
 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 1 

 

 

Dos relatos às redes sociais: a notícia em tempos de internet
1
 

 

 

Maíra de Cássia Evangelista de SOUSA
2
 

Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC 

 

 

 

RESUMO 

O impacto tecnológico sempre influenciou a forma da notícia. O surgimento de cada nova 

mídia implica na necessidade de adaptar o texto jornalístico às particularidades e 

especificidades destas, uma vez que existe uma linguagem própria para cada meio, a 

exemplo do que ocorreu com o rádio, com a televisão e, mais recentemente, com a internet. 

Este artigo tem o objetivo de entender como a notícia é adaptada às particularidades e às 

especificidades da internet, por meio de uma pesquisa exploratória, a partir da cobertura do 

desabamento de três prédios no centro do Rio de Janeiro, no dia 25 de janeiro de 2012, pelo 

portal, Twitter e Facebook do jornal O Estado de São Paulo. Como referencial teórico 

discute-se: notícia, linguagem jornalística; redes sociais.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Notícia; Linguagem Jornalística; Internet; Conteúdos digitais; 

Redes sociais. 

 

 

1 Introdução 

Os jornais mais antigos de que se tem conhecimento datam do século XVII, e, 

recuperam a tradição noticiosa estreada com as efemérides gregas e as actas diurnas 

romanas. Desde o início da imprensa comercial, o formato da notícia é pensado para atrair 

um maior número de leitores. Entretanto, a história do jornalismo é marcada pelo impacto 

tecnológico. Os processos de produção, circulação e consumo da notícia sofrem alterações 

com o surgimento de cada nova mídia que possuem particularidades e especificidades. Por 

conta disto, a notícia precisa se adaptar constantemente, com uma linguagem própria para 

cada novo meio de comunicação.  

Desde o ano de 1995, o jornalismo brasileiro passou a utilizar a internet como 

suporte de difusão de conteúdo. Com a emergência das redes sociais, a partir do ano 2000, 

abriu-se um novo espaço para a produção e circulação de notícias que vem sendo 

intensamente utilizado pelos jornais, com isso, o texto jornalístico precisa se adaptar às 

                                                
1 Trabalho apresentado no GP Conteúdos Digitais e Convergências Tecnológicas do XII Encontro dos Grupos de Pesquisa 

em Comunicação, evento componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC. E-mail: 
jornalista.maira@gmail.com. 
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particularidades e especificidades destes espaços de “natureza constantemente efêmera e 

mutável”, (FRAGOSO, RECUERO & AMARAL, 2011). 

Este artigo tem o objetivo de examinar como a notícia é adaptada às particularidades 

e às especificidades da internet. Para o direcionamento do estudo foi estabelecida a seguinte 

questão orientadora: qual o formato que a notícia ganha nos portais
3
, no Facebook e no 

Twitter de jornais de referência
4
? A pesquisa descritiva-analítica será feita a partir das 

notícias divulgadas no portal
5
 e nas redes sociais (Twitter

6
 e Facebook

7
) do jornal O Estado 

de São Paulo (Estadão), relativas ao desabamento de três prédios ocorrido no centro do Rio 

de Janeiro, no dia 25 de janeiro de 2012.  

Foram coletadas e analisadas todas as notícias sobre o assunto, publicadas nas duas 

redes sociais em estudo no dia do desabamento (25/01/2012), assim como, as notícias 

publicadas no portal Estadão que possuíam links, tanto no Facebook como no Twitter do 

jornal, a fim de comparar o formato de uma mesma notícia em cada um destes espaços 

virtuais. Portanto, o corpus deste artigo é formado por dez notícias do Twitter @Estadao, 

duas do Facebook.com/estadao, e uma do portal Estadão.com.br. 

Este trabalho é dividido em duas partes. A primeira formada pelo referencial teórico 

traz uma contextualização da história da notícia e de sua adaptação a cada mídia (desde o 

período dos relatos até as redes sociais) e a conceituação de linguagem jornalística, dando 

ênfase ao jornalismo desenvolvido na internet, em específico, nas redes sociais. A segunda 

parte deste estudo é uma descrição e análise de como a notícia se adapta às particularidades 

e às especificidades da internet, a partir do exemplo escolhido: as notícias publicadas na 

rede pelo jornal O Estado de São Paulo sobre o desabamento de três prédios no Rio de 

Janeiro. 

