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RESUMO

Traçando  a  relação  da  Internet com  o  jornalismo,  pretende-se  observar  nesta 
monografia como a web mudou a forma dos jornalistas produzirem notícias. O trabalho 
objetiva  analisar  como  o  Twitter,  microblog e  rede  social,  tornou-se  fonte  de 
informação sobre celebridades, bem como o que as mudanças resultantes desta prática 
provocaram no âmbito do jornalismo de entretenimento. Através de um estudo de caso 
do  site Te  Contei,  de  notícias  sobre  pessoas  famosas,  será  possível  constatar  a 
importância do microblog para o repórter de celebridades e verificar como a informação 
vinda do Twitter é utilizada pelos jornalistas na produção diária profissional. Através, 
ainda, de entrevistas com profissionais do ramo, a monografia apresenta o impacto do 
Twitter nas redações após o surgimento do serviço.
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1. INTRODUÇÃO 

Em um mundo progressivamente interconectado, onde as pessoas se encontram 

cada  vez  mais  integradas  pela  Internet,  a  necessidade  de  se  comunicar,  trocar 

informações  e  construir  pontes  vem  tornando-se  algo  vital.  A  Internet contribui  e 

facilita esse intercâmbio de ideias e informações, tecendo uma rede onde se é possível 

colocar em contato, por exemplo, um fã do Brasil e seu ídolo dos Estados Unidos, desde 

que os dois estejam conectados à web. 

A difusão de informação na  Internet está crescendo e traz com ela mudanças 

radicais  de  costumes.  Vivemos  a  era  da  exposição  e  do  compartilhamento.  Expor, 

receber e partilhar pela Internet parece ser a ordem do século XXI. Em março de 2009, 

um estudo da consultoria Nielsen Online1 mostrou que 66,8% das pessoas que usam a 

Internet no mundo estavam em redes sociais, enquanto somente 65,1% delas usavam e-

mails. Isso significa que a convivência virtual em sites como Orkut, Facebook e Twitter 

tornou-se inegavelmente importante.

Neste sentido, a grande novidade é o Twitter, um microblog – “primo do blog”, 

pois  guarda  muitas  semelhanças  e  algumas  diferenças  em relação  a  ele,  como será 

pontuado neste trabalho – que também é rede social. Nele, a comunicação é rápida e 

contínua, o que garante o seu sucesso.

O Twitter enquanto ferramenta comunicacional é um fenômeno que pode – e 

deve – ser estudado a partir de múltiplas vertentes. Mas, nesta pesquisa, o objetivo é 

tentar entender, a partir dos conceitos de cibercultura, redes e comunidades virtuais do 

sociólogo espanhol Manuel Castells e do filósofo da informação Pierre Lévy, o que o 

Twitter representa na sociedade e qual seu impacto no jornalismo.

Neste  trabalho  será  feito,  ainda,  um segundo  recorte.  Serão  analisadas  com 

maior  profundidade  as  mudanças  que  o  microblog trouxe  para  o  jornalismo  de 

entretenimento,  com foco  nas  celebridades.  Isso  porque  o  Twitter  teve  crescimento 

significativo – e começou a virar febre – a partir da adesão dos famosos ao serviço. 

Foram as celebridades que alavancaram o número de usuários da rede social, uma vez 

que,  como será visto,  todo fã costuma querer  se sentir  próximo de seu ídolo – e o 

Twitter possibilita essa proximidade, como a pesquisa irá mostrar.

1 Disponível em: http://en-
us.nielsen.com/content/nielsen/en_us/news/news_releases/2009/march/social_networks__.html. Acesso 
em: 20 de junho de 2010. 



Para entender como as celebridades foram parar no Twitter, como o serviço 

impactou o jornalismo e o que é, afinal, Twitter, será feito, no primeiro capítulo, um 

breve histórico da  Internet. De maneira sucinta, serão desenvolvidos os conceitos de 

rede, cibercultura e comunidade virtual para contextualizar o serviço.

No segundo capítulo, será abordada a relação da web com o jornalismo: como a 

Internet modificou  a  maneira  de  produzir  notícias  –  ressaltando-se,  em  especial,  a 

instantaneidade – e como se tornou fonte para os jornalistas.

No  terceiro  capítulo,  será  explicada  a  relação  entre  blogs e  microblogs, 

mostrando como os microblogs se tornaram sucessores dos blogs na escala de evolução 

da  Internet –  suas  semelhanças  e  diferenças.  Os  estudos  da  pesquisadora  de  redes 

sociais  Raquel  Recuero,  da  Universidade  Católica  de  Pelotas  (Rio  Grande  do  Sul), 

foram úteis  por  serem dos  primeiros  a  tornar-se  fonte  de  material  acadêmico  sobre 

Twitter no país. Um e-livro escrito por um grupo de usuários do microblog em forma de 

manual (“Tudo o que você precisa saber sobre Twitter”) também auxiliou a definir o 

Twitter. Para fins de contextualização, neste capítulo também será analisado o perfil do 

usuário brasileiro. Em seguida, serão apresentados os principais aplicativos do Twitter. 

Também será mostrado como é feita a criação de um perfil nesta rede social e, ainda, 

serão mencionados os usos que as pessoas têm feito do serviço, de acordo com o que 

um grupo de pesquisadores da University of Maryland, em Baltimore (EUA), concluiu. 

No  quinto  capítulo,  será  analisado  o  “boom” presencial  das  celebridades  no 

Twitter. Será abordada como referência exemplar a disputa entre o ator Ashton Kutcher 

e a rede de televisão norte-americana CNN pelo primeiro milhão de seguidores (pessoas 

interessadas em seguir o perfil de cada um deles) no Twitter, um embate que fez história 

no microblog, mostrando a força que os ídolos – e, no fim das contas, pessoas – podem 

ter na sociedade frente aos veículos de comunicação. 

Neste  capítulo,  também serão  vistos  os  usos  mais  comuns  do  serviço  pelos 

famosos, com base em reportagens e entrevistas feitas com jornalistas do site Te Contei, 

canal de celebridades do portal Yahoo.com.br, e do site EGO, site de entretenimento do 

portal Globo.com.

No sexto capítulo, serão pontuadas as mudanças que o Twitter trouxe para o 

jornalismo de entretenimento – uma vez que se tornou uma fonte quase que instantânea 

de notícias sobre celebridades. No  microblog, os famosos não são intermediados por 

assessores  de  imprensa  e  empresários.  Eles  publicam o  que  querem.  A informação 

chega direto aos fãs – e aos repórteres, que estão prontos para dar o “furo jornalístico” 



em outras plataformas. Aliás, frente a tantas atualizações na rede social, que acontecem 

a cada instante, como identificar o que é notícia em meio a tanto “blá, blá, blá” e como 

lidar  com a  velocidade  da  informação?  Essas  indagações  também serão  pauta  para 

encaminhar possíveis respostas.

Neste capítulo será abordada, ainda, a questão da credibilidade, ou seja, como os 

repórteres (de entretenimento) lidam com a informação que chega diretamente a eles, no 

Twitter, pelas próprias celebridades. Há apuração dos fatos? Como posicionam-se as 

assessorias  de  imprensa?  O  que  foi  dito  no  Twitter  está  falado?  Entrevistas  com 

repórteres de entretenimento serão feitas sobre essa questão.

No capítulo sete, será feito um estudo de caso do  site Te Contei. O  site será 

analisado durante um mês para mensuração de quantas notícias tiveram como fonte o 

Twitter  e  como a  informação  vinda do  microblog é  jornalisticamente  utilizada  pela 

reportagem.

Por fim, a conclusão, que abrirá espaço para reflexões acerca dos impactos do 

Twitter no jornalismo e apontará novos caminhos e vertentes de pesquisa relacionados 

ao microblog enquanto ferramenta de comunicação.



2. INTERNET

Até o fim dos anos 80, a Internet era um “obscuro brinquedo tecnológico usado 

basicamente por pequenos grupos de fanáticos por computadores” (DIZARD, 2000, p. 

24).  De  fato,  o  projeto,  iniciado  nos  Estados  Unidos  em 1969,  no  auge da  corrida 

tecnológica da Guerra Fria,  não guarda muitas  semelhanças com a rede mundial  de 

computadores hoje tão conhecida. 

De cunho militar, até o nome era outro - ARPAnet (Advanced Research Projects  

Agency Network). Tratava-se da rede da ARPA (Advanced Research Projects Agency, 

Agência  de  Projetos  de  Pesquisa  Avançada  do  Departamento  de  Defesa  Norte-

americano) e foi uma reação dos Estados Unidos ao lançamento do primeiro satélite 

artificial do mundo (o Sputnik) pela União Soviética. 

A  demanda  era  elaborar  um  sistema  capaz  de  interconectar  computadores, 

possibilitando também o armazenamento e processamento de dados em toda a rede. A 

partir de então, o que servia apenas para a comunicação entre computadores de oficiais, 

departamentos de pesquisa e bases militares norte-americanas foi se expandindo como 

uma verdadeira teia pelo mundo.

Na década de 70, universidades e outras instituições passaram a se conectar à 

ARPAnet para desenvolver pesquisas científicas. Em 1973, houve a primeira conexão 

internacional, com a Universidade de Londres. Dez anos depois, a ARPAnet teve que 

mudar seu protocolo2 de NCP3 para TCP/IP4 para poder atender aos crescentes números 

de conexões em diferentes países e à demanda exigida pela troca de informações entre 

os usuários. 

Aos poucos, o caráter estritamente militar da rede foi desaparecendo frente às 

diversas possibilidades que ela poderia oferecer. Até que o fim oficial da ARPAnet, em 

1990, deu origem à Internet. No mesmo ano, o Brasil, entre outros países, se conectou à 

2 Protocolo de Internet (em inglês: “Internet Protocol”, ou IP) é uma convenção (ou padrão) lógica que 
controla e possibilita a transferência de dados entre dois sistemas, permitindo a comunicação entre duas 
ou mais máquinas em rede (conectadas). É como um sistema de controle de trráfego: sem um protocolo, 
os computadores não saberiam que caminhos estariam disponíveis para o fluxo de dados e a rede inteira 
poderia travar.
3 Network Control Protocol  (protocolo de controle de rede), primeiro protocolo do servidor ARPAnet, 
criado em 1971. Foi substituído por um protocolo mais avançado, o TCP/IP, em 1983.
4 Transmission Control Protocol (protocolo de controle de transmissão) / Internet Protocol (protocolo de 
Internet). O TCP/IP é um conjunto de protocolos de comunicação entre computadores em rede (também 
chamado de pilha de protocolos TCP/IP). Seu nome vem de dois protocolos: o TCP e o IP. Ele determina 
como a informação flui através da Internet e verifica se ela chega ao destino.



rede mundial de computadores. No início, apenas algumas instituições de ensino de 11 

capitais brasileiras tinham acesso a essa conexão. 

A interface gráfica na rede era pouco convidativa: via-se apenas uma tela preta 

com  caracteres  verdes  (DREVES.  2004,  p.36).  O  responsável  pela  transformação 

radical  da  Internet foi  o  engenheiro  inglês  Tim  Berners-Lee,  que,  em  1991,  nos 

laboratórios do CERN5, criou a World Wide Web (WWW). Com isso, os sites deixaram 

de  ser  apenas  blocos  de  texto  monocromáticos,  permitindo  o  emprego  de  imagens 

coloridas  e  outros  recursos,  além de  contarem com uma estrutura  mais  organizada. 

Afinal, Berners-Lee também elaborou o sistema de códigos HTML (Hypertext Mark-up 

Language) para padronizar a linguagem operacional da World Wide Web.

Em maio  de  1995,  iniciou-se,  no  Brasil,  o  processo  de  abertura  da  Internet 

comercial,  nas residências, nos escritórios,  enfim, para toda a sociedade. A mídia se 

encarregou de divulgar a novidade para os brasileiros. Uma das tramas da novela da 

Rede  Globo  de  Televisão,  “Explode  Coração”  (1996),  de  Glória  Perez,  abordou  a 

comunicação via  Internet.  Além disso,  o crescimento do mercado, a proliferação de 

portais na rede e a melhoria de serviços e ferramentas disponíveis na  Internet foram 

fatores cruciais para o estabelecimento definitivo da Internet no país.

Em 2009, foram registrados 66,3 milhões de usuários da Internet no Brasil6. De 

acordo com Dossiê sobre a Indústria de Domínios na Internet da VeriSign7, a indústria 

de  domínios8 encerrou  2009  com  uma  base  de  mais  de  192  milhões  de  títulos 

registrados entre todos os Nomes de Domínios de Primeiro  Nível  ,  um aumento de 

quase  15  milhões  de  registros  desde  o  fechamento  de  2008.  Entre  os  registros,  o 

domínio.com continua a ter a maior base, seguido por .cn (China), .de (Alemanha), .net 

e .uk (Reino Unido).

5 Centro Europeu de Pesquisa Nuclear.
6 Total de pessoas com mais de 16 anos com acesso à Internet em qualquer ambiente (casa, trabalho, 
escolas,  universidades  e  outros  locais).  Fonte:  Ibope.  Disponível  em: 
http://www.teleco.com.br/internet.asp. Acesso em 07 de junho de 2010.
7 Dossiê Sobre a Indústria de Domínios na Internet.Volume 7 - Edição 1 - Fevereiro de 2010. Disponível 
em: http://www.verisign.com/domain-name-services/domain-information-center/domain-name-
resources/domain-name-report-feb10-portuguese.pdf. Acesso em 09 de junho de 2010.
8 Domínio é um nome que serve para localizar e identificar conjuntos de computadores na Internet. O 
nome de domínio foi concebido com o objetivo de facilitar a memorização dos endereços de 
computadores na Internet. Sem ele, teríamos que memorizar uma sequência grande de números. 
Exemplos de domínios: “.com.br” (domínio brasileiro), “.com” (domínio norte-americano), “.fr” 
(domínio francês).



Quando analisados em uma perspectiva anual, cinco domínios ultrapassaram

a marca de 20% de crescimento de 2008 para 2009, incluindo .ru (37%), da Rússia, .br 

(27%), do Brasil, .pl (26%), da Polônia, .au (23%), da Austrália, e .fr (23%), da França, 

o que colocou o Brasil em oitavo lugar mundial em quantidade de sites registrados por 

nação no quarto trimestre de 2009.

2.1. As características da grande rede

- Não-linearidade: a linguagem hipertextual rege a Internet. O termo hipertexto, criado 

por Ted Nelson em 1965, denomina “um documento digital composto por diferentes 

blocos de informações interconectadas. Essas informações são amarradas por meio de 

elos associativos, os links” (LEÃO. 1999, p. 82). 

No hipertexto, ao contrário dos textos impressos, não existe um eixo central que 

guie a leitura. Ele se constituiu a partir da retomada e transformação de elementos de 

outras mídias – índice, referências cruzadas, sumário, legendas –, estando nele inclusa a 

dimensão audiovisual – palavras, imagens, gráficos, sons, movimento. Estes elementos, 

associados,  dão  ao  documento  um  aspecto  dinâmico  e  de  multimídia.  Através  de 

cliques, o próprio leitor escolhe o caminho para chegar às informações que deseja, sem 

que isso comprometa o entendimento.

-  Instantaneidade:  esta  é,  sem dúvida,  uma das  características  mais  importantes  e 

diferenciais da rede para o jornalismo. As notícias em tempo real não são exclusividade 

do meio virtual – a televisão e o rádio já fazem isso há anos, mas não com a mesma 

agilidade. A Internet oferece a flexibilidade da comunicação instantânea e possibilita o 

diálogo em tempo real.

A sensação de “tempo real” se dá devido à velocidade instantânea no envio e 

recebimento de mensagens via computador – isto é, o acesso à informação é imediato. 

Já a abolição do espaço físico ocorre pela fluidez das redes digitais, ou seja, um ponto 

pode comunicar-se com qualquer outro ponto independente de lugar físico. A Internet 

alterou as dimensões espaço e o tempo:

Localidades  ficam despojadas  de  seu  sentido  cultural,  histórico  e 

geográfico e reintegram-se em redes funcionais ou em colagens de 

imagens, ocasionando um espaço de fluxos que substitui o espaço de 



lugares. O tempo é apagado no novo sistema de comunicação já que 

passado,  presente  e  futuro  podem  ser  programados  para  interagir 

entre  si  na  mesma  mensagem.  O  espaço  de  fluxos  e  o  tempo 

intemporal  são  as  bases  principais  de  uma  nova  cultura,  que 

transcende  e  inclui  a  diversidade  dos  sistemas  de  representação 

historicamente transmitidos. (CASTELLS. 1999, p. 462)

-  Interatividade:  o que torna a  Internet um meio  de comunicação verdadeiramente 

inovador tem a ver com a possibilidade de interação no ciberespaço. Seja navegando em 

hipertextos,  personalizando  o  conteúdo  de  um  portal,  conversando  em  um  chat9, 

comentando artigos de um jornal ou blog, tuitando10, o usuário se depara com uma via 

de mão dupla, onde ele se desfaz do papel de receptor que exerce mais em outros meios 

de comunicação para participar ativamente do fluxo de informações. 

A Teoria  da Comunicação diz que a  fórmula da comunicação é:  emissor  –> 

mensagem –> meio –> receptor, mas na  Internet, por causa da interação, é diferente. 

Assim, o novo modelo seria: “webdesigner –> site –> Internet <– usuário. Essa seria a 

fórmula da chamada ‘interatividade’” (PRIMO. 2007, p. 11).

É certo que em outras mídias já havia interação, como no rádio. A participação 

dos ouvintes se dava ao vivo, por telefone, mas interatividade é um termo que ganhou 

expressão na atualidade com a disseminação das novas tecnologias de comunicação.

E ainda que a  discussão sobre  a  existência  de leitores  passivos  ou ativos na 

Internet11 e nos demais meios provoque divergências, é inegável o fato de que a Internet 

proporciona um nível muito maior de interação entre as pessoas (usuários).

-  Capacidade de armazenamento de dados: a  Internet não tem início ou fim. Seu 

tamanho é indefinido, uma vez que o ciberespaço não é físico. Assim, a quantidade de 

dados  nele  contidos  é  imensurável.  E  é  justamente  por  isso  que  as  informações  se 

tornam perenes, o que não significa, entretanto, que elas são eternas (afinal, páginas e 

sites podem ser excluídos da rede a qualquer momento, sem deixar rastros). “A notícia 

9 Sala de bate-papo virtual.
10 O neologismo “tuitar” ou “twittar” vem de Twitter, uma rede social. O verbo é usado para designar a 
ação de escrever um tuite, ou seja, uma mensagem no Twitter.
11 Pollyana Ferrari, por exemplo, diz que o leitor na Internet não deixa de ser passivo, pois a quantidade 
de informações na web é muito grande para que ele busque se aprofundar. Segundo ela, este leitor se 
acostuma a dar uma olhada em diferentes janelas sem se concentrar em nada, adquirindo assim um 
“pseudo-conhecimento”, absorvido sem qualquer participação efetiva. (FERRARI, Pollyana. 2004, p. 18)



da tevê, do rádio ou do impresso são voláteis, se esvaem no ar. Você viu e ouviu – mas 

passou, ou então virou embrulho de pão” (PINHO. 2003, p.52).

Portanto, esta característica faz do meio virtual um “espaço” de conservação de 

dados mais eficaz do que qualquer arquivo concreto,  o que é interessante como um 

diferencial para o webjornalismo: 

O  volume  de  informação  diretamente  disponível  ao  usuário  é 

consideravelmente  maior  no  webjornalismo  [em  relação  ao 

jornalismo fora da web], seja com relação ao tamanho da notícia ou à 

disponibilização  imediata  de  informações  anteriores.  Desta  forma, 

surge a possibilidade de acessar com maior facilidade material antigo. 

(MIELNICZUK. 2001, p.4)

- Liberdade: a liberdade é, ainda, outra grande característica da rede. Ela diz respeito 

não só à possibilidade de o usuário trilhar o caminho que desejar em seu navegador, 

mas também à liberdade de expressão, de poder publicar seus próprios textos, fotos, 

músicas e arquivos em geral, como acontece nos blogs e microblogs.

2.2. Ciberespaço: a sociedade em rede

Segundo Castells (CASTELLS. 2005, p.566), uma rede é um conjunto de 

nós  interconectados,  como,  por  exemplo,  os  mercados  de  bolsas  de  valores  e  suas 

centrais  de  serviços  auxiliares  avançados  na  rede  dos  fluxos  financeiros  globais.  A 

distância entre dois pontos é menor se ambos forem nós de uma teia do que se não 

pertencessem à mesma rede.

Redes são estruturas abertas capazes de expandir de forma ilimitada, 
integrando novos nós desde que consigam comunicar-se  dentro  da 
rede,  ou  seja,  desde  que  compartilhem  os  mesmo  códigos  de 
comunicação  (por  exemplo,  valores  ou  objetivos  de  desempenho). 
Uma  estrutura  social  com  base  em  redes  é  um  sistema  aberto 
altamente  dinâmico  suscetível  de  inovação  sem  ameaças  ao  seu 
equilíbrio. (CASTELLS. 2005, p.566)

Logo,  a  Internet é  um  ambiente  em  que  informações  são  difundidas  e 

compartilhadas pelos usuários, os chamados “pontos da rede”.



