consolidar laços de amizade, que na maioria das vezes restringem-se ao âmbito virtual, é 

outra ação característica de quem utiliza as redes sociais. Ao passar do tempo, como se sabe, este 

hábito pode se tornar um problema, tendo em vista que as relações de amizade são bastante 

superficiais, e o contato virtual acaba substituindo – quase por completo – a interação face a 

face. Como Castells afirma,
O individualismo em rede é um padrão social, não um acúmulo de indivíduos 
isolados. O que ocorre é antes que indivíduos montam suas redes, on-line e 
offline, com base em seus interesses, valores, afinidades e projetos. Por causa da 
flexibilidade e do poder de comunicação da Internet, a interação social on-line 
desempenha crescente papel na organização social como um todo. (CASTELLS, 
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2003, p.108)  
Devido à tecnologia de informação e ao advento da Internet, as redes sociais otimizaram 

a comunicação e, ao mesmo tempo, distanciaram as pessoas. Mesmo unidas por identidades 

construídas no mesmo âmbito, as amizades virtuais não passam, na maioria das vezes, da 

superficialidade.  Faz-se necessário evidenciar, assim, que as redes sociais não devem substitui 

completamente os encontros físicos, as relações presenciais.

 

       3. Objeto de estudo: O POVO Online

 

A página O POVO Online no Facebook (https://www.facebook.com/OPOVOOnline)  

tem como descrição a seguinte mensagem: “Fique por dentro dos fatos mais importantes do dia. 

Este é um espaço em que você pode expressar sua opinião. Faça parte da conversa. Seja bem 

vind@!”. Ao apresentar essa descrição, o jornal O Povo assume um caráter bem menos formal se 

comparado à identidade assumida no jornal impresso.

A utilização da expressão “Seja bem vind@!”, em que a vogal “a” é substituída pelo 

caractere “@”, sugere uma aproximação com a linguagem utilizada na web. Essa aproximação 

acontece através da apropriação de características das redes sociais, a utilização do “@” 

substituindo vogais é usada em conversas informais entre amigos e consequentemente, 

torna a comunicação menos formal e mais descontraída. Denota-se daí a busca da empresa 

comunicacional de aproximação com o internauta. 

A fan page do periódico é apresentada, então, como um “espaço em que você pode 

expressar sua opinião”. O Jornal busca, assim, utilizar o Facebook como ferramenta de interação 

com o público, criando o persona do jornal interativo, no qual os leitores podem expressar sua 

opinião. Ao apresentar-se com um “espaço aberto”, O Povo visa sustentar o caráter de um jornal 

que não tem nada a esconder e que se mantém com um canal de expressão da “voz do público”. 

Um exemplo dessa representatividade do grupo de comunicação como porta-voz do leitor na 

chamada “democracia digital” é a própria criação de um perfil no Twitter para o Ombudsman 

do jornal. O Ombudsman é um profissional contratado por uma empresa para criticar a própria 

instituição, exercendo uma função parecida com a ouvidoria. O jornalista Paulo Rogério Silveira, 

atual Ombudsman do jornal O Povo, atualiza uma conta no Twitter, o @ombudsmanopovo 
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(https://twitter.com/#!/ombudsmanopovo/), no qual a comunicação com os internautas é mais 

rápida e fluida. A presença do Ombudsman nas redes sociais pretende reforçar o pacto fiduciário 

entre jornal e consumidor.

 No dia primeiro de junho, O POVO Online compartilhou a notícia sobre o transplante 

bem sucedido de uma menina de seis anos. O post com o link da notícia que remetia ao site do 

O Povo, onde a notícia poderia ser lida na íntegra, veio acompanhado do seguinte texto: “Que tal 

começar o dia com uma boa notícia? Luna, a cearense mais jovem a receber um transplante de 

fígado, recebeu alta ontem, no dia do seu aniversário de 6 anos. (O POVO Online, 1º de junho)”.

Ao apresentar o conteúdo, O POVO Online revela outra característica observada na 

análise das postagens do periódico que é a divulgação, no Facebook, de “boas notícias”. Os 

conteúdos postados na rede social tratam de temas amenos, muitas vezes de conotação positiva. 

As amenidades são apresentadas em detrimento de assuntos, como, por exemplo, casos policiais.