Este trabalho é parte da pesquisa de mestrado, em andamento, intitulada “A 

dinâmica da notícia: dos portais às redes sociais”, realizada no Programa de Pós-graduação 

em jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, iniciada em agosto de 

2011. 

                                                
3
Para ser considerado um portal um determinado site precisa cumprir alguns requisitos, como: ferramenta de busca, área 

destinada ao esporte e entretenimento, e-mail gratuito, comércio eletrônico, previsão do tempo, salas de batepapo, jogos 
on-line, páginas amarelas, mapas, cotações financeiras, personalização, notícias atualizadas e dividas por áreas temáticas, 
fóruns, entre outros. Segundo Santos (2002, p. 37), “os portais se caracterizam por oferecer o máximo de opções em 
informações e serviços aos seus usuários”.  
4Jornais que ficam longe do sensacionalismo e da parcialidade. São referência imprescindível para os outros meios de 
comunicação, tanto escritos como audiovisuais, que não produziriam suas próprias opiniões e juízos sobre um 
determinado assunto sem antes ter conhecimentos do que foi emitido por esse veículo. 
5 http://www.estadao.com.br 
6 https://twitter.com/Estadao 
7 https://www.facebook.com/estadao 
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2 Dos relatos às redes sociais: a notícia em constante adaptação 

 

No início, “os jornais foram simplesmente instrumentos para organizar a fofoca e 

mais ou menos assim eles têm permanecido” (PARK, 1923, p. 36). As primeiras 

publicações, os chamados boletins, eram cartas escritas ou impressas com fofocas da corte, 

assassinatos, assuntos surpreendentes - como milagres e feitiçaria, além de assuntos 

comerciais e de problemas políticos que afetavam o comércio - anúncios de chegada e de 

partida de barcos e preço de produtos (FIDLER, 1998; LAGE, 2001; PARK, 1923; 

SOUSA, 2004).    

Os jornais mais antigos de que se tem conhecimento datam do século XVII, foram 

publicados na Alemanha nas cidades de Nremen e de Estrasburgo, em 1609. A forma como 

estes relatos e notícias eram escritos lembra a “tradição noticiosa (nunca perdida) iniciada 

com as efemérides gregas e as actas diurnas romanas” (SOUSA, 2004, p. 33-34). 

No início do século XVIII, “a opinião que antes havia encontrado expressão no 

‘broadside
8
’ agora se expressava em forma de primeiros artigos editoriais” (PARK, 1923, p. 

41): era o panfleto político. Neste mesmo período, os jornais políticos começaram a 

substituir os boletins com relatos dos debates no parlamento.  

No século XIX, as empresas jornalísticas deixaram de depender da política e 

passaram a se auto-sustentar. O crescimento das cidades e a industrialização foram 

decisivos para o desenvolvimento da primeira mídia de massa: a imprensa escrita. 

O objetivo era fornecer informação e não propaganda, e a notícia passou a ser a 

principal mercadoria desse novo jornalismo, chamado de penny press. A ideia era que o 

jornal fosse lido pelo grande público, e para isso era necessário um texto escrito de forma 

mais simples. Então, foram criadas as práticas jornalísticas, dentre elas: a descrição das 

testemunhas e dos cenários, a entrevista a pessoas para obtenção dos fatos.  

Para conquistar as massas, as notícias “passaram a ser artigos de consumo, sujeitos 

a acabamento padronizado, embalados conforme as técnicas de marketing” (LAGE, 2001, 

p. 49). É criado então um novo formato para a notícia, uma espécie de empacotamento: elas 

“tornaram-se crescentemente estandardizadas ao tomarem a forma do que chamamos hoje 

de ‘pirâmide invertida’, enfatizando o parágrafo de abertura, o lead.” (TRAQUINA, 2005, 

p. 59) 

                                                
8 Folheto promocional composto de uma folha.  
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Ainda no século XIX, a criação do telégrafo permitiu o funcionamento dos jornais 

em tempo real e introduziu alterações fundamentais na escrita da notícia como, por 

exemplo, o lide. O impacto tecnológico marcou o jornalismo do século XIX e toda a 

história do jornalismo ao longo do século XX até o presente. Além do telégrafo, a imprensa 

de caracteres móveis, o telefone e os computadores são exemplos de “tecnologias que 

alteraram as rotinas de produção noticiosa em diferentes momentos da história do 

jornalismo” (CANAVILHAS, 2010, p. 02). 