 

A Internet  é  o  coração  de  um novo  paradigma  sociotécnico,  que 
constitui  na realidade a base material  de nossas vidas  e de nossas 
formas de relação, de trabalho e de comunicação. O que a Internet faz 
é  processar  a  virtualidade  e  transformá-la  em  nossa  realidade, 
constituindo a sociedade em rede, que é a sociedade em que vivemos. 
(CASTELLS apud MORAES. 2004, p. 287)

Por  assim  dizer,  a  “sociedade  em  rede”  é  um  grupo  de  pessoas 

ultraconectado  através  dos  meios  de  comunicação,  como  a  Internet.  É  a  era  da 

informação. “As redes interativas de computadores estão crescendo exponencialmente, 

criando novas formas e canais de comunicação, moldando a vida e, ao mesmo tempo, 

sendo moldadas por ela.” (CASTELLS. 2005, p.40)

Mas a Internet é uma teia que conecta mais do que computadores. A rede 

pode reunir milhares de pessoas ao redor do mundo no mesmo instante. Elas podem se 

comunicar em tempo real e absorver ou publicar informações em diversas plataformas: 

textos, sons ou imagens.

Na  Internet,  a  realidade  na  rede  se  refaz  a  cada  nova  interferência  de  um 

internauta.

Quando a web começou a se tornar popular, o que mais se falava dela 
era uma tal de “interatividade” que, sob o ponto de vista atual, era 
limitada e simplória, pois significava apenas a capacidade de exercer o 
livre-arbítrio,  escolhendo uma opção  entre  um conjunto  de  ofertas. 
Hoje é diferente. À medida que o indivíduo pode INTERFERIR no 
conteúdo e REDISTRIBUÍ-LO, a informação muda de papel, se torna 
matéria-prima e demanda manipulação. (RADFAHRER. 2007)12.

Para  a  nossa  sociedade,  que  durante  séculos  se  organizou  de  maneira 

hierarquizada e linear, o ciberespaço deveria significar um sistema quase anárquico, ou, 

no mínimo, revolucionário, de múltiplos centros e múltiplas vozes, em que cada um tem 

em suas mãos o controle e o poder de escolha. “Aqui a máxima é ‘tem de tudo na 

Internet, ‘pode tudo na Internet’” (LEMOS. 2006, p. 2). 

Tudo está à disposição de todos. Afinal, embora isolados e distantes fisicamente 

uns  dos  outros,  os  indivíduos  permanecem  interconectados  através  da  Internet, 

estabelecendo contatos entre  si,  dividindo,  somando,  trocando,  fazendo parte  de um 

mesmo conjunto e acessando o mundo diante de um monitor estático. Como afirma 

12 Disponível em: www.luli.com.br/2007/12/13/a-web-20-e-so-a-crista-da-tsunami-parte-i/. Acesso em 07 
de junho de 2010.



Pierre Lévy (LÉVY. 1999), trata-se do “universal sem totalidade”, de um “sistema da 

desordem”.

Tendo em vista a quantidade de informações disponíveis na rede, assim como a 

hipertextualidade  da  linguagem,  não  é  tão  fácil  seguir  um  roteiro  pré-estabelecido 

dentro do caos cibernético. Mas a natureza da web é essa. Cada um que se encontre no 

meio do dilúvio de informações, e pegue para si o que lhe for útil13.

2.3. Comunidade virtual

A organização em comunidades,  seja de acordo com laços de parentesco, 

proximidade  geográfica,  traços  de  identificação  ou  interesses  culturais,  sempre  foi 

intrínseca ao ser humano, que busca agrega-se por semelhança e por gostos parecidos 

ou complementares para sentir segurança e integração social. 

Wellman elaborou uma definição de comunidade que se aplica a qualquer 

época e lugar,  bastante pertinente  ao século XXI: “Comunidades são redes de laços 

interpessoais  que  proporcionam  sociabilidade,  apoio,  informação,  um  senso  de 

integração e identidade social.” (CASTELLS. 2003, p.106)

O estabelecimento de comunidades reais (físicas,  locais) é  uma forma de 

criar ou manter contato com os amigos e com pessoas que tenham preferências afins, 

isto é, de criar ou manter uma rede social. Mas, com a Internet, surgiram novas formas 

de interação e maneiras  diferentes de se formar comunidades.  A rede aparece como 

mais  uma alternativa  para  as  pessoas  se  organizarem de  acordo com interesses  em 

comum – e independentemente do local e que estejam. Ou seja, quem estiver conectado 

à rede pode divulgar suas ideias e, através delas, reunir pessoas de qualquer parte do 

planeta.

As comunidades virtuais são redes sociais interpessoais, na maioria baseadas 

em  laços  fracos14,  mas  capazes  de  gerar  reciprocidade  e  apoio  por  intermédio  da 

dinâmica  da  interação  sustentada  (CASTELLS.  2005,  p.  445).  Os  vínculos  nas 

comunidades são tanto especializados e diversificados quanto amplos e solidários. As 

pessoas  têm  interesses  multidimensionais  e,  por  isso,  algumas  redes  que  começam 

13 A metáfora do dilúvio remete também à ideia de que cada internauta é um Noé e precisa, portanto, 
selecionar o que lhe parece importante para a sua arca. (LÉVY. 1999, p. 14)
14 As redes pessoais são formadas por laços fortes e fracos, ou seja, as interações interpessoais vão desde 
poucos amigos íntimos a centenas de conhecidos, ou amigos de amigos, indivíduos com os quais se 
mantém pouquíssimo ou nenhum contato. Segundo Castells, a Internet é especialmente apropriada para a 
geração de laços fracos múltiplos, inclusive com desconhecidos.



baseadas em um assunto específico ou instrumental acabam oferecendo, com o tempo, 

apoio pessoal, material e até afetivo.

As comunidades virtuais têm duas características fundamentais a primeira é 

o valor da comunicação horizontal,  com livre expressão,  que contorna burocracias e 

censuras, e é compartilhada por todos os usuários desde o início da Internet. A segunda 

é a possibilidade de todo e qualquer indivíduo encontrar seu destino na rede ou de criar 

e divulgar sua própria informação, iniciando uma nova rede (CASTELLS. 2003, p.48).

Além disso, a interação  online é mais igualitária, ou seja, as características 

sociais não influenciam tanto quanto nas comunidades físicas.

Parece  que  as  comunidades  virtuais  são  mais  fortes  do  que  os 
observadores  em geral  acreditam. Existem indícios  substanciais  de 
solidariedade  recíproca  na  Rede,  mesmo entre  usuários  com laços 
fracos entre si. De fato, a comunicação  on-line incentiva discussões 
desinibidas, permitindo assim a sinceridade. (CASTELLS. 2005, p. 
445)

No  entanto,  a  sociabilidade  por  meio  da  Internet também  possibilita  a 

representação de papéis. Uma pessoa pode se comunicar com outra sem revelar quem 

ela é de verdade, escondendo traços de sua personalidade, ou até mesmo fingir ser outra 

pessoa.  Ferramentas  como  chats,  conferências,  listas  de  discussão  e  comunidades 

possibilitam  que  o  usuário  se  apresente  com  uma  identidade15 diferente.  Esse 

comportamento foi bastante comum desde quando a Internet se tornou popular. Na rede, 

as pessoas encontram a oportunidade de viver suas fantasias sem serem identificadas.

No  ciberespaço,  é  possível  conversar  e  debater  com  milhares  de 

desconhecidos. Inseguros nessa situação, protegidos pela “invisibilidade”, os sujeitos se 

inventam. No ciberespaço, o usuário é um ser virtual, um espectro que pode ganhar as 

dimensões que quiser e, até que alguém prove o contrário, um indivíduo é, na Internet, 

exatamente aquilo que diz ser. 

O  anonimato contribui para que novas máscaras sociais sejam inventadas. 

Com elas,  o  internauta  pode  relacionar-se  com mais  pessoas,  sentir-se  incluído  nas 

comunidades sociais e ganhar maior liberdade para criar e expor conteúdo através dos 

personagens interpretados.

15 O  termo  identidade  está  empregado  baseado  no  conceito  de  Castells:  “Por  identidade,  entendo  o 
processo  pelo  qual  um ator  social  se  reconhece  e  constrói  significado  principalmente  com base  em 
determinado atributo cultural ou conjunto de atributos, a ponto de excluir em referência mais ampla a 
outras estruturas sociais”. (CASTELLS, 2005, p. 57-8)



3. JORNALISMO ONLINE: UM NOVO FAZER JORNALÍSTICO

A imprensa brasileira começou o processo de transição de conteúdo para o meio 

digital em 1995, quando a Internet comercial se consolidou no país. A Agência Estado, 

do grupo O Estado de S. Paulo, entrou no ar em fevereiro. Em maio do mesmo ano, o 

Jornal do Brasil lançou a primeira edição completa de um jornal brasileiro na Internet. 

Em seguida, os principais jornais do país disponibilizaram suas versões online, seguindo 

a tendência.

Em 2000, surgiu o primeiro jornal totalmente criado para a  Internet, o Último 

Segundo,  do  portal  IG,  que  contava  com uma equipe  própria  de  repórteres.  Outros 

portais grandes resolveram investir nesse mesmo nicho e contrataram jornalistas para 

apurar e escrever matérias. Era a explosão do ciberjornalismo16.

Como já foi visto, a popularização da Internet também influenciou o modo 

como os repórteres trabalham. A forma de coletar notícias está sendo aperfeiçoada. Os 

jornalistas consolidaram o uso da RAC – Reportagem Assistida por Computador – e já 

usam  o  computador  para  fazer  entrevistas  por  e-mail,  pesquisar  informações  pela 

Internet e analisar dados com softwares especializados.

Segundo Elias Machado Gonçalves, as redes são uma espécie de ferramenta 

para  nutrir  os  jornalistas  das  organizações  convencionais  com  conteúdos 

complementares aos coletados pelos métodos tradicionais. Ele defende que o futuro dos 

projetos jornalísticos empreendidos no suporte digital depende da adoção de técnicas de 

pesquisa  e  apuração  adequadas  ao  jornalismo praticado  nas  redes  telemáticas.  Para 

Machado, o ciberespaço pode ser usado como fonte pelos jornalistas, mas ele percebe 

que o computador continua ocupando funções secundárias nas atividades cotidianas de 

apuração.

Um diagnóstico do sistema de produção do jornalismo nas sociedades 
contemporâneas revela a existência de dois tipos diferentes de uso 
das redes  telemáticas.  No primeiro,  as  redes são concebidas  como 
ferramenta  auxiliar  para  a  elaboração  de  conteúdos  para  os  meios 
clássicos,  ainda  abastecidos  com  métodos  clássicos  de  coleta  de 
dados,  enquanto  que,  no  segundo,  todas  as  etapas  do  sistema 
jornalístico  de  produção  -  desde  a  pesquisa  e  apuração  até  a 
circulação  dos  conteúdos  -  estão  circunscritas  as  fronteiras  do 
ciberespaço. (GONÇALVES. 2002, p. 4)

16 Uma pesquisa do Ibope eRating feita na época constatou que, de junho de 2001 a junho de 2002, a 
audiência dos noticiários da web no Brasil cresceu cerca de 130% (PINHO. 2003, p. 116).



A estrutura  descentralizada  do  ciberespaço  amplia  a  oferta  de  informação  e 

complica  o  encontro  de  fontes  e  páginas  confiáveis.  Mas  a  multiplicação  de  dados 

postados  em  páginas  individuais,  nos  bancos  de  dados  públicos  e  nas  redes  de 

circulação  de  notícias  aumenta  a  chance  de  ocorrer  um deslocamento  do  lugar  das 

fontes  da  esfera  oficial  ou  oficiosa  para  o  domínio  público,  estimulando  a 

diversificação. Na era da Internet, todos os usuários podem ser fontes.

3.1. Na velocidade da luz

O jornalismo sofreu profundas transformações com o advento da  Internet. 

Houve mudanças no fazer jornalístico e na maneira como as notícias são divulgadas, 

oferecendo ao jornalista a possibilidade de publicar seus textos em tempo real.

Seja  incorporando  tecnologias  que  não  foram  produzidas  para  o 
jornalismo como aquelas que são desenvolvidas especialmente para 
ele,  todas  as  tecnologias  introduzidas  no  processo  do  fazer 
jornalístico produziram seu devido impacto. Porém, a chegada dos 
bites e bytes  através do computador revolucionou todo o processo, 
como nunca havia acontecido. (PENA. 2007, p.4)

A tendência  do jornal  online é  “dar  o  furo antes  de qualquer outro veículo” 

(MOURA. 2002, p. 46). Em uma época em que tudo se transforma cada vez mais rápido 

e  a  velocidade  é  vital  para  acompanhar  o  ritmo  das  transformações,  o  jornalismo 

também precisa contar com a agilidade de seus profissionais para não sucumbir. Com a 

facilidade  que  existe,  hoje,  de  “reduzir”  as  distâncias  e  as  barreiras  geográficas,  é 

preciso não apenas informar as pessoas, mas ser o primeiro a prover informação.

Assim, um dos principais reflexos da Internet nas redações é uma mudança no 

fazer  jornalístico,  principalmente  no que diz respeito à  apuração.  A rede ampliou a 

possibilidade  de  obtenção  de  dados  valiosos  para  os  repórteres,  abrindo o  leque  de 

informações e de fontes. No entanto, instigado a apurar uma novidade a qualquer custo 

– e valorizando, muitas vezes, a rapidez com que a notícia será produzida em detrimento 

da qualidade –, o repórter pode comprometer a “credibilidade” de seu veículo com uma 

apuração falha, feita às pressas. 

De fato, a concorrência entre os  sites de notícias no que se refere à rapidez de 

apuração  e  divulgação  dos  fatos  é  maior  do  que  a  que  existe  nas  redações  de 

telejornalismo. Por ter a instantaneidade como marca indissociável, torna-se primordial 



que a matéria seja publicada o mais rapidamente possível, o que às vezes prejudica a 

apuração cuidadosa, comprometendo a qualidade da informação.

3.2. Multimidialidade

As agências de notícias, desde a invenção do telégrafo, sempre despacharam na 

velocidade das ondas eletromagnéticas. Qual é, então, a novidade do jornalismo online? 

O  que  muda,  na  verdade,  é  o  volume  de  dados  que  pode  ser  transmitido  e  a 

multiplicidade de plataformas de acesso (KUCINSKI. 2005, p. 97 e 98). 

Se a instantaneidade trouxe, de fato, novas demandas ao jornalismo, também 

ampliou o leque de possibilidades através da superação dos limites espaciais do papel, 

sendo possível, pela Internet, dirigir-se a pessoas de qualquer lugar do mundo. E, assim 

como aconteceu com o rádio e com a televisão, o jornalismo na Internet vem criando 

uma linguagem própria. 

Se durante muito tempo o que se lia nos sites jornalísticos era o mesmo que se 

lia no impresso, aos poucos as empresas jornalísticas foram percebendo que poderiam 

aproveitar melhor os recursos da rede, com sons, animações e maior quantidade de fotos 

coloridas. A partir de então, a multimidialidade17 tornou-se o diferencial no jornalismo 

online e  surgiu  a  necessidade  de  adaptação  dos  textos  ao  estilo  hipertextual  e 

hipermidiático que a Internet oferece. 

Com uma estrutura que permite o uso de links, a reportagem pode ser dividida, 

na  Internet,  em partes  acessadas  conforme a  vontade  do leitor,  deixando apenas  as 

informações essenciais na página principal. Uma estratégia para tornar a leitura mais 

agradável e atrativa foi a inserção de outros recursos nas matérias, especialmente os 

audiovisuais, como imagens, gráficos, vídeos etc.  

17 Para Lévy (LÉVY, 1999), o termo “multimídia” significa aquilo que emprega diversos suportes ou 
diversos veículos de comunicação.



4. DOS BLOGS AOS MICROBLOGS

O termo  weblog foi  cunhado pelo americano Jorn Bager  em 1997 e vem da 

junção de duas palavras:  web (rede) e  log (diário de bordo ou arquivo / registro de 

atividades).  Portanto,  pode-se  dizer  que  a  vocação  dos  blogs é  a  de  serem diários. 

(MATTOSO. p. 28). 

No  entanto,  de  simples  registro  de  atividades  realizadas  em um servidor,  o 

weblog (ou  simplesmente  blog)  tornou-se  uma  poderosa  ferramenta  integradora  e 

reprodutora de relações sociais. (PAZ. 2003, p. 71). Mas, afinal, o que é um blog? 

Trata-se de um  site pessoal (ou comunitário)  com uma coleção de textos em 

blocos  normalmente  curtos  (posts),  publicado  instantaneamente  na  rede.  Eles  são 

datados e organizados de forma cronológica inversa: as postagens mais recentes são as 

primeiras a aparecerem na página. Os blogs costumam ser atualizados com frequência e, 

entre outras ferramentas, está a disponibilização de espaço para comentários, através do 

qual qualquer visitante pode mandar uma mensagem para o autor e esta será vista por 

todos.

Portanto, levando em conta os formatos das páginas na rede, um blog, para ser 

considerado  como  tal,  deve  ter  duas  principais  características:  postagens  (posts) 

frequentes,  dispostas  em ordem  cronológica  inversa,  e  espaço  para  comentários  de 

leitores em cada postagem, o que oferece a possibilidade de interação.

A quantidade de webloggers18 no ciberespaço não foi significativa até 1999, até 

surgirem as ferramentas de publicação e softwares de edição, programas que oferecem 

estruturas prontas para uso e ajudam na elaboração e publicação de sites19. No caso dos 

blogs,  poupa-se  o  trabalho  de  programação  para  a  organização  visual  da  página, 

tornando-os práticos para um grande número de usuários.

Além da gratuidade do sistema de publicação online, a facilidade de manuseio é 

um dos motivos fundamentais que atraíram milhões de usuários para a “blogosfera”20. 

Com  tamanha  popularidade,  vários  estilos  foram  surgindo  e  tomando  forma  nos 

weblogs.  Tantos  que  não  há  um  consenso  entre  pesquisadores  do  tema  quanto  à 

classificação das páginas.

Raquel  Recuero,  professora  da  Escola  de  Comunicação  da  Universidade 

Católica  de  Pelotas  e  uma  das  maiores  estudiosas  do  tema  no  Brasil,  criou  duas 

18 Pessoas que mantêm weblogs na rede.
19 Existem serviços de blogagem gratuitos, como Blogger e Wordpress.
20 Conjunto de blogs da rede. União dos conceitos “blog” e “esfera” ou “atmosfera”.



possíveis  categorizações.  A  primeira  leva  em  conta  três  estilos:  diários  eletrônicos 

(“fatos e ocorrências da vida pessoal de cada indivíduo”), publicações eletrônicas (“se 

destinam principalmente à informação”) e publicações mistas (“misturam posts pessoais 

sobre a vida do autor e  posts informativos”).  Na segunda, mais detalhada, separa os 

weblogs em diários, publicações, literários, clippings e mistos21. (RECUERO, 2003, p.4)

Em contraponto, Aleta Tereza Dreves (DREVES, 2004) enfatiza que um blog é 

“flexível  e  mutante  em sua essência,  não  sendo possível  uma classificação rigorosa 

dessa produção em gêneros sedimentados”.

Em 2009, o Blogger completou 10 anos e divulgou alguns dados sobre seu uso. 

Segundo Rick Klaus, diretor executivo do Blogger.com, o Brasil já é o segundo em 

número de blogs e perde apenas para os Estados Unidos22.

4.1. Os microblogs

O termo “blog” vem ganhando, desde 2004, novas derivações como audioblog 

(blogs em que arquivos de áudio são o conteúdo principal), fotolog (ou “flog”, blogs em 

que predominam fotos e imagens),  videolog (ou “vlog”,  blogs em que predominam os 

vídeos) e, mais recentemente, microblog, um formato que vem sido apontado pela mídia 

como “a nova febre da Internet”.

O  microblog difere  de  um  blog tradicional  pelo  formato  mais  versátil  de 

publicação,  em  que  predominam  atualizações  rápidas  e  curtas,  permitindo  maior 

portabilidade  da  informação.  No  caso  do  Twitter,  como  será  visto  a  seguir,  cada 

atualização deve ter,  no máximo,  140 caracteres,  que é também o tamanho máximo 

permitido  em  uma  mensagem  de  celular  (SMS).  Isso  facilita  a  integração  com 

ferramentas digitais, como o celular. 

Para se ter uma ideia, em junho de 2009 o IBOPE projetou, de acordo com o 

manual  “Tudo  o  que  você  precisa  saber  sobre  Twitter”23,  que  aproximadamente  62 

21 Diários: “São os weblogs que se referenciam principalmente à vida pessoal do autor. O seu objetivo não 
é trazer informações ou discuti-las mas, simplesmente, relatar fatos cotidianos, como um diário pessoal”. 
Publicações: “São weblogs que se destinam principalmente a trazer informação de modo opinativo. 
Buscam principalmente o debate e o comentário. Alguns possuem um tema central, outros tratam de 
generalidades”. Literários: “São os weblogs destinados ou a contar uma história ficcional ou, 
simplesmente, ser um conjunto de crônicas ou poesias com ambições literárias”. Clippings: “São os 
weblogs que simplesmente se destinam a ser um apanhado de links ou recortes de outras publicações, 
com o objetivo de filtrar a informação publicada em outros lugares”. Mistos: “São aqueles que 
efetivamente misturam posts pessoais e posts informativos, com notícias, dicas e comentários de acordo 
com o gosto e opinião pessoal do autor”.
22 Disponível em: http://www.adnews.com.br/internet.php?id=90034. Acesso em: 15/06/2010 
23 SPYER, FERLA, PAIVA e AMORIM. 2009, p.36.



milhões dos 190 milhões de brasileiros tinham acesso à  Internet. Já a telefonia móvel 

contava com 160 milhões de linhas ativas no país, em ritmo de crescimento. Levando 

em conta que existiam, à época, em média 83 celulares para cada 100 habitantes no 

Brasil (e a proporção passou a ser de 99 para 100 no estado de São Paulo), o celular 

pode se tornar um veículo de inclusão digital mais eficiente do que o computador.