No dia dois de junho, O POVO Online compartilhou um link com a matéria 

intitulada “Orla de Fortaleza tem 18 pontos próprios para banho”. Junto ao link que remetia 

ao site do jornal, veio a seguinte mensagem: “Que tal uma praia hoje?” (O POVO Online, 2 

de junho). A construção do persona interativo é observada através da utilização do ponto de 

interrogação nas postagens. O  jornal está constantemente perguntando ao leitor/internauta o que 

ele acha sobre o que é noticiado, buscando interação.

Ao trabalhar com o uso de perguntas, o jornal indica querer que suas postagens tenham 

um tom de conversa. Através das repostas dos usuários, a página do O Povo consegue mais 

visibilidade no Facebook e, por outro lado, as respostas permitem dar um maior retorno por parte 

dos leitores para o jornal. Através dos comentários e da ferramenta “curtir”, onde os usuários 

avaliam as postagens, o jornal consegue um retorno por parte da audiência.

O mesmo tom de conversa pode ser acompanhado numa postagem do dia seguinte, 

dia três de junho, onde O POVO Online pergunta “Que tal terminar o final de semana com um 

cineminha?” (O POVO Online, 3 de junho). Na postagem, a fan page apresenta a programação 

de cinema no final de semana. No dia quatro de junho de junho, O POVO Online apresenta ainda 

outra ferramenta para sustentar a ideia do “persona-interativo”, através de uma enquete o jornal 

pergunta aos usuários da rede quais temas devem ser tratados no jornal.

Na postagem do dia quatro de junho, o jornal apresenta a seguinte enquete “Escolha 

6
 

 
 
 

https://twitter.com/#!/ombudsmanopovo/)
https://twitter.com/#!/ombudsmanopovo/)
https://twitter.com/#!/ombudsmanopovo/)
https://twitter.com/#!/ombudsmanopovo/)
https://twitter.com/#!/ombudsmanopovo/)
https://twitter.com/#!/ombudsmanopovo/)
https://twitter.com/#!/ombudsmanopovo/)
https://twitter.com/#!/ombudsmanopovo/)


o tema que você gostaria de ver ampliado nas mídias do Grupo O POVO. O tema mais votado 

será matéria no Jornal O POVO, TV O POVO, Rádio O POVO/CBN e Portal O POVO Online. 

Vote!”. Através dessa ferramenta, é reforçado ainda mais a identidade do “persona-interativo”.

Outra característica reforçada pelo perfil do grupo de comunicação no Facebook é a 

de um jornal que apresenta as oportunidades do mercado de trabalho aos seus leitores, em uma 

espécie de “prestação de serviços de utilidade pública”. Na página do O Povo foi postada a 

seguinte mensagem no dia três de junho: “510 vagas no Ministério da Ciência e Tecnologia” 

(O POVO Online, 3 de junho). No dia dez de junho, novamente o jornal trata de assuntos 

relacionados ao mercado: “Às vésperas do início da conferência Rio mais 20, O POVO mostra 

novas exigências para quem quer investir. Mais do que nunca, o meio ambiente virou um pré-

requisito” (O POVO Online, 10 de junho).

No dia 25 de junho, novamente O Povo apresenta vagas no mercado de 

trabalho: “OPORTUNIDADE: Ambev abre seleção para 130 vagas em fábrica de Aquiraz. 

Compartilhe!” (O POVO Online, 25 de Junho). Na postagem, o periódico já explicita 

com a utilização da caixa alta, a importância e a urgência dessa “oportunidade”. Com o 

comando “Compartilhe!”, O Povo utiliza a ferramenta do compartilhamento de conteúdo para 

dar  mais visibilidade a sua postagem. Além disso, a ordem de compartilhar fortalece ainda 

mais a relação jornal x leitor, onde há uma ajuda mútua pelas partes envolvidas na relação e 

uma “intimidade” para que o jornal ordene seu “parceiro” a compartilhar.

A postagem do dia 6 de junho revela outras características da identidade assumida pelo 

jornal O Povo nas redes sociais. O post diz: “Em 1943, as donzelas 'piravam' em uma barba bem 

feita. :-) Publicidade do nosso banco de dados publicada no Jornal O POVO em 1943. E hoje, 

ein, o que elas preferem? Com barba ou sem? =)”. (O POVO Online, 6 de junho)

O post trazia uma imagem publicitária publicada no Jornal no ano de 1943. Na 

mensagem, o uso do termo “piravam” busca aproximar ainda mais a linguagem do jornal à 

linguagem popular utilizada no Facebook. O termo “pirar” é muito utilizado em postagens com 

tom de humor pelos usuários, O Povo se apropriou dessa linguagem para denotar estar antenado 

com o que circula pela rede social.