Segundo Fidler (2008, p. 104), o desenvolvimento de tecnologias para difusão de 

mensagens é uma necessidade social. O autor exemplifica com a construção dos anfiteatros 

- usados pelas civilizações antigas – que eram planejados de forma que a visão e a acústica 

beneficiassem quem estava se apresentando e assim, permitia que a mensagem chegasse ao 

público da melhor forma possível. Se antes era a arquitetura, hoje são as tecnologias de 

informação e de comunicação que avançam cada vez mais, permitindo que as notícias 

cheguem até os consumidores não apenas por jornais impressos, radiofônicos e televisivos, 

mas também pela internet, via computador, celular, tablet, videogame, entre outros.   

Por conta disso, a cada surgimento de um novo meio de comunicação, a notícia 

precisa se adaptar, pois cada um “possui características tecnológicas que condicionam seu 

modo de circulação, de produção e de consumo”, (RODRIGO ALSINA, 2009, p. 55). Foi 

assim com o rádio, com a televisão e agora, com a internet. 

 

2.1 Linguagem Jornalística 

 O objetivo do texto jornalístico é informar a mensagem de forma eficaz, o foco está 

no conteúdo do que é informado, “o jornalismo se propõe a processar informação em escala 

industrial e para consumo imediato” (LAGE, 1999, p. 35). A linguagem jornalística, 

segundo Peltzer (1992, p. 89) “trata-se de um sistema de signos que se adequam à função 

informativa, à transmissão das mensagens de actualidade através dos meios de comunicação 

social”. 

Para que exista uma linguagem é necessário contar com um sistema de signos que se 

combinem, de acordo com as normas estabelecidas previamente. “A linguagem é um meio 

de expressão cujo caráter dinâmico supõe um desenvolvimento temporal de qualquer 

sistema de signos, imagens ou sons, tendo como objeto a organização deste sistema para 
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significar ou expressar ideias, emoções ou sentimentos
9
” (MITRY, 1974 apud 

CANAVILHAS, 2007, p. 38) 

Segundo Edo (2009, p. 18), o exercício do jornalismo em cada uma de suas 

modalidades conta com um sistema de signos próprio: 

 
Partindo desta realidade, é fácil comprovar que o exercício do jornalismo 

em cada uma de suas modalidades – escrita ou audiovisual – conta, como já 
explicado, com um sistema de signos próprio: a linguagem do jornalismo 

impresso e o radiofônico, o televisivo e o cinematográfico
10

. 

 

A linguagem jornalística, segundo Martínez Albertos (2004) apud Canavilhas, 2007, 

p. 37-38; Edo, 2009, p. 23-24; Peltzer, 1992, p. 87, possui seis características, que apesar de 

terem sido escritas pensando na mídia impressa, também podem ser adaptadas às demais 

mídias: correção, concisão, clareza, captação do receptor, linguagem de produção coletiva, 

e, linguagem mista. 

No jornal impresso, a técnica da pirâmide invertida
11

 é uma das mais usadas para a 

redação da notícia. Segundo esta técnica, o texto inicia pela parte mais importante do 

acontecimento - o lide, e a partir de então, vem o corpo da notícia com dados de explicação 

e contextualização do acontecimento. A informação é considerada um bem simbólico, e no 

jornalismo impresso se distribui em três níveis (Lage, 1999, p. 06-07): a) Projeto Gráfico: 

manchas, traços, ilustrações e letras; b) Sistemas Analógicos: fotografias, ilustrações, 

charges, cartoons; c) Sistema Linguístico: Manchetes, títulos, textos, legendas. 