Não à toa, as atualizações dos microblogs podem ser feitas, em certos casos, a 

partir de diferentes suportes, além do convencional, como celular (SMS ou web móvel) e 

mensageiros  instantâneos  (IM),  tal  qual  o  Windows Life  Messenger  (ou  MSN),  da 

Microsoft.

Mas  podemos dizer,  enfim,  de  forma  resumida,  que  os  microblogs são  uma 

mistura de  blog,  rede social  e mensagens instantâneas (ORIHUELA. 2007) 24.  Blog, 

porque segue o padrão de postagem em ordem cronológica inversa, o que caracteriza o 

formato de um blog, como visto anteriormente. Os microblogs também são constituídos 

por outras características dos blogs, como trackback (também conhecido como linkblog, 

linkback ou pingback – notificação automática que um blog envia para outro avisando 

sobre  uma postagem que  cita  post de  outro  blog),  RSS (sigla  para  “Really  Simple 

Syndication”  –  sistema  agregador  de  conteúdo  que  permite  indexar  alterações  que 

ocorram em um determinado site), blogroll (lista de blogs recomendados pelo autor de 

um  certo  blog,  representando  os  blogs que  aquele  blogueiro  costuma  ler),  avatar 

(imagem  ou  foto  que  identifica  o  dono  da  página)  e  layout (visual  da  página) 

customizável.

Rede social, porque pode haver interação social entre os usuários, requisito para 

que haja rede social na  Internet – cada usuário do  microblog tem um perfil e lista de 

contatos próprios, podendo interagir com outras pessoas a partir de recursos disponíveis 

no sistema. (RECUERO. 2009) 

Por fim, a possibilidade de interação, as mensagens curtas e o fato de que as 

pessoas costumam ficar bastante tempo online, o que faz com que se possa estabelecer 

conversações síncronas,  aproximam o  microblog ao funcionamento  dos  mensageiros 

instantâneos  como  Windows  Life  Messenger  (ou  MSN),  Google  Talk, 

Yahoo!Messenger  e  ICQ.  Mas,  diferentemente  do  que  ocorre  nos  comunicadores 

instantâneos,  o  microblog “não  serve  para  as  pessoas  baterem  papo  e,  sim,  para 

acompanharem umas às outras à distância” (SPYER. 2007, p.197).
24 ORIHUELA, José Luis. Twitter y el boom del microblogging. 2007. Disponível em: 
http://portal.educ.ar/debates/educacionytic/super-sitios/twitter-y-el-boom-del-
microblo.php. Acesso em 03 de maio de 2010.



Os microblogs também se caracterizam pela mobilidade (é possível atualizar e 

receber atualização a partir de dispositivos móveis), pela velocidade, pela informalidade 

e pela arquitetura aberta de informações.

De  acordo  com  definição  apresentada  pelo  Word  Spy25,  o  termo 

“microblogging” teria sido usado pela primeira vez em 17 de julho de 2002, em um 

blog, para se referir a postagens curtas. Assim, microblogging se refere ao ato de fazer 

micropostagens, em especial a partir de comunicadores instantâneos ou de um celular, o 

que seria permitido de forma mais automatizada pelas ferramentas de  microblogging 

como o Twitter e o Jaiku, criados em 2006.   

Há diversas ferramentas de microblogs. Entre elas, podemos citar três tomando 

como  referência  seu  alcance  mundial:  Plurk,  Jaiku  e  Twitter.  O  Plurk26,  serviço 

canadense  de  microblog lançado  em  2008  por  um  grupo  de  desenvolvedores  para 

concorrer com o norte-americano Twitter, se define como um “jornal da vida” e permite 

aos usuários o envio de mensagens e links com as atualizações aparecendo, no entanto, 

em ordem cronológica em uma linha do tempo, diferentemente dos blogs. Ainda assim, 

é considerado microblog uma vez que os “plurks” (atualizações) não podem passar de 

140  caracteres,  como  no  Twitter,  como  será  visto  adiante.  É  possível  usar 

comunicadores instantâneos e o celular para atualizar o site.

FIGURA 1 – Página principal do microblog Plurk.com

25 “Microblogging”. Word Spy, 7 jun. 2007. Disponível em 
http://www.wordspy.com/words/microblogging.asp. Acesso em 17 de abril de 2010.
26 Plurk é uma abreviação de “people” (pessoas) e “lurk” (verbo espreitar ou substantivo esconderijo), 
uma junção de “play” (brincar, jogar) e “work” (verbo trabalhar ou substantivo trabalho), um acrônimo de 
“peace”, “love”, “unity”, “respect” e “karma”. É, também, uma palavra fácil de ser usada como verbo. 
Exemplo: “I plurked it”. (Tradução: Eu ‘plurquei’ isso). Fonte: http://blog.plurk.com/2008/06/02/why-
plurk-an-etymological-deconstruction-of-the-word-you-love-to-hate/



Já  o  Jaiku27,  serviço  finlandês  criado  em 2006  por  Jyri  Engeström e  Petteri 

Koponen, formando a empresa Jaiku Ltd, baseada em Helsinque, foi  adquirido pelo 

Google  em  2007,  tornando-o  concorrente  direto  do  Twitter.  Mas  só  é  possível  se 

cadastrar  mediante  convite.  Além  de  permitir  atualização  por  SMS e  web móvel, 

também disponibiliza um software próprio voltado para celulares Nokia da série S60, 

que  permite  fazer  e  receber  atualizações,  bem como  identificar  em que  lugares  do 

mundo estão seus contatos. Desde 2009, o Google deixou o projeto do microblog de 

lado, alegando corte de custos.28 Por isso, hoje o serviço é mantido por engenheiros 

voluntários do Google.29

FIGURA 2 – Página principal do microblog Jaiku.com

O Twitter surgiu em 2006, como será visto com maior profundidade a seguir, e 

teve sua popularização a  partir  de março de 2007 (MISHAUD. 2007).  Em maio de 

2009, o  microblog levou o “Oscar da Internet” no 13º Webby Awards. O Twitter foi 

escolhido como o principal acontecimento do ano de 2008, porque, em apenas três anos 

27 Os criadores do Jaiku escolheram esse nome porque os posts neste microblog lembram o haiku, forma 
poética de origem japonesa que valoriza a concisão e a objetividade. Além disso, faz referência, também, 
aos joiks, cantos entoados pelos lapões (um dos maiores grupos indígenas na Europa, nativo da Lapônia, 
abrangendo as regiões setentrionais da Noruega, Suécia, Finlândia e da península de Kola, na Rússia) 
para contar histórias. Fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/Jaiku. Acesso em: 20 de junho de 2010.
28 Disponível em: http://www.telegraph.co.uk/technology/google/4248045/Google-announces-end-of-
Google-Video-Jaiku-and-other-projects-in-cost-cutting-exercise.html. Acesso: em 20 de junho de 2010.
29 Disponível em: http://www.jaiku.com/about. Acesso em: 20 de junho de 2010.



de existência, teve um crescimento solitário de 900% em 2008, se consolidando como 

uma das principais ferramentas da Internet. 

De  acordo  com  reportagem  do  jornal  Folha  de  S.  Paulo30,  “popular  entre 

celebridades, marcas e pessoas comuns, o Twitter levou sua plataforma para todos que 

usam  o  serviço,  sem  restringir  o  acesso  a  ninguém  –  isso  é  a  materialização  do 

democrático espírito da internet”. 

FIGURA 3 – Página principal do microblog Twitter.com

Atualmente,  o Twitter é o  microblog mais popular em escala global. Abaixo, 

gráficos (FIGURAS 3, 4 e 5) com os acessos, respectivamente,  do Twitter , Jaiku e 

Plurk (de novembro de 2009 a abril de 2010).

30 “Microblog Twitter vence o ‘Oscar da internet’”. Folha de S. Paulo, 05/05/2009. Disponível em: 
http://www1.folha.uol.com.br/folha/informatica/ult124u560981.shtml. Acesso em 17 de abril de 2010.



FIGURA 3 – Estimativa de alcance do Twitter.com no mundo (de novembro de 2009 a 

abril  de  2010).  Escala  de  aproximadamente  um  milhão  de  visualizações.  Fonte: 

http://www.alexa.com. Acesso em 17/04/2010.

FIGURA 4 – Estimativa de alcance do Jaiku.com no mundo (de novembro de 2009 a 

abril  de  2010).  Escala  de  aproximadamente  um  milhão  de  visualizações.  Fonte: 

http://www.alexa.com. Acesso em 17/04/2010.



FIGURA 5 – Estimativa de alcance do Plurk.com no mundo (de novembro de 2009 a 

abril  de  2010).  Escala  de  aproximadamente  um  milhão  de  visualizações.  Fonte: 

http://www.alexa.com. Acesso em 17/04/2010.

4.2. O Twitter

Fundado  em março  de  2006,  em São  Francisco  (Estados  Unidos),  por  uma 

equipe liderada por Jack Dorsey, desenvolvedor de software, o Twitter nasceu da ideia 

de se criar uma ferramenta de comunicação empresarial interna. Durante uma reunião 

na empresa em que trabalhava, a Odeo, Dorsey sugeriu usar um serviço de SMS para se 

comunicar com um grupo de pessoas. O nome original do projeto era “twttr”, inspirado 

no Fickr31, passando em seguida para Twitter. 

Em tempo: twittering é o som que os pássaros fazem quando se comunicam uns 

com os outros – uma descrição adequada das conversas no microblog. Logo, tweets [ou 

tuites,  forma  aportuguesada]  (as  mensagens  postadas  no  microblog),  são  os  piados. 

Como o Twitter provê às pessoas informações públicas em tempo real,  o  microblog 

também  ajuda  grupos  de  pessoas  a  imitar  a  forma  natural  com  que  um  bando  de 

pássaros se move em uníssono. 32

31 O Flickr é um site de hospedagem e partilha de fotos (e eventualmente outros tipos de documentos 
gráficos, como desenhos e ilustrações), caracterizado também como rede social. O serviço permite aos 
seus usuários criar álbuns para armazenamento de fotografias e entrar em contato com pessoas do mundo 
inteiro também cadastradas no site.
32 “Twitter 101 - A special guide”. Disponível em: http://twitter.com/Twitter101. Acesso em 18 de abril 
de 2010)



O  Twitter  começou  a  funcionar  em  21  de  março  de  2006,  quando  Dorsey 

publicou seu primeiro tuite: “just setting up my twttr” 33(Tradução: apenas configurando 

meu twttr  [Twitter]).  Mas o primeiro protótipo deste microblog foi usado como um 

serviço  interno  para  os  funcionários  da  Odeo.  Em julho  de  2006,  a  ferramenta  foi 

apresentada ao público e, em outubro de 2006, Dorsey, Biz Stone, Evan Williams (o 

mentor do Blogger,  maior  serviço de publicação de  blogs do mundo,  hoje parte  do 

Google)  e outros funcionários da Odeo se juntaram para fundar a  empresa Obvious 

Corporation, que comprou a Odeo e todos os seus projetos. Apenas em abril de 2007 o 

Twitter se tornou uma companhia independente.

Lançado ao público em julho de 2006, como visto, a base da ferramenta foi, 

inicialmente, a pergunta “O que você está fazendo?” e parte do princípio de que a sua 

rede social está tão genuinamente interessada nessa informação que vai “seguir” o seu 

perfil para saber a resposta. Assim é criado o grupo de followers34 de cada perfil. 

Portanto, se o  blog é uma espécie de diário virtual com diversos temas ou até 

mesmo um simples diário pessoal, o Twitter é, em parte, um diário sendo atualizado a 

toda hora e de uma forma bem mais rápida de contato. Como já visto, são, no máximo, 

140 caracteres por postagem. As atualizações também são conhecidas como tweets35 e 

são  apresentadas  na  página  do  usuário  e  nas  páginas  dos  outros  usuários  que  se 

cadastraram para recebê-las (os followers), como será visto adiante. 

O  Twitter,  serviço  gratuito  de  microblogging,  permite  aos  usuários  publicar 

mensagens de até 140 caracteres (tuites) para grupos de seguidores, bem como receber – 

tudo em tempo real.  É uma das redes sociais mais  populares da  Internet junto com 

Facebook e LinkedIn, contando com cerca de 105 milhões de usuários registrados até 

14 de abril de 201036. 

Segundo dados da Nielsen37 de maio de 2009, o tempo médio que uma pessoa 

passa no Twitter é de 17 minutos e 21 segundos, um crescimento de 175% no período 

de um ano (em maio de 2008, o tempo de permanência era de 6 minutos e 19 segundos), 

o que mostra o grande aceitamento da ferramenta pelos internautas (SPYER, FERLA, 

PAIVA e AMORIM. 2009, p. 87).

33 Disponível em: http://twitter.com/jack/status/20. Acesso em: 20 de junho de 2010.
34 Follower (em inglês) significa seguidor. No plural, followers, seguidores.
35 Tweet (em inglês) significa piado. No plural, tweets, piados. Forma aportuguesada: tuite.
36 “100 milhões no Twitter”. O Estado de S. Paulo, 16/04/2010. Disponível em: 
http://blogs.estadao.com.br/link/100-milhoes-no-twitter. Acesso em 17 de abril de 2010.
37 Nielsen é uma empresa de consultoria que oferece aos seus clientes informações sobre o mercado, 
ajudando-os a entender e posicionar melhor seu produto no mercado. http://br.nielsen.com/ 



FIGURA 6 – Primeira  homepage do Twitter,  com foco na pergunta “What  are  you 

doing  now?”  (“O  que  você  está  fazendo  agora?”).  Disponível  em: 

http://blig.ig.com.br/pont0/2009/07/26/bye-bye-passarinho-azul/.  Acesso  em 

18/04/2010.

Em julho de 2009, o Twitter inaugurou nova versão de  homepage,  em que o 

“What are you doing now?” (“O que você está fazendo agora?”) deu lugar a “Share and 

discover what’s happening right now, anywhere in the world” / “See what people are 

saying about…”  (“Compartilhe e descubra o que está acontecendo agora mesmo em 

qualquer lugar do mundo” / “Veja o que as pessoas estão dizendo sobre...”). Fica claro 

que a função principal dessa rede social deixou de ser simplesmente a de “falar sobre a 

vida” para os amigos – avisar onde está indo ou o que almoçou, por exemplo – e passou 

a ser a distribuição de  links e discussão na  web. Os usuários entram no Twitter para 

descobrir o que está acontecendo em todo o mundo.

Além da mudança de posicionamento, os destaques são os Trending Topics, ou 

seja, os tópicos e palavras-chave mais relevantes na rede social em nível mundial e em 

tempo real, e a função de busca.  



FIGURA 7 – Nova versão da homepage do Twitter, com mudança de posicionamento. 

O “What are you doing now?” (“O que você está fazendo agora?”) deu lugar a “Share 

and discover what’s happening right now, anywhere in the world” / “See what people 

are saying about…” (“Compartilhe e descubra o que está acontecendo agora mesmo em 

qualquer lugar do mundo” / “Veja o que as pessoas estão dizendo sobre...”). Disponível 

em:  http://viasdefato.wordpress.com/2009/07/29/o-twitter-e-sua-nova-homepage/. 

Acesso em 18/04/2010.

A mais recente homepage do Twitter sofreu pequena alteração de slogan. “Share 

and discover what’s happening right now, anywhere in the world” / “See what people 

are saying about…” (“Compartilhe e descubra o que está acontecendo agora mesmo em 

qualquer lugar do mundo” / “Veja o que as pessoas estão dizendo sobre...”) deu lugar a 

“Discover what’s happening right now, anywhere in the world” / “Search for a keyword 

or phrase…” (“Descubra o que está acontecendo agora mesmo em qualquer lugar do 

mundo” / “Procure uma palavra-chave ou expressão”).



FIGURA  8  – Mais  recente  versão  da  homepage do  Twitter.  Disponível  em: 

http://twitter.com/. Acesso em 18/04/2010.

Fazendo jus ao que propõe – mostrar o que está acontecendo, em tempo real, em 

qualquer lugar do mundo –, a última versão do Twitter traz um banner com “scroll” 

(“rolamento”)  em  que  aparecem  os  “top  trending  topics”,  ou  seja,  os  temas  mais 

recorrentes no microblog. Clicando neles, é possível ver uma explicação sobre o motivo 

pelo qual determinada palavra ou expressão se tornou popular na chamada “twittosfera”, 

como é o caso de “Poland” (“Polônia”) no dia 18 de abril de 2010. Veja a seguir:



FIGURA  9  –  Detalhe  do  banner  “Trending  Topics”  mostrando  por  que  “Poland” 

(“Polônia) está entre um dos temas mais comentados. “Lech Kaczynski, the president of 

Poland, died on April 10 in a plane crash in Smolensk, Russia” (“Lech Kaczynski, o 

presidente da Polônia, morreu no dia 10 de abril em um acidente aéreo em Smolensk, 

Rússia”). Disponível em: http://twitter.com/. Acesso em 18/04/2010.

Abaixo  do  banner,  no  centro  da  página,  vemos  um  feed,  com uma  lista  de 

mensagens até 140 caracteres em constante mudança. Trata-se do “Top tweets”,  um 

dispositivo  que  seleciona  e  “retuita”  (“passa  adiante”) alguns  dos  tuites  mais 

interessantes que estão se espalhando pelo Twitter no momento em que o usuário acessa 

o site.

FIGURA 9 – Destaque para os “Top tweets”. Disponível em: http://twitter.com/. Acesso 

em 18/04/2010.

Para quem é novo no Twitter, o box à direita da página esclarece: “Twitter is a 

rich  source  of  instant  information.  Stay updated.  Keep others  updated.  It's  a  whole 

thing”  (Tradução:  “Twitter  é  uma  rica  fonte  de  informação  instantânea.  Fique 

atualizado. Mantenha os outros atualizados. É todo um conjunto”).  



Em seguida, abaixo, vem o botão “Give it a try” (“Experimente”) e, embaixo, se 

lê: “Customize Twitter by choosing who to follow. Then see tweets from those folks as 

soon as they're posted” (“Customize o Twitter escolhendo quem seguir. Depois veja os 

tuites dessas pessoas assim que eles são postados”). Um estímulo ao voyerismo, a “ver 

o que está acontecendo no mundo e na vida das pessoas”.

FIGURA  10  -  Destaque  para  os  boxes à  direita  na  página  principal  do  Twitter. 

Disponível em: http://twitter.com/. Acesso em 18/04/2010.

Embaixo, ainda no canto direito da homepage, mais um box: “Using Twitter for 

a business? Check out Twitter 101” (“Usando o Twitter para um negócio? Confira o 

Twitter 101”38).

À esquerda da página principal, vê-se o box “See who’s here” (“Veja quem está 

aqui”),  uma caixa  com perfis  influentes.  Abaixo  dos  avatares39 dos  usuários,  se  lê: 

“Friends and industry peers you know. Celebrities you watch. Businesses you frequent. 

Find  them  all  on  Twitter”  (“Pessoas  e  parceiros  comerciais  que  você  conhece. 

Celebridades  que  você  assiste.  Empresas  que  você  frequenta.  Ache  todos  eles  no 

Twitter”).

38 Twitter 101 é um link que leva ao site http://business.twitter.com/twitter101/, uma espécie de manual 
com informações sobre como o Twitter pode servir para os negócios.
39 Avatar é a representação visual de um usuário na rede, geralmente uma foto. 



FIGURA 11 - Destaque para o box “See who’s here” na página principal do Twitter.

Todas as recentes mudanças no Twitter se devem ao fato de que o  microblog 

mais popular do mundo não serve mais apenas para atualizações de status (“O que você 

está  fazendo”?).  O  Twitter  se  tornou  uma  rede  onde  informações  são  trocadas  e 

consumidas em um rápido clique e a cada segundo do dia40.

De acordo com Vitor Lourenço41, o brasileiro que criou o segundo  layout do 

Twitter,  ele está se tornando “um meio de comunicação onipresente e indispensável 

para  acompanhar  o  que  está  acontecendo  ao  redor  do  mundo”  (LOURENÇO  apud 

SBARAI. 2009)42.

O novo layout do Twitter não é definitivo. É o que a sua equipe chama de “work 

in  progress”  (“trabalho  em  progresso”),  uma  vez  que  o  microblog está  sendo 

constantemente testado e atualizado em busca de melhorias para os usuários e de novos 

adeptos.

Um dos motivos do sucesso do Twitter é atribuído justamente ao fato de ele ser 

um serviço incompleto, isto é, sem finalidade definida e que, portanto, ainda está sendo 

40 “Tweaking the Twitter homepage”. Twitter Blog, 30/03/2010. Disponível em: 
http://blog.twitter.com/2010/03/tweaking-twitter-homepage.html. Acesso em 18 de abril de 2010).
41 Vitor Lourenço, 22 anos, é designer de produto formado pelo Istituto Europeo di Design, em São paulo. 
Foi chamado para trabalhar no Twitter após criar, voluntariamente, um serviço complementar ao 
microblog, chamado FoodFeed (a ferramenta serve para acompanhar e analisar os hábitos alimentares das 
pessoas em uma plataforma que funciona em cima do Twitter). De maio a novembro de 2008, Lourenço 
trabalhou como consultor de design para o microblog. Em abril de 2009, ele se tornou o designer 
responsável pelo design do Twitter. Antes disso, Lourenço trabalhou projetando interfaces para o portal 
Yahoo! e para a TV Globo, mas trabalha como designer desde os 12 anos de idade. Fonte: 
http://www.linkedin.com/in/vlourenco. Acesso em: 14 de julho de 2010.
42 SBARAI. 2009. Disponível em: http://veja.abril.com.br/noticia/variedade/vitor-lourenco-rosto-
brasileiro-twitter-469655.shtml. Acesso em 18 de abril de 2010.



diariamente inventado, do ponto de vista técnico e também em termos de aplicação. 