Ainda no post do dia 6 de junho, pode ser obervado o uso de “carinhas” formadas por 

caracteres, como, por exemplo, “=)”. As carinhas são uma das principais marcas da escrita na 
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Internet. Elas indicam sentimentos e pensamentos dos usuários e são amplamente utilizadas 

nas redes sociais. O Povo, ao se apropriar destas expressões virtuais, visa reforçar ainda mais 

a identidade do jornal como próximo dos seus leitores e que se comunica na mesma sintonia 

destes.

Durante uma greve dos motoristas de ônibus na cidade no mês de junho, o O Povo 

Online fez uma cobertura constante nas redes sociais, publicando fotos e notícias da situação 

do trânsito e dos passageiros na região. No dia 24, foi publicado o seguinte tweet: “Vai pegar 

um táxi? Calcule o possível valor da rota! (link para a matéria). Se beber não diriga!” (O POVO 

Online, 24 de junho). No mesmo dia, o jornal chegou até mesmo a indicar uma companhia de 

táxi com a qual fez parceria. Com o fim da greve, o primeiro tweet do O POVO Online durante 

a manhã foi este: “Bom dia, pessoal! Felizmente começamos a semana sem a temida greve de 

ônibus. Todos já chegaram ao trabalho? Tenham uma ótima semana!” Como podemos perceber, 

o jornal faz claras tentativas de se mostrar solidário aos leitores e preocupado com questões 

sociais.

 
4. Conclusão
 

As possibilidades de comunicação online, que oferece diversas ferramentas e 

plataformas, ampliaram e modificaram a maneira de se fazer jornalismo. 

A construção da identidade de um jornal nas redes sociais e a busca incessante da 

integração com o internauta ainda são processos que requerem análises e estudos. Cabe-nos 

ressaltar também que as pesquisas de opinião pública devem ser relevantes neste estudo, pois 

se o jornal deseja integração com o leitor, como o leitor reage a esta proposta é um ponto 

fundamental na questão.

No caso do perfil no Twitter O POVO Online (@opovoonline), a geração de conteúdos 

que geram discussões rápidas e fluídas é um dos objetivos do grupo de comunicação, mas é 

evidente que a principal função da rede social é redirecionar os seguidores aos portais de notícia, 

bem como a construção do ideal de um jornal presente constantemente, ligado nos conteúdos 

publicados na Internet. É possível perceber esta intenção em publicações que vão desde ao “Um 

ótimo sábado a todos =)” (O POVO Online, 23 de junho) até a construção do perfil do leitor 

como repórter: “Você estava em algum ônibus que teve o trajeto interrompido e foi obrigado a 
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descer? Envie seu relato para o nosso twitter @opovoonline.” (O POVO Online, 22 de junho).

Já no Facebook, a situação é semelhante a do Twitter, mas a principal diferença é 

o maior estímulo do jornal à participação social, fazendo provocações cujo objetivo é gerar 

comentários e debates nas redes sociais.  Além de reforçar a proximidade entre os leitores e o 

jornal, a participação online é economicamente muito desejável para os grupos de comunicação. 

Uma análise interessante que pode ser realizada é, contudo, o resultado do estímulo gerado pelo 

jornal. Em geral, os comentários, que seriam uma forma democrática e participativa para gerar 

discussões relevantes, são repletos de críticas, ofensas ou demonstração de insatisfação com 

alguma situação. Uma política curiosa adotada pelo O POVO Online, bem como pela maioria 

dos periódicos nas redes sociais, é o afastamento do jornal nos debates desenvolvidos nos 

comentários.

Uma citação de Lopez (2007:119) nos traz uma reflexão pertinente: “Olhando para 

o futuro, sem dúvida: O jornalismo vai se tornar cada vez mais participativo. Diante dessa 

realidade, as redacções dos media online têm de estabelecer sistemas organizacionais renovados 

para assegurar uma boa gestão dessas vias de participação para que, sob a coordenação de 

profissionais da informação, tenham sempre informações de melhor qualidade, comprometidas 

com a cidadania e a serviço da comunidade”.

A construção da identidade de um jornal nas redes sociais é um processo que passa por 

constantes modificações para acompanhar a evolução da Internet e a própria demanda  do leitor/

internauta por um periódico que se adeque às funções e linguagens da web.
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