 O rádio passou a ser usado para a circulação de informação a partir da década de 

1930. Inicialmente os jornalistas se limitavam a ler os textos formatados pela imprensa 

escrita, só com o passar do tempo foi criada uma linguagem própria para essa nova mídia: 

 

A superação da escrita pelo jornalismo eletrônico do rádio passou primeiro 

pela reafirmação dos padrões estabelecidos pelo jornalismo escrito. Mas a 

nova forma adotada pelo jornalismo sonoro, com a agregação ao texto de 
um subtexto (presente na arcaica comunicação oral e remodelado por um 

novo contexto comunicativo) e dos demais elementos da linguagem sonora 

(música, ruídos, silêncio) evoluiu num novo gênero de discurso, que se 
expressa pela composição de um supertexto, impossível de ser produzido 

apenas com os recursos da escrita. (MEDITSCH, 1997, p. 151-152) 

                                                
9Tradução de: “Un lenguaje es un medio de expresión cuyo carácter dinámico supone el desarrollo temporal de cualquier 
sistema de signos, imágenes, o sonidos, teniendo como objeto la organización de este sistema expresar o significar ideas, 
emociones o sentimientos”. 
10Tradução de: “Partiendo de esta realidad, es fácil comprobar que el ejercicio del periodismo en cada  una de sus 

modalidades – escrita o audiovisual – cuenta, como ya se ha explicado, con un sistema de signos propio: el lenguaje del 
periodismo escrito y el radiofónico, el televisivo o el cinematográfico”. 
11 No Brasil, a técnica da Pirâmide Invertida chegou em 1950 por iniciativa do jornalista Pompeu de Sousa. 
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No rádio, a mensagem é emitida em palavras. A entonação e as pausas possibilitam 

o entendimento da informação. O rádio é mais coloquial, “o locutor menos mestre e mais 

companheiro”, a transmissão se aproxima mais de uma conversa. (LAGE, 1999) 

No Brasil, a televisão descende do rádio. No início, na década de 1950, os 

telejornais não eram mais do que um “radio com imagens”. A notícia de televisão é 

concebida para ser completamente inteligível quando visionada na sua totalidade. Segundo 

Bittencourt (1993 apud MIELNICZUK, 2003, p. 86-87) o lide em televisão é denominado 

de ‘cabeça’ (a narração do apresentador antes de chamar a notícia). O texto jornalístico, 

nesse caso, é articulado a partir de três códigos: o icônico, o linguístico e o sonoro. Segundo 

Rezende (2000, p. 38-39): “o código icônico reporta-se à percepção visual. [...] O Código 

linguístico é referente á língua que se fala e se escreve, abrange uma ampla variedade de 

palavras e combinações de palavras (frases). [...] O código sonoro é relativo à música e aos 

efeitos sonoros”. 

 

2.2 Internet: um novo espaço de circulação de notícias 

 

As primeiras experiências do jornalismo brasileiro na internet ocorreram em 1995. 

O Jornal do Brasil é considerado o primeiro jornal virtual do país, pois entrou na rede no 

dia 28 de maio de 1995. Até o final do ano 2000, as empresas jornalísticas estavam 

preocupadas apenas em ocupar um espaço na web. Na maioria das vezes, os sites eram 

atualizados uma vez por dia, com notícias do jornal impresso. Somente a partir de 2001, os 

jornais passaram a investir no espaço ocupado por eles na internet, começando a pensar em 

uma linguagem que usasse todas as potencialidades desta nova mídia: a hipermídia. 

Nesse período, há também a emergência das redes sociais. Definidas como um 

conjunto de dois elementos: “atores (pessoas, instituições ou grupos; os nós da rede) e suas 

conexões (interações ou laços sociais)”, (WASSERMAN e FAUST, 1994; DEGENNE e 

FORSE, 1999 apud RECUERO, 2009, p. 24). As Redes Sociais na Internet (RSIs) tem 

como característica principal a colaboração, o compartilhamento e o intercâmbio de 

arquivos: 

As RSIs são plataformas-rebentos da web 2.0, que inaugurou a era das redes 
colaborativas, tais como wikipédias, blogs, podcasts, o Youtube, o Second 

life, o uso das tags (etiquetadas) para compartilhamento e intercâmbio de 

arquivos como no Del.icio.us e de fotos como no Flickr e as RSIs, entre elas 
o Orkut, My Space, Goowy, Hi5, Facebook e Twitter com sua agilidade 

para microbloging. (SANTAELLA e LEMOS, 2010, p. 07) 
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As redes sociais abrem um novo espaço para a distribuição da notícia, que vem 

sendo intensamente utilizado pelos portais jornalísticos de referência nos últimos seis anos: 

 
Para além dos próprios media utilizarem estes canais, os leitores chamaram 
a si esta actividade, funcionando como uma espécie de novos gatekeepers 

que comentam e seleccionam as notícias mais interessantes para os seus 

amigos (Facebook) ou seguidores (Twitter). (CANAVILHAS, 2010, p. 03) 