Abaixo, diferentes definições de Twitter dadas por “twitteiros” (usuários registrados).

FIGURA  12  –  Prefácio  do  e-livro  “Tudo  o  que  você  precisa  saber  sobre  Twitter” 

(SPYER, FERLA, PAIVA e AMORIM. 2009, p. 7)

Ao possibilitar a interação, caracterizando a criação de relações e a construção 

cooperada de conteúdos, que gera sempre a constante atualização do sistema, o Twitter 

assemelha-se a um diálogo. Na figura a seguir, publicada na edição do dia 13 de junho 

de 2010 da Revista Veja, é possível ver um infograma simples, que explica como uma 

mensagem (tuite) vira uma conversa global entre os usuários do microblog.



FIGURA 13 – Quadro “E só se fala nisso” publicado na matéria “O pássaro que ruge” 

da  edição  2170  (13  de  junho  de  2010)  da  Revista  Veja.  Disponível  em: 

http://veja.abril.com.br/230610/popup_especial3.html. Acesso em: 28 de junho de 2010.

Por ter características de rede social, conforme visto, o Twitter une milhares de 

indivíduos, formando uma comunidade online com fortes laços criados e intensificados 

pela interação, colaboração, instantaneidade e compartilhamento de informações – mas 

que superam os limites geográficos. 

O  Twitter  pode  ser  considerado,  portanto,  um  fenômeno  comunicacional. 

Segundo Lévy, (LÉVY.1999, p. 11), “o crescimento do ciberespaço é resultado de um 

movimento internacional de jovens ávidos para experimentar coletivamente formas de 

comunicação diferentes daquelas que as mídias clássicas nos propõem” – e é a isso que 

o microblog se propõe.



4.2.1. Perfil do usuário brasileiro

Em abril de 2009, a agência Bullet divulgou o resultado de uma pesquisa43 feita 

com 3268 usuários do Twitter no Brasil, cujo objetivo era mapear o perfil desse público. 

A pesquisa revelou que as pessoas que aderiram ao microblog são predominantemente 

usuários avançados da web (59% possui blogs e passa em média 46 horas por semana 

acessando a rede). 

É um público jovem (65% tem entre 21 e 30 anos) e qualificado (80% está 

estudando, tem diploma universitário ou pós). A metade ganha entre R$ 1 e R$ 5 mil e 

29% ganha entre R$ 5 e R$ 10 mil. A maioria (65%) está na região Sudeste do país. 

Em termos de hábitos de navegação, 9 a cada 10 responderam que se mantêm 

informados  pelo  Twitter,  enquanto  79%  usa  o  serviço  para  compartilhar  links e 

informações, 70% para compartilhar opiniões e aproximadamente 50% para falar o que 

pensa ou conversar com outros usuários. 

Quase todos (97%) afirmaram já ter clicado em links em mensagens do Twitter, 

84% disse responder todos ou quase todos os tuites direcionados a si próprio e 79% 

costuma repassar (“retuitar”) conteúdo que considera relevante.

O Twitter é considerado por esses usuários uma fonte segura de informações – 

87% deles confia nas opiniões de outros participantes do serviço. Aproximadamente 8 

em cada 10 usuários disse já ter dado e aceitado dicas e a maioria já usou as mensagens 

recebidas para fazer posts em blogs ou repassar por comunicadores instantâneos (72%). 

Além disso, 84% acredita que o Twitter aproxima as pessoas.

O site Twitter Central44, de acordo com o qual o Brasil é um dos cinco países 

que mais acessam o serviço, criou um formulário para coletar e publicar informações 

sobre o usuário brasileiro. Trata-se do primeiro censo de usuários do Twitter no Brasil45, 

que contou com um total de amostras de 11683 usuários (entre eles, empresas), até o dia 

02 de junho de 2010.

De acordo com os dados até tal data, a maioria dos usuários (55,71%) é do sexo 

masculino e tem entre 19 e 24 anos (43,81%). Em seguida, vem a faixa etária de 25 a 30 

anos (24,99%). A maior parte dos usuários é do estado de São Paulo (43,53%), depois 

vem Rio de Janeiro (13,50%) e Belo Horizonte (10,08%).

43 Disponível em: http://www.adnews.com.br/internet.php?id=89058. Acesso em 10 de maio de 2010.
44 http://www.twittercentral.com.br   
45 Disponível em: http://twittercentral.com.br/censo/. Acesso em 21 de junho de 2010.



Quanto ao acesso ao serviço, a maioria (35, 81%) acessa o Twitter somente em 

casa,  enquanto  33,01% acessa em casa e  no trabalho e  17,91% acessa em casa,  no 

trabalho  e  através  de  dispositivo  móvel  (celular  etc).  A  maior  parte  dos  usuários 

(66,76%) acessa o microblog somente pelo navegador da Internet. A fatia que vem em 

seguida (16,74%) acessa o Twitter tanto pelo navegador quanto pelo celular.  

4.2.2. A criação de um perfil no Twitter

A criação de um perfil no Twitter é gratuita. Biz Stone, co-fundador do Twitter 

esteve no Brasil pela primeira vez em outubro de 2009 e disse, durante uma palestra, 

que a equipe de criação não fazia ideia do potencial que o serviço oferecia. “Durante a 

fala de Stone fica claro que o objetivo base do empreendimento não é diretamente lucrar 

milhões de dólares, mas fazer a diferença” (CAMARGO. 2009)46. E, de fato, o Twitter 

está fazendo a diferença na comunicação e no jornalismo, como será visto nos próximos 

capítulos.

Para fazer um cadastro no Twitter, basta preencher os campos “nome”, “apelido” 

(que será incluído no perfil, ou seja, na página de apresentação do usuário), “senha”, “e-

mail” e concordar com os termos de admissão do serviço. A customização da página em 

que as atualizações (tuites) ficam armazenadas pode ser feita a qualquer momento a 

partir da criação do perfil.

A customização envolve basicamente,  entre outras  opções mais  avançadas,  o 

preenchimento de campos como  language settings (o usuário escolhe a língua de sua 

preferência47), picture (avatar), name (durante a customização, o Twitter sugere colocar 

o nome real para que as pessoas possam reconhecer o usuário mais facilmente), location 

(de onde o usuário é – país, cidade etc), web (caso o usuário tenha alguma homepage ou 

blog)  e  bio (o  usuário  pode  se  descrever  em  até  160  caracteres).  Há,  ainda,  a 

possibilidade  de  customização  do  layout do  perfil,  ou  seja,  o  design da  página.  É 

possível escolher temas já prontos da galeria ou criar sua própria imagem de fundo.

Há,  ainda,  outra  opção  interessante  de  customização,  o  tweet  privacy 

(“privacidade de tuite”). O Twitter convida o usuário a proteger seus tuites, ou seja, as 

atualizações  do  usuário  podem  ser  vistas  apenas  pelo  seu  grupo  pré-aprovado  de 

46 Disponível em: http://www.twitterbrasil.org/2009/10/22/twitter-nao-e-tecnologia-e-humanidade-diz-
biz-stone/. Acesso em 28 de junho de 2010.
47 O Twitter está disponível em inglês, espanhol, italiano, francês, alemão e japonês.



seguidores.  Quando  o  twitteiro  opta  por  essa  privacidade,  o  ícone  de  um cadeado 

aparece ao lado de sua identificação.

FIGURA 14 – Perfil de usuário que optou pela privacidade de seus tuites.

O usuário do Twitter comanda as mensagens que são enviadas de seu perfil e 

pode escolher de quais pessoas ele vai receber mensagens. A rede que vai receber o 

conteúdo criado por ele, no entanto, é formada independentemente de sua vontade, a 

menos que ele torne sua conta uma página privada, fazendo com que apenas pessoas 

autorizadas tenham acesso às atualizações, conforme visto. 

Ou  seja,  cada  um  pode  escolher  com  quem  quer  interagir,  conforme  seus 

interesses e objetivos na rede, e o mesmo pode remover (bloquear) um usuário da lista 

quando quiser, sem ter que explicar o motivo. Assim sendo, o fluxo de distribuição e de 

formação de conversas no microblog é pulverizado e assimétrico.

Ao  efetuar  log  in no  Twitter,  o  usuário  vê  a  caixa  branca  de  postagem 

acompanhada  da  pergunta  “What’s  happening?”  (“O  que  está  acontecendo?”)  e  da 

contagem de caracteres.  Também é possível  ver,  abaixo da caixa,  qual  foi  a  última 

atualização do dono do perfil – e há quanto tempo foi feita. Mais embaixo, o usuário vê 

as postagens mais recentes de seus following48, em ordem cronologicamente inversa. A 

cada refresh (recarregada) na página, novas atualizações (as mais recentes) aparecem.  

Há, ainda, uma barra lateral à direita. Nela, o número de pessoas que o usuário 

segue (following), de pessoas que o seguem (followers) e a quantidade de atualizações já 

feitas (tuites) aparecem no alto. O usuário também pode agrupar quem ele segue em 

listas (exemplo: celebridades, amigos, jornais etc) e pode, ele mesmo, ser agrupado em 

listas de outros usuários. Se este for o caso, ao lado da contagem de followers existe a 

contagem de listed, ou seja em quantas listas o usuário foi agrupado.

48 Following: grupo de pessoas que o usuário segue no Twitter.  



Mais  abaixo,  constam  os  seguintes  links:  replies49,  marcado  pelo  ícone  @, 

através do qual o usuário pode visualizar as mensagens dirigidas diretamente a ele por 

outros  usuários;  direct  messages (mensagens  diretas  ao  usuário,  que  são  privadas); 

favorites (favoritos),  link através do qual o usuário tem acesso aos tuiteiros50 que ele 

listou como preferidos, e retweets, link através do qual o usuário tem acesso a retuites51 

que as pessoas estão dando no momento,  retweets que ele próprio deu e também que 

outros usuários deram sobre atualizações dele (o dono do perfil).

Logo  abaixo,  há  uma  caixa  branca  de  busca  onde  o  usuário  pode  digitar 

palavras-chave e ver o que (ou se) os tuiteiros estão falando a respeito. A seguir vem a 

lista de Trending Topics52, com os dez tópicos / palavras-chave de maior relevância no 

Twitter no momento. Embaixo aparecem os avatares das pessoas seguidas (following) 

pelo dono do perfil.

FIGURA 15 – Página inicial do Twitter da autora. Acesso em: 20 de junho de 2010.

49 Para responder um tuite ou enviar um nomeado a alguém, o usuário precisa usar, precedendo a 
mensagem, o caractere “@” acompanhado do nome de usuário do destinatário. Feito isso, o receptor 
poderá ver os tuites para ele enviados através desse link na barra lateral de seu perfil.
50 Tuiteiro: usuário do Twitter.
51 Retweet (ou RT) [forma aportuguesada: retuite]: tuite replicado por um usuário.
52 O usuário pode escolher ter exibida, em seu perfil, a lista de tópicos / palavras-chave relevantes no 
mundo todo (worldwide), em determinados países (as opções, até o momento, são: Brasil, Canadá, 
Irlanda, México, Reino Unido e Estados Unidos) ou em determinadas cidades (as opções, nos Estados 
Unidos, são: Atlanta, Baltimore, Boston, Chicago, Dallas Fort Worth, Houston, Los Angeles, Nova York, 
Filadélfia, Santo Antônio, São Francisco, Seattle e Washington, D.C. Há ainda a opção de Londres e São 
Paulo.      



FIGURA 16 – Perfil53 da autora. Disponível em: http://www.twitter.com/danielapessoa. 

Acesso em 20 de junho de 2010.

4.2.3. Aplicativos e mashups

O Twitter é um site de API (Interface de Programação de Aplicativo) aberta, ou 

seja,  sua  arquitetura  possibilita  que  outros  programadores  criem  ferramentas  – 

softwares e  aplicativos  (plugins e  mashups)  –  que  complementem o  serviço.  Dessa 

forma, não é à toa que existem mais e 10 mil aplicativos54 que agregam valor ao Twitter, 

facilitando o uso do sistema e o crescimento do serviço.

Criados  a  partir  da  API  liberada  do  microblog,  os  aplicativos  vão  desde 

programas  para  acompanhar  o  Twitter  nos  diversos  sistemas  operacionais  (em 

computadores e celulares) até programas para se ter acesso a estatísticas de followers e 

53 No perfil de um usuário no Twitter aparecem: seu avatar (acompanhado do apelido escolhido. Neste 
caso, “danielapessoa”), suas últimas atualizações e, na barra à direita, name (nome), location 
(localização), web (espaço para o usuário divulgar seu website) e bio (descrição sobre o usuário). Neste 
caso, ao invés de falar sobre si mesma, a autora escolheu colocar o link de dois sites.
54 Disponível em: http://twitter.pbworks.com/Apps. Acesso em 



following, para descobrir quais são as palavras e  sites mais citados nos  tweets, entre 

muitas outras alternativas. 

O  Migre.me55,  por  exemplo,  site lançado  em  2009,  se  tornou  relevante  ao 

permitir a medição de popularidade dos tweets em português. Quem usa o serviço para 

compactar  um endereço,  e,  assim,  economizar  espaço nas  mensagens  publicadas  no 

Twitter, ganha a possibilidade de ver quantas vezes o  link da mensagem foi clicado e 

repassado. 

Além  de  compactar  a  URL,  é  possível  acompanhar,  na  página  inicial  do 

migre.me, os links mais clicados, os mais retuitados, ver as fotos mais visualizadas, os 

podcasts mais ouvidos e até mesmo enviar o link para um celular.

Aplicativos que mapeiam tendências, indicando sobre o que os usuários estão 

falando, também são destaque. Entre eles, o Twitter Search56 (página oficial de busca do 

Twitter), o TweetMeme57, que mostra os links mais populares sendo retransmitidos no 

microblog,  e  o  Twithority58,  que  pesquisa  as  tendências  usando  como  referência  a 

autoridade / reputação de usuários. 

Já  o  Twitterfall59 permite  acompanhar  todas  as  mensagens  que  estão  sendo 

publicadas no Twitter sobre um determinado tema. As atualizações aparecem a partir do 

topo da página, quase em tempo real. 

É  possível,  ainda,  fazer  busca  pelo  perfil  biográfico  dos  usuários  pelo 

TweepSearch60,  medir  os  sentimentos  que  os  usuários  manifestam  por  marcas, 

celebridades ou outros temas discutidos publicamente pelo TweetFeel61 e saber o que 

eles querem ganhar de aniversário, amigo oculto ou qualquer outra ocasião especial 

através do Tweetquero62. 

Para  não  precisar  ficar  acessando  o  site do  Twitter  para  ver  as  últimas 

atualizações dos usuários, existem vários aplicativos que são como programas de e-mail 

e  funcionam paralelamente  ao navegador.  Eles  ficam checando se as pessoas  que o 

usuário segue publicaram mensagens novas. 

55 http://migre.me
56 http://search.twitter.com/
57 http://tweetmeme.com/
58 http://twithority.com/
59 http://www.twitterfall.com/
60 http://tweepsearch.com/
61 http://www.tweetfeel.com/
62 http://www.tweetquero.com/



Tem o Digsby63 (Windows), por exemplo, e o Twitterrific64 (Mac). Eles ocupam 

uma parte pequena do monitor e, por isso, podem ser visualizados simultaneamente com 

outros programas. 

O TwitterFox 65(ou Echofon), é um aplicativo do Firefox para integrar o Twitter 

a este navegador (um pequeno ícone aparece na barra de status), notificando o usuário 

sobre as atualizações no microblog e também permitindo que ele faça atualizações.

Já  o  TweetDeck66 (Windows,  Mac  e  Linux)  ocupa  a  tela  inteira  e  tem  a 

vantagem de dividir  o fluxo de  tweets que chegam em colunas diferentes.  Assim, o 

usuário pode ver mensagens diretas, respostas, conteúdo enviado por amigos, conteúdo 

informativo, além de ter outras funcionalidades para filtragem e organização.

Não se pode enviar imagens pelo Twitter, mas é possível tuitar links de páginas 

onde  as  fotos  estão.  O Twitpic67 é  um dos  serviços  que  simplificam o  processo:  o 

usuário carrega a foto no  site,  gera e envia o  link para a sua página no Twitter.  Os 

usuários  do  site de  compartilhamento  de  fotos  Flickr  também  podem configurar  o 

serviço para que as fotos disponibilizadas na conta sejam automaticamente tuitadas.

Há  até  mesmo  aplicativos  que  funcionam  como  disfarces  para  tuitar  (no 

ambiente de trabalho, por exemplo). É o caso do Spreadtweet68, que imita uma planilha 

do Excel. Já o OutTwit69 adiciona o Twitter ao programa de gestão de e-mails Outlook, 

permitindo que o usuário receba e envie tweets a partir dele.

Outros aplicativos como o TweetBeep70 servem para rastrear o Twitter em busca 

de palavras-chave e enviar e-mails para o usuário sempre que elas forem encontradas. É 

uma maneira,  por exemplo, de acompanhar impressões e comentários sobre eventos, 

debates, personalidades e empresas.

Já  os  aplicativos  para  celular  dependem  do  aparelho  utilizado  e,  além  do 

smartphone,  é  necessário  ter  um  plano  de  acesso  à  Internet 3G  ou  depender  da 

disponibilidade de redes wi-fi. O TwitterBerry é para quem usa BlackBerry, o Tweetie 

ou o TweetDeck são para iPhones, o Tweets60 para smartphones da Nokia, o Twikini e 

o Quakk para Windows Mobile e o Dabr para aparelhos da Palm.

63 http://www.digsby.com/
64 http://twitterrific.com/
65 https://addons.mozilla.org/pt-BR/firefox/addon/5081/
66 http://www.tweetdeck.com/
67 http://twitpic.com/
68 http://www.baixaki.com.br/download/spreadtweet.htm
69 http://www.techhit.com/TwInbox/twitter_plugin_outlook.html
70 http://tweetbeep.com/



A seguir, os dez aplicativos mais usados pelos usuários brasileiros do Twitter, de 

acordo com censo do site Twitter Central71.

FIGURA 17 – Top 10 aplicativos do Twitter usados por usuários brasileiros. Disponível 

em: http://www.twittercentral.com.br/censobr/. Acesso em 21 de junho de 2010.

Já os  mashups  são misturas criadas a partir de dados provenientes de mais de 

uma fonte,  como no caso do uso da API de um determinado  site ou serviço para a 

construção de um produto derivado. Há um  mashup  quando “um programador mixa 

pelo menos dois serviços ou aplicativos de diferentes sites para criar algo novo e que, 

muitas vezes, é melhor do que a soma das suas partes” (TAPSCOTT e WILLIAMS 

apud ZAGO. 2008, p.2).

Um  dos  primeiros  grandes  mashups envolvendo  o  Twitter  foi  lançado  para 

acompanhar um evento político importante nos Estados Unidos, o Super Terça-Feira72, 

que aconteceu no dia 05 de fevereiro de 2008. 

Com  base  no  Google  Maps,  nas  postagens  feitas  através  do  Twitter  e  no 

aplicativo chamado Twittervision73, o mashup em questão compilava e publicava todos 

os comentários envolvendo as eleições norte-americanas em um mapa interativo.

 Filtrados por palavras-chave como os nomes dos envolvidos nas eleições, as mensagens 

apareciam no mapa dos  Estados Unidos  exatamente  no desenho do Estado de onde 

estava o usuário que escrevia o tweet. 

71 Disponível em: http://www.twittercentral.com.br/censobr/. Acesso em 21 de junho de 2010.
72 A Super Terça-Feira (Super Tuesday) é o dia em que grande parte dos estados dos Estados Unidos 
realizam eleições prévias simultaneamente para decidir quais serão os candidatos à presidência dos 
partidos Democrata e Republicano. Portanto, é um dia decisivo para as eleições no país.
73 http://beta.twitervision.com 



Logo,  tal  mashup possibilitou  a  visualização  instantânea  de  mensagens 

relacionadas às eleições com identificação geográfica e visual, feita em cima da figura 

do mapa dos Estados Unidos.  

FIGURA  18  –  Imagem  do  aplicativo  Twittervision.  Disponível  em: 

http://beta.twittervision.com. Acesso em 22 de junho de 2010.

FIGURA 19 –  Mashup feito especialmente para a Super Terça-Feira. Disponível em: 

http://4.bp.blogspot.com/__uzuVrxQMH0/R6jgTBkBgnI/AAAAAAAAE5g/Lcl1aC1cv

jQ/s400/super_t1.jpg. Acesso em: 22 de junho de 2010.



4.2.4. Os usos do Twitter

Os tipos de postagem no Twitter podem ser classificados em quatro categorias 

(JAVA et  al.  2008,  p.  7-8),  como será  visto  a  seguir.  Os  autores  propuseram uma 

classificação  funcional,  baseada  na  intenção  dos  usuários  com  suas  mensagens  no 

Twitter. Portanto, a classificação resultante se baseia na relação do usuário com a sua 

mensagem (tweet).