 

Algo semelhante ao que aconteceu quando surgiu a internet e os outros meios de 

comunicação - como o rádio e a televisão - que não tinham, inicialmente, uma linguagem 

consolidada volta a ocorrer nas redes sociais. Uma pesquisa realizada por Zago e Recuero 

(2011) sobre as apropriações jornalísticas do Twitter constatou que agora que as empresas 

começam a fazer notícias com uma linguagem mais adaptada as especificidades das redes 

sociais, pois no início, o que acontecia era apenas a reprodução da manchete dos portais:  

 
Em termos gerais, é uma modificação na forma de utilização desses perfis, 
com uma diminuição na proporção de contas dedicadas ao uso considerado 

como menos original, “feed”, ao mesmo tempo em que houve um aumento 

considerável em duas formas de utilização mais adaptadas às 
especificidades do Twitter: “notícia curta” e “misto”. Assim, ao invés de 

simplesmente reproduzir a manchete produzida para outros meios seguida 

de um link, muitas vezes de forma automática, os veículos passaram a 

investir mais na produção de textos especificamente criados para serem 

veiculados na ferramenta de microblog (ZAGO & RECUERO, 2011, p. 

157). 

 

Segundo a definição de Zago e Recuero: -o “feed” ocorre quando o conteúdo é 

originário de um RSS
12

 de outro site, ou quando as notícias se apresentam em ordem 

cronológica inversa, com manchete e link; - a “notícia curta” seria quando é postada não 

apenas manchetes (como no caso dos feeds), mas sim “verdadeiras notícias” em 140 

caracteres; -e,  o “misto” é quando se tem um uso variado, não se limitando a um ou outro 

dos usos previamente identificados.  

Com a apropriação das redes sociais pelas empresas jornalísticas, a notícia ganha 

uma dinâmica que envolve, além dos tradicionais veículos de comunicação, os usuários que 

agora podem comentar, compartilhar e retrabalhar este texto que é reconfigurado e/ou 

adaptado de acordo com as particularidades e especificidades de cada um destes espaços. A 

                                                
12 É um subconjunto de "dialetos" XML que serve para agregar conteúdo, podendo ser acessado mediante programas ou 
sites agregadores. É usado principalmente em sites de notícias e blogs. 
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esse movimento do texto noticioso na internet (dos portais às redes sociais e vice-versa), 

Longhi e Sousa (2012) chamaram de “dinâmica da notícia”:  

 

O movimento do texto noticioso na internet, provocado pela interação dos 

atores da rede - instâncias como usuários, ferramentas, tecnologias, códigos, 
dentre outros - que a reconfiguram constantemente é chamado de dinâmica 

da notícia. Esta dinâmica envolve além das tradicionais empresas 

jornalísticas, os usuários dessas redes sociais, que se tornam ao mesmo 

tempo comentadores, distribuidores e responsáveis pela reverberação da 
notícia pela internet. Esse movimento e reconfiguração estão condicionados 

às características e particularidades desses espaços, uma vez que são elas 

que ditam o tipo de conteúdo (texto, imagem, áudio, vídeo) da notícia a 
circular, e por sua vez criam uma linguagem específica para a notícia no 

Twitter, no Facebook e no portal (LONGHI & SOUSA, 2012, p. 17-18). 

 

À esta interação dos usuários na rede, os quais reconfiguram a notícia a partir de 

comentários e compartilhamentos, Zago (2012) denominou de “recirculação jornalística”, 

ou seja, é a continuação da circulação da notícia que é enriquecida e complementada a 

partir das contribuições dos usuários: “a recirculação jornalística compreenderia, assim, 

acontecimentos jornalísticos filtrados e comentados por interagentes, que contribuem, direta 

ou indiretamente, para aumentar o alcance de uma informação jornalística no Twitter” 

(ZAGO, 2012, p. 05) 

A forma como a notícia é reconfigurada em cada um desses espaços traz muitas 

discussões quanto à linguagem produzida na internet e a maneira que esse texto noticioso se 

adapta às particularidades e especificidades de cada um destes espaços virtuais. A principal 

diferença da internet para as outras mídias - impresso, rádio e televisão - é que a mensagem 

deixa de ser emitida de “um para todos” e passa a ser de “todos para todos”, além de que, 

esta nova mídia permite a convergência de todas as outras em uma só. Entre as principais 

características do texto jornalístico na internet, estão: a hipertextualidade, a 

multimidialidade, a interatividade, a personalização, a memória e a atualização continua 

(CANAVILHAS, 2007; PALACIOS, 2003).  

O hipertexto e a hipermídia são formatos de linguagens da internet. O hipertexto 

consiste em fragmentos, partes de textos que se ligam a outros para completar a informação, 

o que rompe com a linearidade das narrativas escritas. “O hipertexto é constituído por nós 

(os elementos de informação, parágrafos, páginas, imagens, seqüências musicais etc) e por 

links entre esses nós, referências, notas, ponteiros, ‘botões’ indicando a passagem de um nó 

para outro” (LÉVY, 1999, p. 55-56). A hipermídia é uma expansão do hipertexto, ela adota 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 9 

a mesma estrutura, mas oferece a possibilidade de o usuário além de navegar livremente por 

textos, em uma leitura não-linear, ter acesso a fotos, ilustrações, animações, videoclipes, 

arquivos sonoros e de vídeo. De acordo com Longhi (1998, p. 21-22), “quando ao 

hipertexto são adicionados sons e imagens, aparece a hipermídia, que teria as mesmas 

funções do hipertexto, porém, com a possibilidade de inclusão da informação sonora e 

visual”. 

 

3 A notícia em tempos de internet 

 Para entender como a notícia é reconfigurada e adaptada às particularidades e 

especificidades da internet, foram coletadas todas as publicações das duas redes sociais em 

estudo do jornal O Estado de São Paulo (Estadão), do dia 25 janeiro de 2012 sobre o 

desabamento de três prédios no centro do Rio de Janeiro ocorrido naquela noite. Também 

foram coletadas as notícias publicadas no portal Estadão.com.br que possuíam links, tanto 

para o Facebook.com/estadão como para o @Estadao, a fim de comparar o formato de uma 

mesma notícia em cada um destes espaços virtuais. 

Ao todo, foram coletadas dez publicações sobre o desabamento dos prédios no 

Twitter, e apenas duas no Facebook. Somente uma notícia do portal Estadão.com.br possuía 

links para o perfil do jornal nas duas redes sociais – vale ressaltar  que esta notícia era 

atualizada constantemente, por isso, os links da maioria das notícias das redes sociais do 

jornal levavam até ela: “Bombeiros encontram três corpos nos escombros de prédios que 

desabaram no Rio” (Figura 4). No caso, os links dos primeiros tweets (exceto o primeiro) e 

das duas publicações coletadas no Facebook (Tabela 1).  

 

TABELA 1: A notícia nas redes sociais e no portal do Estadão 

ESTADÃO TÍTULO FORMATO 

PORTAL - - 

TWITTER Prédio desaba no centro do Rio. Defesa Civil 

diz que há vítima 

Manchete + link (Portal O Globo) 

FACEBOOK Prédio desaba no centro do Rio. Defesa Civil 

diz que há vítima. Presenciou o acidente? 

Mande seu relato 

Manchete + Foto + Link (Portal) 

PORTAL - - 
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TWITTER FOTO: Desabamento de prédio no Rio foi 

parcial. Bombeiros, Defesa Civil e PM estão no 

local. 

Manchete + Link (Portal) 

FACEBOOK - - 

PORTAL - - 

TWITTER #DesabamentoRio: Presenciou o acidente? 

Mande relatos e fotos 

Hashtag + Manchete + Link 

(Facebook) 

FACEBOOK - - 

PORTAL Bombeiros encontram 3 corpos nos escombros 

de prédios que desabaram no Rio (atualizada 

às 11h30 – 26/01) 

Manchete + Subtítulo + Texto + 

Foto + Infográfico + Galeria de 

imagens + 2 Links para notícias 

relacionadas (Portal e Facebook) 

TWITTER #DesabamentoRio: Novas informações dão 

conta de que prédio todo ruiu. Testemunhas 

relatam cheiro de gás. 

Hashtag + Manchete + Link 

(Portal) 

FACEBOOK DESABAMENTO NO RIO. Segundo prédio 

ruiu e bombeiros procuram vítimas. Veja 

galeria de fotos. Presenciou a tragédia ou está 

na região? Mande seu relato ou foto 

Manchete + Link (galeria Portal) 

+ Foto 

PORTAL - - 

TWITTER #DesabamentoRio: “Pessoas começaram a sair 

debaixo da poeira”, dia testemunha. Nova foto. 