• Relatos do dia a dia: obedecendo ao lema inicial do serviço, o usuário descreve seu 

cotidiano, desde detalhes banais, como “indo para a academia”, até acontecimentos mais 

marcantes, como o anúncio de uma gravidez (caso da atriz Juliana Paes, como será visto 

mais adiante). Segundo os autores, este é o uso mais comum do microblog.

•  Conversação: é o uso alternativo mais popular do Twitter. Os autores estimam que 

mais de um quinto das postagens envolva interação direta entre os usuários. Para chegar 

a essa conclusão, eles rastrearam o símbolo “@”, usado para se dirigir ou responder 

alguém no microblog. As conversas no Twitter podem se dar entre duas ou mais pessoas 

e se assemelham às conversas em mensageiros instantâneos, como o Windows Live 

Messenger ou o Google Talk, conforme já visto.

•  Compartilhamento de  links: fazem parte desta categoria as postagens que contêm 

links para sites externos. O usuário pode indicar o endereço eletrônico do próprio blog, 

de notícias, entre outros. Devido ao limite de 140 caracteres por postagem, pode ser 

necessário encurtar os links através de serviços como o Migre.me, conforme já visto, o 

TinyUrl74 e o Bit.ly75.

•  Relato de  notícias:  de acordo com os autores, este é o quarto uso mais comum do 

Twitter. Nesta categoria estão desde usuários que, como repórteres amadores, relatam, 

minuto a minuto, os lances do jogo de seu time até profissionais que postam diariamente 

os destaques da edição de um jornal. É possível, também, automatizar os  tweets. Ou 

seja,  através de um serviço como o Twitterfeed76,  cada atualização feita em um  site 

74 http://tinyurl.com/
75 http://bit.ly/
76 http://twitterfeed.com/. Serviço que permite postar automaticamente as notícias ou atualizações de um 
Feed (atualização de conteúdo de um determinado site) diretamente no Twitter.



jornalístico ou  blog, por exemplo, é tuitada de forma automática pelo  microblog. É o 

caso do Twitter  do portal  G177,  como mostra  a  FIGURA 20,  abaixo.  O sublinhado 

vermelho (grifo da autora) mostra que os tweets são disparados via Twitterfeed.   

FIGURA 20 – Twitter do portal G1. Disponível em: http://twitter.com/g1. Acesso em 

25 de junho de 2010.

Há quem amplie mais ainda o leque de funções do Twitter. O blog Dosh Dosh, 

por exemplo, especializado em tecnologia, lista 17 formas de utilizar o serviço78.  E, 

assim  como  aconteceu  com  os  blogs,  os  microblogs também  estão,  aos  poucos, 

77 G1 (http://g1.globo.com/)é o portal de notícias da Globo, mantido pela Globo.com e sob orientação da 
Central Globo de Jornalismo. Foi lançado em 18 de Setembro de 2006. O portal disponibiliza o conteúdo 
de jornalismo das diversas empresas das Organizações Globo - Rede Globo, Globo News, rádios Globo e 
CBN, jornais O Globo e Diário de São Paulo, revistas Época e Globo Rural, entre outras - além de 
reportagens próprias em formato de texto, fotos, áudio e vídeo. Fonte: 
http://pt.wikipedia.org/wiki/G1_%28website%29
78 Disponível em: http://www.doshdosh.com/ways-you-can-use-twitter/ 



conquistando seu espaço para as mais variadas finalidades, como: educação, jornalismo, 

marketing viral e política.

Este  trabalho,  no  entanto,  será  focado  nos  usos  do  Twitter  conforme  a 

classificação  funcional  vista  anteriormente,  baseada na  intenção  dos  usuários  (neste 

caso, celebridades do meio artístico) com suas mensagens no Twitter. A partir disso, o 

microblog será analisado, mais adiante, enquanto gerador de pauta (e “furo”) para o 

jornalismo.



5. AS CELEBRIDADES CHEGAM AO TWITTER

O Twitter  já  vinha crescendo,  e,  à  medida  que  as  celebridades79 passaram a 

utilizá-lo,  seja por descontração, como meio de promover seus trabalhos e sua própria 

imagem  e/ou  para  manter  contato  e  interagir  com  os  fãs,  houve  mais  interesse  e 

curiosidade por  parte  das  pessoas,  especialmente  as  que ainda estavam por  fora  do 

microblog.

De acordo com o analista do Ibope Nielsen Online80, José Calazans, a vitória, em 

2008, do então candidato democrata à presidência dos Estados Unidos, Barack Obama, 

fez com que o Twitter se tornasse conhecido do público norte-americano, uma vez que o 

agora presidente utilizou, em sua campanha, uma estratégia de comunicação digital que 

mantinha correligionários informados sobre seus passos e pretensões em redes sociais 

como o Facebook e o Twitter. (FELITTI. 2009)81

Depois, foi a vez de a indústria do entretenimento – mais especificamente as 

celebridades – catapultar a audiência do Twitter.  O público quer mesmo conhecer a 

intimidade  de  seus  ídolos,  fazer  parte  de  seu  cotidiano.  Trata-se  de  um imaginário 

atraente. Uma pesquisa da  comScore82 confirma isso: o número de visitas em sites de 

entretenimento, “de fofocas sobre celebridades”, aumentou 7% (até maio de 2010) em 

relação a 2009, nos Estados Unidos83.

Uma  reportagem da  revista  Veja  intitulada  “O  pássaro  que  ruge”,  sobre 

boatos criados no Twitter, mostra como colocar fofocas para circular é um hábito antigo 

da humanidade.  

A humanidade viajava ainda à velocidade de 16 quilômetros por hora 

das carroças, mas as notícias ruins e fofocas já pareciam ter asas (...). 

Conforme registrou o historiador Gaius Suetonius Tranquillus, morto 

por volta do ano 122 da era cristã, o patriciado "punha para circular 

79 Por celebridade entende-se a figura que recebe um status glamouroso ou notório dentro da esfera 
pública. (ROJEK. 2008, p.11) Utilizando uma definição bastante pragmática, as celebridades analisadas 
neste trabalho são as que aparecem em veículos de imprensa de fofocas.
80 O IBOPE Nielsen Online é uma empresa líder na medição de dados da Internet brasileira, detalhando o 
comportamento dos usuários do meio digital.
81 Disponível em: http://idgnow.uol.com.br/internet/2009/12/21/twitter-quebra-barreira-dos-entusiastas-e-
atinge-uso-em-massa-em-2009/. Acesso no dia 25 de junho de 2010.
82 A empresa comScore (http://www.comscore.com/) é líder global em pesquisas no mundo digital, tendo 
como especialidade, entre outras, o setor de inteligência de marketing digital.
83 Disponível em: 
http://www.comscore.com/Press_Events/Press_Releases/2009/7/More_Americans_Reading_Entertainme
nt_News_Online_With_Much_of_it_Occurring_during_Work_Hours. Acesso em 25 de junho de 2010.



histórias"  dando  conta  de  que  César  arrancava  todos  os  pelos  do 

corpo com pinças e era chamado de "marido de todas as esposas e 

esposa  de  todos  os  maridos".  Foi  assim  antes  com  gregos, 

macedônios e egípcios. As maledicências continuaram viajando mais 

rápido na Idade Média, durante e depois da Revolução Industrial.  O 

que há de novo nesse campo? A internet.84

Já um estudo da Pace University, em Nova York (EUA), com o Participatory 

Media Network85 divulgado pelo  site norte-americano CNET News, de notícias sobre 

tecnologia, traçou um panorama de quem os usuários seguem no Twitter e revelou que 

as celebridades estão em segundo lugar no ranking de mais seguidos (54% dos usuários 

seguem perfis de famosos), atrás apenas de amigos (85%). Em terceiro lugar, familiares 

(29%) e, em quarto, empresas (29%). (McCARTHY, 2009)86 

No dia 23 de julho de 2009, o usuário Jorge Cruz (ou jorgemesmo, seu apelido 

no Twitter) tuitou: “Orkut87 é coisa de velho! (...) Quem quer saber novidade de colega 

de turma se você pode saber as do @huckluciano [perfil do apresentador Luciano Huck, 

da TV Globo. O símbolo @ é usado para se dirigir a ele]?”.

FIGURA 21 – Tuite do usuário Jorge Cruz em seu perfil no Twitter, em 23 de julho de 

2009.

 Em abril de 2009, a apresentadora de TV americana Oprah Winfrey fez sua

estreia no Twitter.  Uma das personalidades mais influentes dos Estados Unidos, sua 

entrada no microblog foi considerada um marco na trajetória de popularização do site 

(SPYER et al, 2009).

84 Disponível em: http://veja.abril.com.br/230610/passaro-ruge-p-082.shtml. Acesso em: 10 de julho de 
2010.
85 Participatory Media Network é uma empresa que realiza pesquisas de marketing. http://thepmn.org/. 
86 Disponível em http://news.cnet.com/8301-13577_3-10253161-36.html. Acesso no dia 25 de junho de 
2010.
87 Rede social filiada ao Google criada em 24 de Janeiro de 2004 com o objetivo de ajudar seus membros 
a conhecer pessoas e manter relacionamentos com amigos antigos.

http://twitter.com/jorgemesmo
http://twitter.com/huckluciano


No mesmo mês,  o ator norte-americano Ashton Kutcher88 desafiou a rede de 

notícias CNN89 em uma disputa: ver quem seria capaz de alcançar o primeiro milhão de 

seguidores no Twitter. Na ocasião, eram 935,3 mil seguidores da rede de TV contra 

884,2 mil do ator. O vencedor faria a doação de dez mil redes contra mosquito para o 

Dia Mundial da Malária.

 No  dia  17,  dois  dias  depois  do  anúncio  oficial  da  aposta,  Ashton  Kutcher 

chegou à marca de um milhão de seguidores 30 minutos antes da CNN, que naquele 

momento contava com pouco mais de 998 mil.

Comemorando a vitória ao lado da mulher, a atriz Demi Moore, que também 

mantém um perfil no Twitter, Ashton declarou, no próprio  microblog: “Nós temos a 

vitória”, descrevendo o momento como uma “mudança de guarda”. “Nós mostramos ao 

mundo que a nova onda está aqui, isso é real e está prestes a explodir”, completou.

Ainda sobre a vitória, ele disse: “Nós podemos e vamos criar nossa mídia. Nós 

podemos e vamos editar nossa mídia. Nós podemos e vamos distribuir nossa mídia. E 

somos nós que vamos censurar nossa própria mídia”90.

Antes de vencer a aposta, Kutcher usou uma metáfora bastante pertinente para 

descrever a briga. Disse que se tratava de uma luta entre David e Golias, referindo-se ao 

embate bíblico em que o personagem David vence o gigante Golias. “Isso é um ótimo 

exemplo de como as pessoas querem se informar. Isso é sobre a gente. Significa que um 

homem só pode ter a mesma voz que uma rede de comunicação”, disse91.

Em  maio  de  2009,  a  liderança  do  ator  Ashton  Kutcher em  números  de 

seguidores no Twitter chegou ao fim. No início da tarde do dia 24, de acordo com nota 

do  portal  de  notícias  Vírgula92,  a  cantora  Britney  Spears já  tinha  quase  cinco  mil 

seguidores  a  mais  do  que  Ashton.  Enquanto  ela  já  havia  conquistado  4.947.029 

seguidores,  Kutcher  estava  com  4.942.646.  A  grande  diferença  entre  eles  é  que  o 

microblog do ator é atualizado por ele mesmo, enquanto o da cantora é atualizado em 

conjunto com sua equipe.

No  Brasil,  o  apresentador  Luciano  Huck  também  entrou  na  corrida  por 

seguidores, em 2009. Afinal, o Twitter se trata, entre outras funções, de uma ferramenta 

88 Perfil no Twitter: http://twitter.com/aplusk
89 Perfil no Twitter: http://twitter.com/cnnbrk 
90 Fonte: http://www.tecontei.com.br/noticias/noticia/51132/ashton-kutcher-ganha-da-cnn-na-luta-por-
um-milhao-de-seguidores.html. Acesso em: 25 de junho de 2010.
91 Idem.
92 Vírgula é um portal de notícias focado em entretenimento. Disponível em: 
http://virgula.uol.com.br/ver/noticia/famosos/2010/05/24/249457-britney-spears-se-torna-a-celebridade-
mais-seguida-no-twitter. Acesso em: 25 de junho de 2010.



de  autopromoção  para  os  famosos,  conforme visto.  Mas,  diferentemente  de  Ashton 

Kutcher,  o apresentador brasileiro usou um artifício diferente para ganhar  followers: 

distribuir prêmios, conforme mostra nota do site Te Contei93:

E a busca de Luciano Huck por mais seguidores no Twitter continua. 

Nesta  terça-feira,  30  [de  junho  de  2009],  o  apresentador  voltou  a 

anunciar que vai distribuir prêmios para as mensagens mais criativas 

que  receber  após  atingir  a  marca  de  100  mil.  Dessa  vez,  ele  vai 

mandar  televisores  para  os  sortudos.  ‘A  partir  de  quinta  já  estou 

pronto para despachar as tvs Brasil  a fora. Hehehehe...to adorando 

isso aqui. Só para relembrar....os presentes valem para as 5 primeiras 

e melhores mensagens qdo batermos a marca dos 100 mil!!!!!!!!!!’, 

escreveu ele em seu microblog. 94 

Ainda  de  acordo  com  a  nota,  Huck  já  havia  enviado,  na  semana  anterior, 

celulares para 10 internautas em uma promoção parecida. Após alcançar os 100 mil 

seguidores, Huck parou com as promoções, mas, ainda assim, foi o primeiro brasileiro a 

conquistar um milhão de seguidores no Twitter, em setembro de 2009. 95

De acordo com o site Twitaholic96, que faz um ranking dos usuários do Twitter 

com o maior número de seguidores, Britney Spears continua na liderança, agora com 

5.215.185 seguidores.  Ashton  Kutcher  vem em seguida,  com 5.146.715.  Já  a  CNN 

aparece em décimo quarto lugar, com 3.156.982 seguidores. À frente dela, celebridades 

como a apresentadora de TV norte-americana Ellen DeGeneres (4.784.916), a cantora 

Lady Gaga (4.660.384), o presidente Barack Obama (4.372.712), a apresentadora de TV 

Oprah  Winfrey  (3.722.807)  e  a  cantora  Taylor  Swift  (3.474.341),  estrela  teen.  O 

brasileiro Luciano Huck figura em 44º lugar na lista, com 1.990.106 seguidores.

Com  milhares  de  seguidores,  as  celebridades  passam  a  construir  redes 

unilaterais, gerando uma ilusão de proximidade (ou de bilateralidade das conexões e, 

93 Te Contei é um site de notícias sobre celebridades. É, também, o canal de celebridades do portal 
Yahoo.com.br. Disponível em: http://www.tecontei.com.br e http://yahoo.tecontei.com.br/
94 Disponível em: http://www.tecontei.com.br/noticias/noticia/53888/agora-luciano-huck-distribui-
televisoes-pelo-twitter.html. Acesso em: 25 de junho de 2010.
95 Disponível em: http://veja.abril.com.br/noticia/celebridades/luciano-huck-primeiro-brasileiro-milhao-
seguidores-twitter. Acesso em: 25 de junho de 2009.
96 Disponível em: http://twitaholic.com/. Acesso às 23h19 do dia 26 de junho de 2010. 



por conseguinte, de laço social) com os fãs, o que explicaria o grande crescimento do 

Twitter em 2009 (RECUERO. 2010)97. 

Dados da consultoria Nielsen (FELITTI, 2009)98 mostram que o Twitter fechou 

2008, nos Estados Unidos, com 2,7 milhões de usuários únicos em dezembro. Quase um 

ano depois, em novembro de 2009, o número de norte-americanos visitando o serviço 

atingiu  19,1  milhões.  No  Brasil  foi  possível  ver  um  crescimento  semelhante.  Em 

dezembro de 2008, eram 274 mil brasileiros acessando o microblog. Em novembro de 

2009, já eram 8,8 milhões.

5.1. Os usos mais comuns do microblog pelas celebridades

De acordo com Juliana Baião, subeditora do  site Te Contei, o que os famosos 

dizem é que a  Internet os aproxima de seu público, que eles podem ter mais contato 

com os fãs, mandar e responder recados com mais facilidade. Ao mesmo tempo, é uma 

forma de manter sempre uma boa imagem, de simpatia, cordialidade, com os fãs. 99

Em  entrevista  conferida  ao  pesquisador  e  blogueiro  Alex  Primo,  Lucas 

Silveira,  vocalista  da  banda  Fresno,  comentou  essa  aproximação:  “(...)  pega,  por 

exemplo, o Freddie Mercury. Tudo que a gente sabe sobre ele é meio que lenda, porque 

não tinha Twitter pra falar ‘hoje estou aqui jantando com a minha mãe e estou gripado’” 

(SILVEIRA apud PRIMO. 2010) 100

Trata-se,  também,  de  uma  forma  de  se  promover,  além  de  divulgar  seus 

trabalhos  (agenda  de  shows,  apresentações,  presença  em programas  de  TV etc).  O 

apresentador Luciano Huck101,  por exemplo, pediu ajuda dos fãs para ser votado em 

uma premiação do jornal O Dia. No dia 27 de junho de 2010, aproximadamente às 15h, 

ele escreveu o seguinte em seu perfil no Twitter: “Aberta a votação do Prêmio Tudo de 

Bom do Jornal O Dia. Se vcs puderem votar no amigo aqui, agradeço. :) Voto via site: 

www.odia.com.br”102.

97 Disponível em: http://pontomidia.com.br/raquel/arquivos/twitter_relevante_ou_nao_em_2010.html. 
Acesso no dia 25 de junho de 2010.
98 Disponível em: http://idgnow.uol.com.br/internet/2009/12/21/twitter-quebra-barreira-dos-entusiastas-e-
atinge-uso-em-massa-em-2009/. Acesso no dia 25 de junho de 2010.
99 Entrevista completa no ANEXO A.
100 Disponível em: 
http://www.interney.net/blogs/alexprimo/2010/05/12/lucas_silveira_fala_sobre_fama_celebrida/. Acesso 
no dia 25 de junho de 2010.
101 Perfil no Twitter: http://twitter.com/huckluciano 
102 Disponível em: http://twitter.com/huckluciano/status/17189700160.  Acesso em: 27 de junho de 2010.



Lucas Silveira103, vocalista da banda Fresno, se mantém a par de tudo o que é 

falado a seu respeito via Twitter.

Leio todas as mensagens com @lucasfresno [dirigidas diretamente a 

ele], mesmo que sejam mil por dia. No celular, você não consegue 

não ler (...).  Isso ajuda pelo lado de ser um termômetro  para você 

saber se o que você falou agradou ou não, para saber a repercussão de 

uma coisa que você fala. (SILVEIRA apud PRIMO. 2010)104 

O ator Bruno Gagliasso105, além de tuitar e retuitar comentários, notícias e links 

que julga interessantes, também aproveita o Twitter para promover seu atual trabalho na 

novela “Passione” (TV Globo), em que interpreta o personagem Berilo Rondelli. No dia 

22 de junho, por exemplo, o ator usou o  microblog para postar  links de vídeos que 

mostram algumas cenas dele na telenovela.

Ele também é uma entre várias celebridades no Twitter que revelam um pouco 

se sua vida pessoal aos seguidores. No dia 7 de junho, ele apresentou aos tuiteiros a 

nova integrante da família,  uma cadelinha.  Em seu perfil,  Bruno escreveu: “A nova 

integrante  da familia...  http://tweetphoto.com/26117960”.  O  link revela  uma foto  do 

novo bichinho de estimação do ator106. 

Já  no  dia  26  de  maio,  Gagliasso  interagiu  com  um  fã,  o  usuário 

“berilo_passione”107, que se passa pelo personagem de Bruno no Twitter. O ator tuitou o 

seguinte:  “@berilo_passione gostei  da campanha!!!  Valeu amico!!”108.  No dia 31 de 

outubro de 2009, Bruno tuitou uma foto em que aparece ao lado do irmão,  Thiago 

Gagliasso,  segurando  um cartaz  em que  se  lê  “eu  twitto  com você”,  assinado  por 

“@Giu_Sprada”,  uma fã  seguidora  do  ator  no  Twitter.  Na  legenda  da  foto,  Bruno 

agradece o carinho: “Ganhei la na peca [peça]!!! Adorei!!! Quem levar um desse vai no 

camarim hj [hoje] em niteroi [Niterói. Cidade do Estado do Rio de Janeiro, onde Bruno 

esteve em cartaz com a peça de teatro “Aonde Está Você Agora?”]!!! Bj”109.

103 Perfil no Twitter: http://twitter.com/lucasfresno 
104 Disponível em: 
http://www.interney.net/blogs/alexprimo/2010/05/12/lucas_silveira_fala_sobre_fama_celebrida/. Acesso 
em: 25 de junho de 2010.
105 Perfil no Twitter: http://twitter.com/bgagliasso
106 Disponível em: http://tweetphoto.com/26117960. Acesso em: 25 de junho de 2010.
107 http://twitter.com/berilo_passione
108 Disponível em: http://twitter.com/bgagliasso/status/14785563224. Acesso em: 27 de junho de 2010.
109 Disponível em: http://tweetphoto.com/4178428. Acesso em: 25 de junho de 2010.

http://twitter.com/berilo_passione


A  apresentadora  Angélica110,  esposa  do  apresentador  Luciano  Huck,  usou  o 

Twitter no dia 20 de junho de 2010 para mostrar aos seguidores seu look “Brasil” para 

torcer pela seleção brasileira no jogo contra a Costa do Marfim pela Copa do Mundo 

2010. A apresentadora aparece segurando uma bandeira do Brasil e vestindo a camisa 

da seleção. Na cabeça, uma bandana com a bandeira brasileiral. A foto111 foi destaque 

em vários sites de entretenimento, como o EGO112 e o Te Contei113.

William Bonner,  apresentador  do  Jornal  Nacional,  também  utiliza  o  Twitter 

como forma de estreitar a relação entre eles e seus fãs. Os brasileiros estão acostumados 

a vê-lo de segunda a sexta-feira, em horário nobre da TV, sentado atrás de uma bancada, 

paramentado de terno e gravata e exibindo um semblante fechado, sério – sua forma de 

transmitir credibilidade ao noticiário do Jornal Nacional, da Rede Globo –, mas, em seu 

perfil no Twitter, o jornalista mostra outra face à base de comentários sobre o noticiário, 

recados  para  a  mulher,  Fátima  Bernardes,  e  consultas  como:  “Que  gravata  usar  na 

próxima edição do Jornal Nacional?”.

Em entrevista à revista Veja no dia 11 de março de 2010, ele explica que a rede 

de mensagens se  tornou seu espaço de diversão,  um canal  para apresentar  seu lado 

descontraído  e  bem-humorado.  Exemplo  disso  é  a  forma  informal  e  afetiva  como 

William se apresenta na ferramenta: “tio” Bonner, o “tiozão”, uma tentativa de ampliar 

o relacionamento com os seguidores.

O jornalista classifica o uso do Twitter como “prazeroso e divertido” (BONNER 

apud SBARAI.  2010)114,  mas  também  acredita  que,  quanto  maior  for  a  empatia 

estabelecida entre ele e o telespectador tuiteiro, mais agradável será a experiência de 

assistir ao Jornal Nacional. Por isso, seus tweets são bastante pessoais, mostrando a vida 

de Bonner fora dos estúdios da TV Globo, conforme ele diz na entrevista:

Se eu quiser mostrar um lado da minha personalidade que as pessoas 

ainda não conheçam, terei que abordar prioritariamente o que faço 

fora da TV. Ao levar filhos à escola depois do toque do despertador, 

por exemplo. O que faço dentro da TV eu já descrevi didaticamente 
110 Perfil no Twitter: http://twitter.com/angelicaksy 
111 Disponível em: http://tweetphoto.com/28232881. Acesso em: 25 de junho de 2009.
112 Disponível em: http://ego.globo.com/Gente/Fotos/0,,GF82624-9801,00-
FAMOSOS+TORCEM+PELO+BRASIL+NO+SEGUNDO+JOGO+DA+SELECAO+NA+COPA+DO+
MUNDO.html#fotogaleria=3. Acesso em: 25 de junho de 2010.
113 Disponível em: http://www.tecontei.com.br/noticias/noticia/80096/luciano-huck-e-angelica-postam-
foto-antes-do-jogo-do-brasil.html. Acesso em: 25 de junho de 2010.
114 Disponível em: http://veja.abril.com.br/noticia/vida-digital/entrevista-william-bonner-tio-twitter-tv-
globo. Acesso em: 25 de junho de 2010.



no livro  Jornal Nacional  Modo de Fazer,  lançado no ano passado 

[2009]. 115

Segundo Juliana Maselli, repórter do site EGO, “certas celebridades gostam de 

ser internautas e já eram adeptas de outros tipos de redes interativas, como blogs, que 

muitos acabaram abandonando depois ([a atriz] Carolina Dieckmann é um exemplo) por 

causa da simplicidade e da rapidez do Twitter”116. 

Além disso, os próprios famosos podem, no microblog, dar sua versão dos fatos 

para os fãs sem interferência de assessores de imprensa ou dos meios de comunicação. 

Segundo Catalina Arica, editora do  site Te Contei, as celebridades podem, inclusive, 

“desmentir ou confirmar as notícias publicadas na imprensa”117.

Foi o caso, por exemplo, do cantor Ricky Martin, que desmentiu, por meio de 

seu  Twitter,  as  afirmações  feitas  pelo  presidente  venezuelano  Hugo Chávez em seu 

programa dominical de rádio e TV “Alô Presidente” no dia 13 de junho de 2010. O 

político afirmou que o cantor porto-riquenho era chavista e fidelista. 118

Em entrevista à revista Veja, o apresentador Luciano Huck também corroborou 

que o Twitter é uma boa ferramenta para desfazer mentiras. Respondendo à pergunta “O 

que o fascina no Twitter?”, ele disse: “Vejo o Twitter como uma forma autêntica de 

confirmar ou desmentir um fato. É uma boa maneira de sintetizar meus pensamentos”. 

(HUCK apud SBARAI. 2009) 119

De acordo com Baião, o Twitter mostra para as pessoas que os famosos são tão 

normais quanto qualquer uma,  acabando um pouco com a imagem que eles  têm de 

“inatingível”.  “Eles [os famosos] ficam chateados com algo e falam lá [no Twitter], 

publicam fotos, reclamam de coisas, como qualquer outro [usuário]”, diz Juliana. Como 

ressalta Maselli, o Twitter pode se tornar uma ferramenta de “desabafo”. 

No  dia  25  de  junho  de  2009,  por  exemplo,  o  apresentador  Luciano  Huck 

reclamou da longa espera pela qual passam os atores quando vão gravar e recebeu uma 

resposta bem-humorada de um seguidor também famoso: o ator Bruno Gagliasso. “Vida 

de ator. Queria ganhar por tempo de espera!!!”120.

115 Idem.
116 Entrevista completa no ANEXO B.
117 Entrevista completa no ANEXO C.
118 Disponível em: http://revistaquem.globo.com/Revista/Quem/0,,EMI147326-9531,00.html. Acesso no 
dia 25 de junho de 2010.
119 Disponível em: http://veja.abril.com.br/noticia/celebridades/luciano-huck-primeiro-brasileiro-milhao-
seguidores-twitter. Acesso em: 25 de junho de 2010.



Outros dois usos comuns do Twitter pelas celebridades têm, respectivamente, 

viés  político  e  solidário.  No  Brasil,  o  movimento  social  “Fora  Sarney”121 foi 

transformado pelos famosos em uma febre no microblog. Um grupo de celebridades – 

entre eles o ator Bruno Gagliasso, o músico Júnior Lima e o apresentador Marcos Mion 

– que se denomina como “Piratas do Twitter” se mobilizou através do microblog para 

protestar contra o senador  José Sarney. A intenção era juntar  usuários populares do 

Twitter para falar sobre o mesmo tema, colocando-o entre os Trending Topics.

Empolgados com o fato de o ator norte-americano Ashton Kutcher ser a maior 

celebridade do Twitter na época (junho de 2009), com 2,5 milhões de seguidores, os 

Piratas tentaram recorrer a ele para popularizar ainda mais o “Fora Sarney”, tentando 

fazer o ator mencionar o assunto em seu perfil. Mas o grupo acabou levando uma lição 

de moral do norte-americano, que tuitou dizendo que só os brasileiros poderiam lutar 

pelo que acreditam ser o melhor para o Brasil. 122

Já o ator americano Ben Stiller aproveitou o Twitter para centrar a atenção na 

tragédia ocorrida em janeiro de 2010 no Haiti123. Através de seu perfil no microblog, ele 

convidou seus seguidores a fazer  donativos na página do UNICEF (Organização da 

ONU para  Infância)  e  mobilizou recursos  de sua  fundação Stillerstrong.org  para  os 

afetados. Uma das vantagens que Stiller encontra nesta forma de se comunicar, segundo 

o próprio ator, é que o famoso decide quando parar de mostrar sua intimidade. 124

Em junho de 2010, usuários do Twitter, inclusive celebridades, se mobilizaram 

para  prestar  ajuda  às  vítimas  das  enchentes  que atingiram os  estados  de Alagoas  e 

Pernambuco,  no Brasil.  Pelo  microblog,  usuários como a atriz  Fernanda Paes Leme 

trocaram mensagens e links que mostram como fazer donativos. 

O jornalista e apresentador do Jornal Nacional (TV Globo), William Bonner, que 

havia se desligado do Twitter em abril  de 2010 por questões pessoais (HERMANN. 

120 Disponível em: http://www.tecontei.com.br/reportagens/noticia/53490/famosos-brigam-amam-e-
desabafam-via-twitter-e-sms.html. Acesso em: 25 de junho de 2010.
121 Manifestação popular contra o senador José Sarney, presidente do Senado Federal do Brasil, acusado, 
entre outras coisas, de favorecimento de parentes e amigos no governo. Através de “atos secretos”, 
Sarney teria criado cargos, aumentado salários e nomeado funcionários sem fazer a divulgação oficial.
122 Fonte: http://oglobo.globo.com/tecnologia/mat/2009/06/30/celebridades-transformam-fora-sarney-em-
febre-no-twitter-756584720.asp. Acesso em: 25 de junho de 2009.
123 Em 12 de janeiro de 2010, um terremoto de proporções catastróficas atingiu o Haiti, deixando o país, o 
mais pobre das Américas, em caos total.
124 Fonte: http://site.dm.com.br/noticias/dm-revista/twitter-a-vinganca-das-celebridades. Acesso em: 25 de 
junho de 2010.



2010)125, voltou a utilizar seu perfil postando tweets e retweets em prol das vítimas das 

enchentes no Nordeste.

O ator veterano Francisco Milani, falecido em 2005, aos 69 anos, já dizia que o 

artista tem que estar sintonizado com o povo: 

Acho que o artista, principalmente o ator, tem que estar sintonizado 

com o seu povo.  Ele  não pode estar  afastado das  ansiedades,  das 

esperanças. O artista tem que andar no meio do povo, conhecer as 

inquietações  do  cidadão  (...)  que  compartilha  das  mesmas 

necessidades, das mesmas angústias. Ele tem que estar ali, andar de 

bonde, de metrô, de ônibus, ir para o botequim da esquina, conversar. 

Isto é  uma obrigação do artista.  Senão,  ele  não é  nada.  (MILANI 

apud PAIVA, 2004. p. 71)

E se “circular” é a palavra de ordem para as celebridades (PAIVA, 2004. p. 23), 

agora a ordem é circular no Twitter, a “mesa de bar”126 da Internet onde tudo o que é 

dito pode virar notícia. 

125 Disponível em: http://noticias.r7.com/blogs/querido-leitor/2010/04/29/william-bonner-sai-do-twitter/. 
Acesso no dia 25 de junho de 2010. 
126 A melhor metáfora para representar o Twitter fora da internet é uma mesa de bar. (...)Bares são lugares 
para se criar e cultivar relacionamentos. Amigos apresentam amigos a amigos (...). Bares também são 
lugares para conversa. Às vezes você vai só para escutar, ou pode estar animado e falar pelos cotovelos.

Você pode ir a um bar e ficar só com aquelas pessoas mais queridas e conversar sobre assuntos 
pessoais,

pode ir disposto a conhecer gente nova e falar sobre qualquer coisa ou até ficar no seu canto 
observando.

Às vezes acontece de você ir a um bar e encontrar uma celebridade. Às vezes, inclusive, ela está 
sentada na mesma mesa que você. Se você entrar no assunto, até rola uma conversa, mas também pode 
ser legal ficar escutando. No Twitter é a mesma coisa (SPYER et al, 2009).



6. TWITTER E JORNALISMO: NOVAS POSSIBILIDADES

A  ascensão  da  web 2.0127 e  das  ferramentas  colaborativas  de  produção  de 

conteúdo gerou uma série de serviços de difusão de notícias diferentes de tudo o que se 

conhecia. Alguns permanecem até hoje, como os blogs, presentes na maioria dos portais 

noticiosos,  ainda  que  normalmente  voltados  a  segmentos  específicos  de  público 

(nichos).

Outros não corresponderam às expectativas de seus criadores e usuários, como 

as  redes  de  relacionamento  tridimensionais128 que,  mesmo com a  abertura  de filiais 

virtuais de veículos de imprensa (o jornal O Estado de S. Paulo, por exemplo, chegou a 

deslocar repórteres para trabalhar exclusivamente no ambiente virtual), acabaram tendo 

seu público esvaziado.

Em 2008, a revista Fast  Company compilou uma lista das 50 empresas mais 

inovadoras do mundo.  As três primeiras – Google, Apple e Facebook – têm relação 

direta com a Internet,129 o que comprova o otimismo da imprensa em relação à  web e 

aos novos canais de comunicação. O Twitter e os microblogs são o novo hype130. 

Para muitos, a Internet está funcionando como um laboratório de modismos: “A 

febre de modismos na web parece interminável, como mostra a sucessão ininterrupta de 

casos como os do navegador  Netscape,  dos chats  online,  (...)  do correio eletrônico, 

127 Web 2.0 é um termo cunhado em 2004 pela empresa estadunidense O'Reilly Media para designar uma 
segunda geração de comunidades e serviços na Internet como, por exemplo, as redes sociais e os wikis 
(softwares colaborativos que permitem a edição coletiva de documentos usando um sistema que não exige 
que o conteúdo tenha que ser revisto antes da sua publicação). Trata-se, enfim, de uma mudança na forma 
como a web é encarada por usuários e desenvolvedores: hoje, um ambiente de interação que engloba 
inúmeras linguagens e motivações. Os impactos da Internet nas empresas e práticas jornalísticas foram 
potencializados com a popularização da web 2.0. O envolvimento de cidadãos comuns, antes 
considerados apenas leitores, na publicação e edição de conteúdos jornalísticos se tornou uma prática 
comum. A esta tendência atribui-se o conceito de Jornalismo Participativo, Jornalismo Cidadão ou 
mesmo Jornalismo Open-Source. Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Web_2.0. Acesso em 25 de junho de 
2010.
128 A rede de relacionamento tridimensional mais conhecida é o Second Life (http://www.secondlife.com). 
Trata-se de um ambiente virtual e tridimensional que simula em alguns aspectos a vida real e social do ser 
humano. Foi criado em 1999, desenvolvido em 2003 e é mantido pela empresa Linden Lab. O nome 
"Second Life" significa "segunda vida", que pode ser interpretada como uma "vida paralela", além da 
vida "real". Dentro da própria rede, o jargão utilizado para se referir à "primeira vida", ou seja, à vida real 
do usuário, é "RL" (ou "Real Life"), que significa justamente "vida real". O jornal O Estado de S. Paulo, 
por exemplo, chegou a deslocar repórteres para trabalhar exclusivamente neste ambiente virtual.
129 Disponível em: http://www.fastcompany.com/magazine/123/the-worlds-most-innovative-
companies.html. Acesso em: 27 de abril de 2010.
130 Termo em inglês emprestado pelos brasileiros para designar “modismo”. Trata-se de uma badalação  
excessiva sobre um assunto, produto etc.



mensagens  instantâneas,  sites de  relacionamento”  (CASTILHO,  2008)131.  De acordo 

com o autor, “a mídia alimenta expectativas, surgem os mitos, em seguida multiplicam-

se as decepções e o modismo agoniza, num ciclo cada vez mais curto”.

No caso do Twitter, o modismo do microblog – um canal excepcional para se 

transmitir  notícias  de  última  hora,  fazer  perguntas  e  para  chegar  perto  de  figuras 

públicas e de celebridades  – pode até passar,  mas a ferramenta continuará existindo 

como mais uma forma de comunicação criada pela web em que o diferencial é, acima de 

tudo, a instantaneidade, como será visto a seguir.

6.1. Twitter e a instantaneidade: o boca a boca virtual

“Nenhum outro  canal  se  compara  à  capacidade  dele  [Twitter]  de  disseminar 

conteúdo em tempo real  por  boca a  boca” (POGUE.  2009)132.  De fato,  usuários  do 

microblog o têm como a fonte mais instantânea de recepção e emissão de informações, 

graças à praticidade oferecida pela sua plataforma. O tempo que uma pessoa levaria 

para  publicar  um  texto  em seu  blog,  por  exemplo,  é  bem  maior  do  que  o  tempo 

necessário para tuitar. 

A instantaneidade  é,  realmente,  uma  pretensão  do  Twitter  –  vide  o  número 

máximo (140) de caracteres permitidos por postagem, o que é algo pioneiro em redes 

sociais  na  Internet.  Outro  fator  que  favorece  a  instantaneidade  do  Twitter  é  a 

mobilidade.  Com a  possibilidade  de  propagação  de  informações  através  de  SMS,  o 

microblog se destacou na  web, tornando possível acompanhar as atualizações da rede 

através  do  celular  e  fazer  micropostagens  de  qualquer  lugar  do  mundo  usando  o 

aparelho, podendo ser repassada por qualquer outro usuário.

Não  à  toa,  o  microblog tem “furado”  a  mídia  tradicional,  se  adiantando  na 

“cobertura e transmissão”133 de fatos importantes. Antes mesmo de a imprensa reparar 

no Twitter como um emissor de notícias (logo, como fonte) em potencial, internautas já 

o utilizavam para transmitir acontecimentos. Como dita a cartilha da web 2.0, qualquer 

um pode ser um agente noticioso – mesmo que, no caso do Twitter, o objetivo primário 

não seja esse. É uma construção coletiva de conhecimento, o que os teóricos chamam de 

webjornalismo participativo. 
131 Disponível em: http://www.observatoriodaimprensa.com.br/blogs.asp?id_blog=2&id={0B44B3A2-
A4A0-407C-BA8D-C1A2CADD6B7F}. Acesso em: 20 de junho de 2010.
132 Disponível em: http://pogue.blogs.nytimes.com/2009/01/15/twittering-tips-for-beginners/. Acesso em 
20 de abril de 2010.
133 Expressão emprestada do telejornalismo.



“O Twitter é inquestionavelmente o serviço de difusão de notícias de última hora 

mais rápido do mundo (...), jornalismo cidadão com carga turbo” (CLAYTON, 2009)134. 

Ross Dawson, escritor e analista de estratégia de comunicação, cita, ainda, a descrição 

do filósofo e educador Marshall McLuhan sobre a mídia como “uma extensão de nossos 

sentidos” 135. Agora, o Twitter está estendendo nossos sentidos para milhares de pessoas 

que se encontram, muitas vezes, exatamente no local em que as coisas acontecem.

Uma das primeiras participações dos tuiteiros na construção de um verdadeiro 

noticiário na web foi quando um terremoto de seis graus na escala Richter aconteceu no 

México, em abril de 2007. Usuários mexicanos do microblog postaram no Twitter sobre 

o ocorrido logo após o primeiro tremor de terra. Os tremores seguintes também foram 

noticiados via Twitter, bem como a ação dos bombeiros e das equipes de resgate.

Logo, quem acessava a página do microblog naquele momento acabou sabendo, 

antes de todo mundo, qual seria o destaque do próximo telejornal, do jornal impresso do 

dia seguinte e, em alguns instantes, dos portais jornalísticos na Internet, que receberiam 

a notícia de uma agência de notícias ou então, para agilizar, utilizariam o Twitter como 

fonte para anunciar o desastre natural. 

Em novembro de 2008, durante os ataques terroristas em Mumbai (Índia), os 

tuiteiros transmitiram informações em tempo real e fotos da cidade, mostrando os danos 

da tragédia que matou 173 pessoas.

Em janeiro de 2009, outro caso expôs a contribuição do Twitter para a difusão 

de notícias a partir de não-jornalistas, ou seja, enquanto fonte de “furos”. No dia 15, 

uma aeronave que tinha acabado de decolar do aeroporto de La Guardia, em Nova York, 

ficou com os dois motores danificados após se chocar com pássaros e o piloto precisou 

aterrissar sobre o rio Hudson.

A cena do avião e dos passageiros do lado de fora da aeronave, parte na asa e 

parte  em um bote,  enquanto esperavam o resgate,  correu o mundo.  E esta  primeira 

imagem do acidente não foi transmitida em primeira mão pela CNN ou pela Fox News,

mas por Janis Krums, um empresário da Flórida. Krums fotografou a cena com um 

iPhone e postou a foto no Twitter acompanhada da seguinte descrição: “There's a

plane in the Hudson. I'm on the ferry going to pick up the people.  Crazy” (Tradução: 

Tem um avião no Hudson. Estou na balsa indo buscar as pessoas. Louco). 

134 Disponível em: http://blogs.msdn.com/b/stevecla01/archive/2009/01/18/twitter-the-new-frontline-of-
journalism.aspx. Acesso no dia 25 de junho de 2010.
135 Disponível em: http://tecnologia.terra.com.br/interna/0,,OI3857521-EI4802,00-
Twitter+pode+ser+a+grande+midia+do+seculo.html. Acesso no dia 25 de junho de 2010.



Jornais do mundo inteiro replicaram a imagem captada por Krums, que ficou 

famoso no Twitter (e fora dele). Lembrando que o empresário não enviou a

foto para sites de “jornalismo cidadão”, nem sequer entrou em contato com a imprensa 

após postá-la no microblog. Ou seja, não houve intermediários entre a foto de Krums e 

o mundo – a mídia apenas usou o Twitter como fonte para repercutir o caso.

Durante o almoço de posse presidencial de Barack Obama, nos Estados Unidos, 

no dia 20 de janeiro de 2009, surgiram no Twitter as primeiras notícias de que o senador 

Ted Kennedy estava passando mal e havia desmaiado, o que representou um grande 

furo jornalístico. 