Hashtag + Manchete + Link (Portal) 

FACEBOOK - - 

PORTAL - - 

TWITTER #DesabamentoRio: Outro prédio foi atingido. 

Energia dos arredores foi desligada. 

Hashtag + Manchete + Link (Portal) 

FACEBOOK - - 

PORTAL - - 

TWITTER #DesabamentoRio: Bombeiros procuram vítimas 
nos escombros. Veja galeria de fotos. 

Hashtag + Manchete + Link (Portal) 

FACEBOOK - - 

PORTAL - - 

TWITTER #DesabamentoRio: Pelo menos 4 pessoas foram 

resgatadas. Bombeiros dizem que houve 
explosão. 

Hashtag + Manchete + Link (Portal) 

FACEBOOK - - 
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PORTAL - - 

TWITTER #DesabamentoRio: “Poeira chegava ao outro 

lado do municipal”. Equipes buscam soterrados. 

Hashtag + Manchete + Link (Portal) 

FACEBOOK - - 

 

As primeiras notícias divulgadas em cada uma duas redes sociais são praticamente 

idênticas. No Twitter: “@Estadao: Prédio desaba no centro do Rio, defesa civil diz que há 

vitimas: link”. Já no Facebook, após essa manchete ainda aparece: “Presenciou o acidente? 

Mande seu relato” e uma foto mostrando o local do acidente. Outra diferença encontrada 

entre estas duas publicações está no link, enquanto o Facebook leva para uma notícia do 

portal Estadão, o link do Twitter leva para uma notícia em um outro portal, o Globo.com 

que é da empresa jornalística o Globo. 

A segunda publicação do Facebook (Figura 1) “DESABAMENTO NO RIO. 

Segundo prédio ruiu e bombeiros procuram vítimas. Veja galeria de fotos. Presenciou a 

tragédia ou está na região? Mande seu relato ou foto” traz um pouco de pelo menos dois 

tweets:  

 “@Estadao (Figura 2): #DesabamentoRio: Novas informações dão conta de que 

prédio todo ruiu. Testemunhas relatam cheiro de gás”. Nesse primeiro caso, é importante 

atentar que enquanto no Twitter é usada a hashtag
13

 #DesabamentoRio, no Facebook estas 

palavras são colocadas em caixa alta. As duas postagens falam que um outro prédio ruiu, no 

entanto de formas diferentes. 

  “@Estadao (Figura 3): #DesabamentoRio: Presenciou o acidente? Mande relatos e 

fotos”. Nesta segunda ocorrência, além da hashtag (que já foi falada), as duas publicações 

pedindo a colaboração dos usuários são semelhantes.  

O diferencial mais uma vez está na foto da publicação do Facebook. Os links das 

três publicações levam para a mesma matéria do portal (Figura 4): “Bombeiros encontram 

três corpos nos escombros de prédios que desabaram no Rio”. Esta matéria usa as 

potencialidades da linguagem hipermidiática e traz: manchete, subtítulo, texto, foto, 

infográfico, galeria de imagens e links para notícias relacionadas. 

 

                                                
13 As hashtags fazem parte da linguagem do Twitter. Segundo Santaella e Lemos (2010, p. 108), “são indexadores de 

temas, tópicos e/ou palavras-chave que agregam todos os tweets que as contém em um mesmo fluxo, onde é possível 
observar a formação de uma comunidade ao redor do uso específico da #hashtag. Este fluxo comum possibilita a todos os 
usuários acompanhar a discussão de um tema e/ou divulgar informações pertinentes em tempo real”. 
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Figura 1: Notícia no Facebook 

 

Figura 2: Notícia no Twitter I 

 

Figura 3: Notícia no Twitter II 

As hashtags (#) podem ser consideradas um diferencial na linguagem da notícia no 

Twitter. As primeiras notícias veiculadas por esta rede social traziam: #DesabamentoRio, 

Entretanto o mesmo não aconteceu nos outros espaços (Facebook e portal). Como foi visto, 

no Facebook a hashtag foi trocada pela caixa alta.   