Já em junho de 2009, mais especificamente no dia 25, Cassy Hayes e Jasmine 

Coleman estavam entre os primeiros fãs de Michael Jackson a chegar ao Centro Médico 

Ronald Reagan, da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, para onde o cantor foi 

levado  ao  ser  encontrado  desmaiado  em  sua  mansão  e,  posteriormente,  onde  foi 

declarado  morto.  Como  Hayes  e  Coleman,  souberam  da  notícia  tão  rápido?  Pelo 

Twitter.136 As duas fãs souberam do estado de saúde do rei do pop da mesma forma que 

tantas outras pessoas recebem notícias hoje em dia: lendo as informações transmitidas 

em tempo real, e em primeira mão, no microblog.

Em abril de 2008, a atriz Demi Moore chegou até mesmo a evitar, pelo Twitter, 

o suicídio de uma mulher. De acordo com o site Te Contei, uma usuária não identificada 

enviou duas mensagens pelo Twitter para a atriz e seu marido, o ator Ashton Kutcher, 

dizendo: “Vou pegar a maior e mais afiada faca para cortar meus pulsos e meus braços”. 

Em seguida, escreveu: “Adeus, estou me suicidando neste minuto”. O casal começou a 

encaminhar a mensagem imediatamente para vários contatos, pedindo que avisassem ao 

Departamento de Polícia de San Jose, nos Estados Unidos.137 

Os policiais localizaram a mulher,  que não estava ferida. Logo após o susto, 

Demi  escreveu,  em seu  perfil:  “Obrigada  a  todos  por  avisarem à  polícia.  Sinto-me 

inspirada  pela  imensa  demonstração  de  humanidade.  Para  mim,  a  situação  não  era 

brincadeira e sabia que um esforço coletivo poderia ajudá-la”.

136 Idem.
137 Disponível em: http://www.tecontei.com.br/noticias/noticia/50055/demi-moore-salva-a-vida-de-uma-
mulher-gracas-ao-twitter.html. Acesso no dia 25 de junho de 2010. 



6.2. O Twitter enquanto fonte

  

É inegável, portanto, que o Twitter se tornou uma fonte de informação para a 

imprensa, mesmo que seja considerada uma fonte extra. E o jornalismo abriu os olhos, 

de  vez,  para  o  microblog.  O  jornal  britânico  The  Daily  Telegraph,  por  exemplo, 

acompanha tweets através de um telão na redação, conectado ao Twitterfall. O serviço 

começou a ser usado após a queda de um avião na Holanda, no dia 25 de fevereiro de 

2009,  que  causou  a  morte  de  nove  pessoas  –  o  veículo  se  interessou  em  coletar 

informações e opiniões sobre o acidente no Twitter.

Redações  sempre  têm  televisores  ligados  –  para  acompanhar  o 

noticiário  e  principalmente  a  concorrência.  Nesta  quarta-feira, 

quando a queda de um avião matou 9 pessoas na Holanda, a redação 

do britânico Telegraph deixou o Twitterfall ligado em um telão. (...) 

Funciona como um livestreaming. Dessa forma, a redação consegue 

monitorar melhor o que está sendo publicado no  site [Twitter]. Isso 

tem uma importância grande no atual ciclo de produção da notícia. 

Os  primeiros  relatos  e  a  primeira  foto  sobre  o  acidente  aéreo  na 

Holanda apareceram antes no Twitter, segundo a CNN. (...) Não é 

que ‘tudo aparece primeiro no Twitter’.  É que os  sites de notícias 

estão  abrindo  o  olho  para  o  Twitter  como fonte  de  informação  e 

pautas. (DÓRIA. 2009)138 

A possibilidade de divulgação instantânea de notícias e de cobertura de eventos 

“na hora” seduz cada vez mais as redações a usarem o Twitter.  Para o canal de TV 

britânico Sky News139, que tem como slogan “O primeiro a dar as notícias”, monitorar o 

que se passa no Twitter se tornou uma necessidade de primeira ordem. O site do canal 

até contratou, em março de 2009, uma jornalista  como sua correspondente no Twitter. 

A função do cargo é vasculhar os perfis do  microblog em buscas de matérias, “furos 

jornalísticos” e opiniões.140 

138 Disponível em: http://www.tiagodoria.ig.com.br/2009/02/26/twitter-ate-no-telao-da-redacao/. Acesso 
em: 02 de maio de 2010.
139 Canal de televisão com 24 horas de informação direto, sendo o primeiro canal europeu do gênero. 
Pertence à empresa British Sky Broadcasting ou BSkyB (que, por sua vez, faz parte do grupo News 
Corporation, produtora do canal FOX, nos Estados Unidos). Site: http://news.sky.com/skynews.
140 Disponível em: 
http://www.mediabistro.com/mediajobsdaily/job_outlook/job_title_to_watch_twitter_correspondent_110
471.asp. Acesso em 25 de junho de 2010.



6.2.1. Celebridades no Twitter: a notícia sem intermediários

No Twitter, conforme já visto, é comum encontrar celebridades interagindo com 

seguidores  e  fãs,  falando  sobre  a  vida  pessoal  e  brigando  com  outros  usuários 

(celebridades ou não). Estas são atitudes, no entanto, que elas não costumam tomar em 

outras mídias. Mesmo em blogs, para citar um exemplo, costuma haver a mediação feita 

por algum profissional pago (um assessor de imprensa, por exemplo) para resguardar a 

imagem do famoso.

Quando essa  mediação  não acontece,  há grandes  chances  de  as  celebridades 

caírem  em  provocações,  por  exemplo,  e/ou  falar  algo  que  não  devem.  Sem  os 

“intermediários culturais”141, os famosos ficaram mais livres, mais susceptíveis a erros e 

gafes que os desmascaram, tornando-os pessoas ainda menos inatingíveis e ainda mais 

comuns: seres humanos como outro qualquer, com qualidades e defeitos. 

A apresentadora infantil Xuxa142, que começou a tuitar em 3 de agosto de 2009, 

foi vítima dessa liberdade de expressão no Twitter.  No dia 6 de agosto, seus  tweets 

passaram a aparecer com as letras em caixa alta (o que, na linguagem da web, costuma 

significar que a pessoa está dando ênfase ao texto, gritando ou até mesmo xingando). O 

público  da  apresentadora  na  tuitosfera  questionou  e  Xuxa  respondeu:  “EU  NÃO 

ESTOU GRITANDO,  NEM QUERO SER MAL EDUCADA, GALERA.  SEMPRE 

QUE ESCREVO NO COMPUTADOR, ESCREVO ASSIM. É O MEU JEITINHO!”143.

Depois, ao receber críticas por causa dos erros de português nas digitações da 

filha Sasha, que usou o perfil da mãe emprestado para tuitar, a apresentadora decidiu 

abandonar o Twitter, no dia 25 de agosto: “fui vcs [vocês] não merecem falar comigo 

nem com meu anjo”144. No dia 3 de setembro, Xuxa postou seu último tweet: “Tô aqui 

de volta pra deixar claro que não quero e não vou processar o twitter. Sou contra a 

censura, mas sou a favor do respeito. Fui”145.

141 ‘Intermediários culturais’ é o termo coletivo para agentes, publicitários, pessoal de marketing, 
promoters, fotógrafos, fitness trainers, figurinistas, especialistas em cosméticos e assistentes pessoais. A 
tarefa deles é planejar uma apresentação em público de personalidades célebres que resultará num 
encanto permanente para uma plateia de fãs. (ROJEK, 2008, p. 12-13)
142 Perfil no Twitter: http://twitter.com/xuxameneghel. Observação: Xuxa não atualiza mais o perfil desde 
o dia 3 de setembro de 2009.
143 Disponível em: http://twitter.com/xuxameneghel/status/3412730328. Acesso em: 25 de junho de 2010.
144 Disponível em: http://twitter.com/xuxameneghel/status/3548933995. Acesso em: 25 de junho de 2010.
145 Disponível em: http://twitter.com/xuxameneghel/status/3738451739. Acesso em: 25 de junho de 2010.



O ator  Bruno Gagliasso foi  outra  vítima da inadvertência.  Devido à  falta  de 

experiência  no  Twitter,  ele  cometeu  uma  gafe  que  virou  notícia  entre  sites de 

celebridades.  Iniciante  no  microblog e  ainda sem domínio  pleno do  serviço,  Bruno 

tuitou, sem querer, o número de seu telefone celular. 

O ator pretendia que apenas o amigo Tico Santa Cruz, ex-vocalista da banda 

Detonautas, tivesse acesso ao número. Mas, ao invés de mandar uma mensagem privada 

(direct message, ou DM) Gagliasso acabou mandando uma mensagem pública em que 

usava o símbolo “@” para se dirigir ao perfil de Tico. 

Quando percebeu a gafe, Bruno rapidamente apagou o  tweet, mas milhares de 

seguidores já haviam visto – inclusive a imprensa. O ator levou o erro na esportiva e até 

fez piada de si mesmo, mas, com seu número divulgado para milhares de pessoas, o ator 

foi obrigado a trocá-lo.146

A atriz, modelo, ex-participante de  reality show e capa de revistas masculinas 

Nana Gouvêa147 é outra celebridade com um histórico de constrangimentos no Twitter. 

No dia 28 de dezembro de 2009, ela tuitou: “Antes q [que] eu esqueça!Preciso mais 

1vez d [da] ajuda d [de] vcs [vocês]!Tá rolando 1 enquete sobre melhores decotes d [de] 

2009 no  www.ego.com.br Pease [please, “por favor” em inglês]!Votem em mim!”148. 

Em  seguida,  no  mesmo  dia,  ela  postou:  “Levei  1  bronca  ferrada  d  [da]  minha 

empresária(Anna Cristina Pires d [de] SP) p/ [por] causa d [do] Twitter,ela disse q [que] 

eu me esponho [exponho] demais falando aqui”149.

6.2.2. Twitter e credibilidade no contexto das celebridades

A notícia  da  morte  do  ídolo  dos  anos 80  Rick Astley,  cantor  e  compositor, 

circulou, em 2009, no iReport.com, uma página na Internet da rede de televisão CNN 

em que  os  usuários  são os  que publicam o conteúdo.  Um deles  chegou a  publicar, 

também no ano de 2009, que Steve Jobs, executivo-chefe da Apple, teria sofrido um 

ataque cardíaco. Jobs estava perfeitamente bem, mas a “notícia” derrubou o preço das 

146 Fonte: http://www.tecontei.com.br/noticias/noticia/53958/bruno-gagliasso-publica-numero-de-seu-
celular-no-twitter.html. Acesso em: 25 de junho de 2010.
147 Perfil no Twitter: http://twitter.com/NanaGouvea
148 Disponível em: http://twitter.com/NanaGouvea/status/7125717198. Acesso em: 25 de junho de 2010.
149 Disponível em: https://twitter.com/NanaGouvea/status/6797489592. Acesso em: 25 de junho de 2010.

http://www.ego.com.br/


ações da companhia (GIL, 2009)150.  Com o Twitter, boatos desse tipo tomaram uma 

nova proporção, devido à instantaneidade e velocidade do serviço.

As notícias que circulam no Twitter  se espalham rapidamente.  Muitas vezes, 

rápido demais para serem checadas. Não à toa, o microblog é fonte de falsos boatos que 

podem chegar como verdade à imprensa desavisada – ou ávida pelo “furo”.

Nos  dias  que  se  seguiram  à  morte  de  Michael  Jackson,  em  2009,  falsas 

declarações  sobre  mortes  de celebridades como os atores  Patrick  Swayze  (na época 

vivo),  George Clooney,  Jeff  Goldblum e  a  cantora  Britney Spears  começaram a  se 

espalhar no Twitter.

A rapidez com que a informação se movimenta na rede torna cada 

vez mais difícil frear mentiras e, algumas vezes, até os leitores mais 

prudentes  têm  problemas  para  distinguir  a  notícia  real  do  boato. 

Afinal  de  contas,  o  comediante  americano  Ed  McMahon,  a  atriz 

Farrah Fawcett e Michael Jackson faleceram num intervalo de apenas 

dois dias; por isso, muitos pensaram que saber de outra celebridade 

morta era algo perfeitamente possível. (GIL, 2009)

De acordo com reportagem do portal de notícias Terra151, Patrick Swayze, que 

lutava contra um câncer no pâncreas, precisou se manifestar afirmando que ainda estava 

vivo após milhares de usuários do Twitter terem espalhado notícias de que ele havia 

morrido. Jeff Goldblum teve que fazer o mesmo. Ele apareceu no programa The Colbert  

Report, do  canal  norte-americano  Comedy  Central,  famoso  por  seus  programas  de 

comédia, para confirmar que estava bem. O apresentador, Stephen Colbert, se recusou a 

acreditar,  preferindo  confiar  no  Twitter.  No  final,  Goldblum  também  acabou  se 

convencendo e fez um discurso fúnebre sobre si mesmo, uma brincadeira que mostrou o 

poder do microblog.

Com  a  mesma  rapidez  que  o  Twitter  surgiu  enquanto  fonte  de  notícias, 

facilitando o trabalho do jornalista, o serviço também pode atrapalhá-lo. O Twitter está 

sendo apropriado pelas pessoas, inclusive repórteres, como um veículo informativo. No 

entanto, não se pode esquecer que, em sua essência, é um  site de rede social e que, 

150 Disponível em: http://celebridades.uol.com.br/ultnot/efe/2009/07/03/ult4250u1440.jhtm. Acesso em: 
28 de junho de 2010.
151 Disponível em: http://tecnologia.terra.com.br/interna/0,,OI3857521-EI4802,00.html. Acesso em: 28 de 
junho de 2010.



portanto, a conversação [assim como a fofoca,  grifo da autora] também está no seu 

âmago (RECUERO, 2009)152.

6.2.3. Perfis fakes153

Outra questão no que diz respeito à credibilidade no Twitter é a dos falsos perfis 

de  celebridades,  criados  por  usuários  que  pretendem  se  passar  pelos  famosos  no 

microblog. Para combater o problema, o microblog criou, em junho de 2009, um selo de 

autenticidade, o  Verified Account (tradução: “Conta Verificada”), que atesta que uma 

conta de fato pertence a certo usuário. O selo aparece no topo da página do perfil do 

usuário, na barra lateral à direita, representado por um símbolo azul redondo e com um 

risco branco. Ao lado do símbolo, lê-se Verified Account, como pode ser visto:

FIGURA  22  –  Perfil  do  apresentador  Luciano  Huck  no  Twitter 

(http://twitter.com/huckluciano).  O perfil  poderia  ser  considerado falso  a  julgar,  por 

exemplo, pelo avatar, que não é uma foto dele. Mas o selo  Verified Account confere 

credibilidade, ou seja, trata-se, de fato, do apresentador Luciano Huck.

152 Disponível em: 
http://www.jornalistasdaweb.com.br/index.php?pag=displayConteudo&idConteudoTipo=2&idConteudo=
3727. Acesso em: 28 de junho de 2010.
153 Perfis fakes são perfis falsos em uma rede social (neste caso, no Twitter), ou seja, um usuário se faz 
passar por outro. O perfil Vitor Fasano (http://twitter.com/VITORFASANO) é um exemplo de usuário 
que se passa pelo ator Victor Fasano. Neste caso, o usuário assume se tratar de uma brincadeira, usando o 
perfil de forma jocosa. Mas, muitas vezes, usuários criam perfis fakes com o objetivo de que eles 
realmente se passem por verdadeiros. 



No Twitter  Help Center154,  a  equipe do  microblog explica, na página155 sobre 

Verified Account,  que o selo é  usado,  atualmente,  para autenticar  perfis  de pessoas, 

órgãos governamentais e de negócios que precisam lidar regularmente com a confusão 

de identidade no Twitter e com perfis fakes.

De acordo com a equipe, eles estão começando a liberar selos para contas bem 

conhecidas, como de artistas, atletas, atores, funcionários públicos e órgãos públicos. 

Eles explicam que, por conta do custo e do tempo necessários para a autenticação de 

uma conta,  eles  estão  concedendo  selos,  por  enquanto,  para  um grupo pequeno  de 

pessoas.

Por  isso,  não  se  pode  esquecer  de  uma  das  regras  básicas  do  jornalismo: 

apuração dos fatos.  De acordo com a jornalista Juliana Baião, subeditora do  site Te 

Contei,  checar  a  informação  vinda  do  Twitter,  especialmente  quando  o  perfil  da 

celebridade é novo (afinal,  surgem milhares  de falsos a cada instante),  é uma regra 

básica do uso do Twitter na redação. Juliana Maselli, repórter do  site EGO, retifica a 

importância da boa apuração dos fatos, mas destaca a importância do “furo”: “Se a nota 

[que surgiu a partir  do Twitter] for polêmica,  publicamos rapidamente,  mas ligamos 

para a assessoria [da celebridade] em seguida para esclarecer os fatos”.

6.3. Mudanças na redação: como lidar com o Twitter das celebridades

Se  as  celebridades  revelam  suas  vidas  no  Twitter  e  o  público  se  interessa, 

conforme visto, tem-se, no microblog, um prato cheio de informações para repórteres. 

Em julho de 2009, o jornal norte-americano USA Today chegou a se referir ao Twitter 

como um “hipertransmissor de fofocas”156.  E o melhor: a informação vem direto da 

fonte (as próprias celebridades) – e de graça.

Dessa forma, o  microblog passou a fazer parte da rotina de diversas redações, 

principalmente  as  de  veículos  online de  entretenimento,  focados  em  notícias  sobre 

celebridades,  como  os  sites EGO  e  Te  Contei.  “Quando  vários  famosos  acabaram 

entrando na ‘modinha’, eu tive que criar um perfil [no Twitter] para não ficar para trás e 

perder histórias interessantes”, contou Juliana Maselli, repórter do site EGO.

154 Twitter Help Center é a página do Twitter na Internet de suporte ao usuário, ou seja, onde ele pode 
tirar suas dúvidas a respeito do serviço. http://twitter.com/help/start 
155 Disponível em: http://twitter.com/help/verified. Acesso em: 29 de junho de 2010.
156 Disponível em: http://sobrejornalismo.blogspot.com/2008/07/o-twitter-uma-forma-de-jornalismo.html. 
Acesso no dia 25 de junho de 2010.



De acordo com a repórter Annie Lattari, do site Te Contei, quem informou, por 

exemplo, que a dançarina Sheila Carvalho (ex-dançarina do grupo É o Tchan) estava 

indo para a maternidade ter o bebê foi a cantora Ivete Sangalo em seu perfil no Twitter. 

Por ser uma fonte de informações quentes, ou seja, de fatos que acontecem na hora, 

Lattari também segue inúmeras celebridades no Twitter:

Sigo  quem  dá  clique  [audiência],  as  celebridades  que  mais 

acontecem, quem está mais em evidência, seja porque está em uma 

nova novela, seja porque está com namorado(a) novo(a), seja porque 

a mídia internacional está falando a respeito etc. Também sigo quem 

costuma escrever besteiras e gerar polêmica.157

A jornalista cita a morte do cantor Michael Jackson como exemplo de um dia em 

que o Twitter foi muito útil para todos os meios de comunicação. “Como o episódio foi 

repentino,  todas  as  notícias,  especiais,  galerias  e  outros  materiais  tiveram  que  ser 

produzidos a toque de caixa e os posts [tweets] de famosos sobre a morte pouparam o 

trabalho  dos  repórteres,  que  não  precisaram incomodar  as  celebridades  nem perder 

tempo no telefone”, disse.

Segundo a repórter Annie Lattari, o  microblog foi a válvula de escape para os 

famosos e não famosos falarem sobre a morte de Michael Jackson. “Estava todo mundo 

ali  tuitando  a  respeito,  tanto  é  que  o  site saiu  do  ar.  Mas  o  interessante  é  que 

conseguimos  declarações  internacionais  [sobre  o  que  as  celebridades  estavam 

comentando a respeito da morte do cantor] graças ao Twitter. Isso antes seria inviável”, 

disse. 

Ainda de acordo com Maselli, a recente gravidez da atriz Juliana Paes também é 

um exemplo de como o Twitter se tornou essencial na redação. “Ela [Juliana Paes] está 

postando todas as novidades pelo Twitter para os fãs e até contou que estava esperando 

seu primeiro filho por lá. Durante semanas, ela negou várias vezes que estava grávida e, 

no mesmo dia em que confirmou a novidade para os fãs no microblog, tinha ido a uma 

festa e não quis falar sobre o assunto [com os repórteres]”.

Mas,  para  Maselli,  a  melhor  mudança  em  seu  trabalho  após  o  Twitter  é  a 

facilidade para fazer matérias do tipo “famosos lamentam morte de fulano”, como ela 

mesma define. “Já tive que ligar para uma atriz após o ex-marido morrer e foi uma das 

157 Entrevista realizada por telefone no dia 21 de junho de 2010.



coisas mais desagradáveis da minha vida. O Twitter simplifica tudo e evita essas saias-

justas”, revelou.

De acordo com a repórter Annie Lattari, quando a atriz Brittany Murphy faleceu, 

a declaração do ator Ashton Kutcher, ex-namorado dela, era a declaração sonhada por 

todo jornalista. Graças ao Twitter, os repórteres tiveram acesso a ela, uma vez que o ator 

se despediu da ex em seu perfil  no  microblog.  Mas foi,  como ressalta  Lattari,  uma 

declaração a que todos tiveram acesso, como acontece com tudo o que é dito no Twitter. 

“Aí entra a questão da velocidade, de quem vê primeiro no Twitter e publica antes [da 

concorrência]”.