Segundo Brambilla e Martins (2011)
14

, o critério para a circulação e reconfiguração 

da notícia no Twitter e no Facebook está relacionado: -à função social de cada uma delas 

(uma é apropriada e a outra é propriamente dita); -à dinâmica dessas plataformas (enquanto 

uma é rápida, a outra é mais lenta - respectivamente); -ao público atingido (Twitter: 18 a 24 

anos. Facebook: 18 a 34 anos). A faixa etária que lê o jornal impresso Estado de São Paulo 

tem de 20 a 50 anos. 

Nesse sentido, pode-se afirmar que nem tudo o que circula no Twitter é publicado 

no Facebook, em geral apenas as notícias mais importantes e na maioria dos casos, com as 

mesmas manchetes. A possibilidade de postar fotos, vídeos e escrever mais de 140 

caracteres no Facebook é a principal diferença entre as duas redes sociais, a outra, está 

                                                
14Declaração feita pelos editores de Mídias Sociais Ana Brambilla (Globo) e Rodrigo Martins (Estadão) durante a Semana 
de Jornalismo da UFSC de 2011, na mesa “Entre interação e informação: o jornalismo nas mídias sociais”. 
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relacionada à própria dinâmica das duas ferramentas, uma mais rápida (Twitter) e outra 

mais lenta (Facebook), o que influencia também no número de notícias divulgadas em cada 

uma das redes. 

 

Figura 4: Notícia no Portal 

 

4 Considerações finais 

 Como foi visto neste artigo, o texto jornalístico leva um tempo para se adaptar às 

particularidades e às especificidades de cada nova mídia, neste caso, às novas ferramentas 

surgidas com a internet. No início, a notícia era apenas transposta para os portais, que aos 

poucos, foram desenvolvendo tecnologias e adaptando-se à linguagem hipermidiática da 

rede, o que possibilitou maior avanço nas opções de formatos de linguagem jornalística 

para a internet. Hoje, sites e portais jornalísticos são os espaços onde a linguagem 

hipermidiática pode ser melhor explorada. As notícias podem conter textos, fotografias, 
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charges, vídeos, infográficos, áudio e links (internos e externos) para informações 

relacionadas.  

As redes sociais digitais são o novo espaço utilizado pelos jornais para produção e 

circulação de conteúdo. Entretanto, o que se percebe na maioria das publicações dos jornais 

é a transposição das manchetes dos portais, o que segue a tendência histórica do jornalismo. 

Apesar desta linguagem ainda encontrar-se em construção, pode-se dizer que nas redes 

sociais a notícia ganha como aliados os usuários destas redes que podem enriquecer este 

texto com comentários, além de aumentar a circulação desta publicação a partir dos 

compartilhamentos.  

No caso do Twitter, as notícias tem até 140 caracteres e links para outros espaços da 

rede. No Facebook, as notícias são um pouco mais completas, não há limite de caracteres e 

as publicações podem ter fotos e vídeos, além de links. A quantidade de informação que 

circula em cada um destes espaços virtuais é influenciada pelas particularidades e 

especificidades dos mesmos. O texto jornalístico do Twitter é considerado uma notícia 

curta, de rápida reverberação e por conta disso, existe uma quantidade maior de publicações 

no Twitter, diferente do Facebook, que tem uma dinâmica mais lenta, com notícias que 

trazem mais informações, e por isso, possui um menor número de publicações sobre um 

mesmo assunto. Normalmente, as notícias veiculadas nas redes sociais também são 

publicadas nos portais. Em alguns casos, como os analisados neste artigo, pode acontecer 

de várias postagens do Twitter e do Facebook referirem-se a uma única notícia do portal.  

A partir do referencial teórico e desta análise, pode-se perceber que o processo de 

adaptação do texto jornalístico a cada novo espaço de circulação se dá lentamente, na maior 

parte dos casos, os novos meios de comunicação mantém as características dos anteriores 

até conseguirem usar todas as potencialidades do novo canal. No caso dos portais, as 

potencialidades da linguagem hipermidiática já estão sendo melhor utilizadas. Nas redes 

sociais começa-se a perceber um maior investimento das empresas jornalísticas nestes 

espaços, que tem deixado de ser usados apenas para a transposição das manchetes 

produzidas para os portais. Todavia este é um processo que ainda está em andamento, e 

assim como foi nas outras mídias, deverá ser consolidado nos próximos anos.  
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