Ainda segundo Lattari, em tempos de Twitter o que se percebe é que, apesar 

de o microblog estar muito presente nas redações enquanto fonte, ele não altera o valor 

de outras fontes. Afinal, o que o repórter de um veículo está vendo no Twitter pode ser 

o  mesmo que  um colega  de  outro  veículo,  concorrente,  está  vendo também.  Logo, 

fontes que possam confirmar ou desmentir certas histórias – ou até mesmo acrescentar 

novos fatos a ela – não podem ser desprezadas, como ratifica a repórter:

O  site EGO,  por  exemplo,  concorrente  do  Te  Contei,  noticiou  o 

nascimento do bebê da Sheila Carvalho [ex-dançarina do grupo É O 

Tchan]  mais  ou  menos  às  16h10.  No  Te  Contei,  noticiamos 

aproximadamente às 16h15. Sabíamos que o bebê ia nascer porque a 

[cantora] Ivete Sangalo tinha aviado, em seu perfil no Twitter, que a 

Sheila  estava  indo  para  a  maternidade.  Então,  estávamos  de 

sobreaviso, mas o EGO teve uma fonte melhor, quem sabe dentro do 

próprio hospital, que passou para eles a notícia no instante em que a 

criança nasceu.   

6.3.1. Lidando com a velocidade

No site EGO, existe uma ronda diária e constante no Twitter de celebridades – e 

o responsável por isso não é apenas um repórter – conforme explica Maselli:

 

No meu perfil [do Twitter], por exemplo, devo seguir mais famosos 

do que amigos. No EGO, temos sempre uma pessoa responsável pela 

ronda  em  agências  de  fotos,  sites internacionais  e  e-mail,  que 

distribui  as  notas  para  os  colegas,  mas  o Twitter  não entra  muito 



nisso.  Todos  estão  sempre  de  olho,  já  que  as  atualizações  são 

constantes  e  alguns  minutos  (às  vezes  segundos)  fazem  toda  a 

diferença.  A  velocidade  de  informação  é  muito  grande  e, 

dependendo  do  número  de  pessoas  que  você  segue,  fica 

complicado acompanhar tudo.

No site Te Contei, o esquema é parecido. O Twitter virou fonte de informação 

diária e, por isso, toda a equipe está sempre de olho. “Acompanhamos uma média de 80 

celebridades.  É mesmo muito difícil.  Por isso temos que ficar o dia  inteiro ligadas. 

Existem informações que perdemos, não adianta, mas a maioria conseguimos noticiar”, 

destaca Arica. No entanto, de acordo com Baião, não há uma rotina específica de ronda 

no microblog:

Fico  com ele  [Twitter]  aberto  o  tempo  inteiro  enquanto  estou  na 

redação. Não há uma ronda diária em cada perfil, mas procuro, junto 

com as repórteres,  verificar  as  atualizações  de tempos em tempos. 

Mas não há regra estabelecida nem uma rotina específica [de ronda 

no microblog].

6.3.2 – Novas percepções: o que é notícia em meio a tanto “blá, blá, blá” no Twitter?

De acordo com Juliana Baião,  subeditora  do  site Te Contei,  “os  artistas  dão 

notícias,  falam de  seu dia,  publicam fotos  com outros  artistas...  Isso  tudo pode  ser 

notícia (...). Eles começaram a postar e nós começamos a noticiar”. Mas como definir o 

que é notícia em meio a tantos tweets, em meio a tanta informação?

De acordo com Baião, os jornalistas ainda estão aprendendo e, enquanto isso, 

seguem o bom senso:

Eu  acho  que  estamos  aprendendo  [a  definir  o  que  é  notícia  no 

Twitter] com o tempo e com o que as próprias celebridades publicam. 

Coisas como discussões,  comentários sobre reportagens polêmicas, 

novidades sobre carreira e vida pessoal são sempre notícia (...). Acho 

que, desde que passamos a usar o Twitter como fonte de notas, temos 

evoluído e deixado de publicar  coisas  mais  simples como ‘Fulana 

posta foto das unhas pintadas de rosa’, por exemplo.



Para  Arica,  as  informações  sobre  o  dia  a  dia  das  celebridades  são 

desinteressantes.  Ela  explica:  “O que  mais  nos  interessa  [no  Twitter]  são  as  frases 

polêmicas e as fotos. [A nota] ‘Carolina Dieckmann dá banho no filho’ só vale se tiver 

uma foto dela com o garoto no chuveiro. Acho que isso se aplica tanto ao jornalismo de 

celebridades como a qualquer outra editoria”.

Segundo Maselli,  definir o que é notícia no Twitter é uma tarefa ainda mais 

difícil, porque, de onde menos se espera, aparece uma nota que gera bastante audiência. 

Ela cita como exemplo a nota do site EGO sobre a atriz Luciele Di Camargo, filha do 

cantor Zezé Di Camargo, e seu marido, o jogador de futebol Denílson, que revela uma 

brincadeira dos dois sobre a fome da atriz, grávida:

[Essa nota]158 foi dada sem nenhuma pretensão. Apenas porque a foto 

[postada no Twitter por Luciele,  em que ela aparece roubando um 

osso da boca de Denílson] estava engraçada, mas acabou ficando dias 

no topo [entre as mais lidas] e revelou o carisma que a Luciele tem 

com os leitores. A partir daí, começamos a dar uma atenção maior 

para as notícias da gravidez dela.

Baião ressalta a importância dos leitores do site no processo de definição do que 

é  notícia.  “Vemos  o  que  os  seguidores  [do  perfil  do  site Te  Contei  no  Twitter]159 

retuitam e temos ainda mais informações sobre o que interessa ou não [a eles]”. Ou seja, 

o Twitter serve como um termômetro para a equipe da redação saber que assunto (e/ou 

que celebridade) está rendendo entre os leitores.

De fato, o Twitter vem se destacando como ferramenta informativa não apenas 

porque  permite  que  informações  circulem,  mas  também  porque  permite  que  essas 

informações gerem conversações, debates e, através deles, novas informações. Ou seja, 

a informação, no  microblog, não tem valor apenas por quem a dá, mas também, pelo 

debate que gera (RECUERO, 2009)160.

158 Disponível em: http://ego.globo.com/Gente/Noticias/0,,MUL1556493-9798,00-
GRAVIDA+LUCIELE+DI+CAMARGO+DISPUTA+OSSO+COM+DENILSON+NA+GRECIA.html. 
Acesso em 28 de junho de 2010.
159 http://twitter.com/tecontei. Perfil do site Te Contei no Twitter , em que são tuitadas as notas e matérias 
publicadas no site.
160 Disponível em: 
http://www.jornalistasdaweb.com.br/index.php?pag=displayConteudo&idConteudoTipo=2&idConteudo=
3727. Acesso em: 28 de junho de 2010.



6.4 – O Twitter e as assessorias de imprensa: o outro lado da moeda

Conforme  visto,  o  Twitter  se  tornou  uma  importante  ferramenta  de 

comunicação  –  uma fonte  espontânea  de  notícias  –  trazendo  diversas  mudanças  às 

redações de veículos de entretenimento. E para os assessores de imprensa? De acordo 

com a assessora de imprensa da A&R Comunicação, Rose Alves, que tem como um de 

seus  assessorados  a  ex-BBB [ex-Big  Brother  Brasil]  Francine  Piaia,  o  Twitter  não 

atrapalha, só ajuda: 

O Twitter não mudou em nada o trabalho do assessor, pelo contrário. 

Cabe a ele continuar orientando seu assessorado. Outro dia, sugeri a 

ela  [a  ex-BBB Francine Piaia]  publicarmos fotos dos  quadros que 

ganhou dos fãs, como forma de agradecimento, e dos quadros que ela 

está  pintando  para  leiloar  e  doar  para  uma  instituição  que  ajuda 

crianças  com  câncer.  Sabíamos  que  aquilo  iria  virar  notícia.  O 

trabalho [do assessor de imprensa depois do Twitter] é exatamente o 

mesmo.161

Rose  encara  todas  as  ferramentas  de  comunicação  como  importantes  se 

forem bem utilizadas. Uma completa a outra e pode ajudar a divulgar o assessorado. 

Assim, o Twitter tem sido, de acordo com ela, muito bom na aproximação do famoso 

com o público: “Acho isso realmente incrível e inédito. É uma forma de [o famoso] se 

fazer próximo e mais querido”.

Mas e quando o assessorado “fura” o assessor? Foi o caso da atriz Juliana 

Paes. Em rápida entrevista por telefone, o assessor Ike Cruz contou que a informação 

sobre a gravidez da artista estava sendo resguardada por ele, que nunca confirmava a 

informação para a imprensa. No entanto, Juliana decidiu, de repente, soltar a notícia 

pelo Twitter,  deixando o assessor  em uma espécie  de saia  justa  com os  colegas de 

profissão  e  minando a  possibilidade,  por  exemplo,  de  uma entrevista  exclusiva  que 

poderia promover a atriz.

161 Entrevista completa no ANEXO D.



7. ESTUDO DE CASO: TWITTER COMO FONTE DE NOTÍCIAS DO SITE TE 

CONTEI

Para se constatar, na prática, como o Twitter funciona enquanto fonte de notícias 

sobre  celebridades,  o  sexto  capítulo  desta  monografia  concentra-se  em  uma  breve 

análise do site Te Contei, canal de celebridades do portal Yahoo.com.br.

O site é dividido em quinze seções – “Home”, “Notícias”, “TV”, “Reportagens”, 

“Estilo”,  “Fotos”,  “Vídeos”,  “Celebridades”,  “Novelas”,  “Diversão”,  “Cinema”, 

“Música”, “Astral”, “Dieta dos famosos” e “Siga Famosos”. Esta última é, na verdade, 

uma ferramenta para os leitores acompanharem o que as celebridades estão tuitando, 

sem ter que seguir todas elas no Twitter – ou sem ao menos precisar ter cadastro no 

microblog. Os famosos encontram-se agrupados em listas (TV, Música, Celebridades, 

BBB [Big Brother Brasil] e Todos) e são exatamente os que o perfil institucional do Te 

Contei162 segue  no  microblog.  A  repórter  Annie  Lattari  explica  a  importância  da 

ferramenta:

Se  a  gente,  por  um  acaso,  perder  um  furo  baseado  em  algo 
interessante  que alguma celebridade tuitou,  pelo  menos os  leitores 
que estão acompanhando nossa lista de celebridades do Twitter têm a 
chance de ver o furo dentro do próprio Te Contei. Trazemos o furo 
para o site de uma forma ou de outra – pela notícia que publicamos, 
filtrada  por  nós,  ou  direto  da  boca  [do  Twitter]  dos  famosos.  A 
ferramenta  também  é  interessante  porque  os  leitores  tomam 
conhecimento das celebridades que o Te Contei segue, ou seja, ficam 
sabendo em quem estamos de olho e, assim, passam a prestar atenção 
nelas também, se quiserem. 

Este estudo se concentra na análise da seção “Notícias”, uma vez que se trata da 

seção em que o Twitter mais aparece como fonte de notícias, durante o mês de junho do 

ano 2010. Neste período de 30 dias, foram publicadas 20 notas163, quase uma por dia, 

que mencionavam o microblog:

02/06 – Ex-BBB Anamara diz que não entende confusão com Ana Carolina Madeira

08/06 – No Twitter, Isabeli Fontana publica foto aos 13 anos

10/06 - Katy Perry diz, no Twitter, que vem fazer shows no Brasil

162 http://www.twitter.com/tecontei
163 Disponíveis no ANEXO E.



10/06 – Antes de desfile no SPFW, Paris Hilton diz em Twitter: “Amo os estilistas 

brasileiros”

10/06 – Shakira posta fotos do backstage do show de abertura da Copa 2010

11/06 – Will.I.Am declara sua torcida pelo Brasil

15/06 - No Twitter, Carolina Dieckmann publica foto com camisa da seleção

15/06 - Fiuk ganha bolão e publica foto no Twitter com dinheiro nas mãos

16/06 - Susana Werner muda o visual e publica foto no Twitter

19/06 – Luciano Burti aproveita atraso nos vôos para postar fotos no Twitter

20/06 – Luciano Huck e Angélica postam foto antes do jogo do Brasil

22/06 - Juliana Paes avisa no Twitter que será mãe de um menino

22/06 – Ex-BBB Fernanda Cardoso e Hugo Gloss discutem via Twitter

23/06 – Samara Felippo publica foto da filha, Alicia, “tocando” vuvuzela

24/06 - Carol Castro publica foto com cão da novela para provar que perfil é verdadeiro

25/06 – Mariah Carey relembra, no Twitter, primeiro ano da morte de Michael Jackson

25/06 – Cássio Reis faz declaração de amor ao filho via Twitter

25/06 – Fernanda Rodrigues com a filha na torcida pelo Brasil

29/06 – Kaká adere à campanha de Ashton Kutcher contra prostituição

30/06 – Kaká irrita a fundadora da Daspu, diz jornal

Dessas 20 notas, dez foram publicadas no mesmo dia – três no dia 10/06, duas 

no dia 15/06,  duas no dia 22/06 e três  no dia 25/06. A média do intervalo entre  a 

publicação de uma nota e outra foi de aproximadamente um dia.

Onze notas apresentam a palavra “Twitter” na chamada, sendo que outras quatro 

fazem  referência  indireta  ao  microblog com  verbos  como  “publicar”  e  “postar”, 

emprestados da blogosfera, na chamada. Apenas cinco notas não fazem alusão nenhuma 

ao microblog ou à Internet na chamada. 

Dezenove notas têm como única fonte o Twitter. Apenas uma, a do dia 30/06, 

mostra o microblog como uma segunda fonte. Para entender melhor: a nota do dia 29/06 

–  “Kaká  adere  à  campanha  de  Ashton  Kutcher  contra  prostituição”  –  conta  que  o 

jogador  de  futebol  da  seleção  brasileira  avisou,  em  seu  perfil  no  microblog,  estar 

participando oficialmente da campanha e postou uma foto em que segura um cartaz 

dizendo  “real  MEN  don’t  buy  GIRLS!!”  (sic).  Tradução:  homens  de  verdade  não 

compram garotas. 



No dia seguinte, 30/06, foi publicada a nota “Kaká irrita fundadora da Daspu, 

diz jornal” mostrando a repercussão da atitude do jogador frente à ex-prostituta Gabriela 

Leite, fundadora da grife Daspu, ligada à ONG Davida, organização que luta contra o 

preconceito, a discriminação e o estigma que envolvem as garotas de programa:

Gabriela Leite, a ex-prostituta autora da autobiografia "Filha, Mãe, 

Avó e Puta" e idealizadora da ONG Davida - da grife Daspu -, não 

gostou da campanha contra a prostituição apoiada pelo jogador Kaká 

e liderada por Ashton Kutcher, de acordo com a nota publicada nesta 

quarta-feira, 30, na coluna de Ancelmo Gois, do jornal “O Globo”. 

Por fim, a nota mostra que Gabriela Leite criticou Kaká no Twitter: “‘Prostitutas 

não se vendem, Kaká. São especialistas em fantasias. Compre a nova camiseta Daspu: 

Homens de verdade respeitam prostitutas’, escreveu Gabriela”.



8. CONCLUSÃO

A Internet trouxe novas formas de comunicação e expressão da sociedade. 

Milhões de pessoas interagem umas com as outras através de ferramentas como e-mails, 

sites,  chats, blogs,  fotologs e  redes sociais,  como o Twitter.  Na  web,  os  indivíduos 

encontram uma maneira de mostrar o que pensam, compartilhar suas vidas, opiniões, 

impressões e discutir sobre os mais variados assuntos – de política a futebol. E, claro, 

celebridades – fofocas, principalmente, que ganharam instantaneidade com os milhões 

de computadores, celulares e tablets de todo o planeta interconectados por uma rede.

E se as celebridades estão, em peso, no Twitter, falando sobre a própria vida, 

sobre a alheia ou simplesmente se fazendo presentes no mundo (sim, porque a realidade, 

agora, é também a virtual), as pessoas querem ouvir.  O Twitter transformou a relação 

das celebridades com os fãs, com os repórteres, com o mundo. Todos estão inseridos no 

cotidiano dos famosos. E mais:  se antes celebridades eram notícia,  agora,  com suas 

vidas expostas em 140 caracteres, elas são a própria fonte. 

Ou  seja,  a  Internet não  se  restringiu  a  ser  apenas  um  ambiente  para  a 

publicação de notícias. Os jornalistas também utilizam a  web como ferramenta para a 

elaboração de reportagens. Os repórteres deixaram de recorrer somente aos sites oficiais 

e às assessorias de imprensa. Hoje, o Twitter é uma fonte importante de notícias sobre 

celebridades.  Ou  melhor:  a  grande  fonte  sobre  celebridades  são  elas  mesmas,  no 

Twitter. E a informação chega de graça aos jornalistas, sem passar por agências e/ou 

assessores que cobram pela informação (em dinheiro ou troca de favores).

O  Twitter  também  abre  novos  horizontes  para  os  célebres.  Com ele,  as 

celebridades têm a oportunidade de interagir com seu público, de estar mais perto. Isso 

os humaniza perante seus admiradores, que também se sentem importantes por poder 

falar com seus ídolos. E, assim, o ídolo vira “gente que nem a gente”, um fenômeno 

interessante de ser estudado com maior profundidade em próximos trabalhos. 

Além disso, o Twitter é um meio de divulgação e de projeção dos famosos, 

fazendo  do  microblog uma  via  de  mão  dupla  (ou  seria  tripla?):  enquanto  o  astro 

“conversa” com o seguidor e solta uma informação, fazendo o fã se sentir próximo e 

importante, o jornalista atento pinça a notícia, completando o tripé.

Dessa forma, o Twitter se tornou, inegavelmente, uma importante ferramenta 

de comunicação – uma fonte espontânea de notícias.  Perigoso para os assessores de 

imprensa? Estariam as celebridades transformando o papel de seus assessores depois do 



Twitter? Este pode ser mais um tema interessante para trabalhos futuros: estudar com 

maior profundidade o que mudou na assessoria de imprensa na era do Twitter, analisar 

como o  microblog interfere  (positiva  ou  negativamente)  no trabalho do assessor  de 

imprensa. 

Outra vertente de pesquisa que surge a partir da análise do Twitter enquanto 

fonte de notícias (de celebridades ou não) é a da questão da credibilidade. O microblog 

deve  ser  encarado  como  qualquer  outra  fonte  jornalística,  mas  lembrando  que,  no 

jornalismo,  é  primordial  confirmar  as  informações  obtidas,  sejam elas  de  quaisquer 

fontes. 

Se os dados vêem do mundo virtual, necessariamente precisam ser checados 

no  mundo  real.  É  a  tarefa  básica  de  um  profissional  de  comunicação  social  ter 

responsabilidade com aquilo que comunica. Um repórter precisa estar certo de que a sua 

notícia está baseada em informações confiáveis. 

O Twitter  pode e  deve  ser  usado  como fonte  pelos  jornalistas,  mas eles 

devem ter a consciência de que o site é um ponto de partida – e não de chegada, isto é, 

uma consulta que aponta caminhos por onde a apuração pode ser encaminhada, e não 

onde a pesquisa termina. 

No  entanto,  muitas  vezes  os  veículos  online,  que  trabalham  com  a 

instantaneidade, com o imediatismo, com a “velocidade da luz”, priorizam a primeira 

informação  que  chega  à  redação.  Sustentando  a  hipótese  de  que  uma  informação 

proveniente do Twitter seja falsa (ou dúbia) e que o repórter a publicou antes de checá-

la com outras fontes, só para dar o “furo”: o que fazer com os leitores que leram a 

notícia  entre  o  tempo de publicação da nota e  o  tempo de  apuração real  do fato e 

correção do texto? 

É  ético  sacrificar  a  informação  pela  velocidade,  pelo  “furo”?  Não  seria 

desrespeitoso,  com  os  leitores,  noticiar  um fato  sobre  o  qual  não  se  tem  certeza? 

Portanto, é importante ressaltar a importância da apuração, que é uma das coisas que 

definem o jornalista.

O Twitter, conforme visto, não altera o valor de outras fontes. Pelo contrário. 

Pode-se  dizer  que  as  outras  fontes  se  tornam  até  mais  valiosas,  porque  podem 

confirmar, desmentir ou até mesmo acrescentar novos fatos às histórias.

Outra  questão  é  que,  enquanto  o  Twitter  permite  se  comunicar  muito 

diretamente  com  as  celebridades,  ele  também  faz  com  que  elas  mantenham  certa 

distância. Os famosos podem escolher exatamente o que dizer,  exatamente o quanto 



podem (ou querem) revelar. Dessa forma, se o repórter não apurar para além do Twitter, 

com outras fontes, ele pode acabar com uma visão muito restrita dos fatos, até mesmo 

incompleta.

Enfim, esta monografia não explora todos os usos que a imprensa faz do Twitter, 

apenas  aponta  algumas  práticas  atuais.  Mas,  com  este  trabalho,  espera-se  suscitar 

reflexões que tragam à luz outras questões do jornalismo e da comunicação a serem 

estudadas para se compreender melhor a evolução da profissão jornalista.
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ANEXO A

Entrevista realizada por e-mail com a repórter Juliana Maselli, do site EGO.

from Juliana Maselli <juliana_maselli@yahoo.com.br>

to Daniela Pessoa 
<danielapessoa@gmail.com>

date Thu, Jun 24, 2010 at 6:08 PM
subject Res: Ajuda monografia
signed-by yahoo.com.br

hide details Jun 
24 

As respostas estão abaixo, Dani. Bjs

De: Daniela Pessoa <danielapessoa@gmail.com>
Para: juliana_maselli@yahoo.com.br
Enviadas: Segunda-feira, 21 de Junho de 2010 20:59:35
Assunto: Ajuda monografia

Oi, Ju!

Aqui quem fala é a Dani, do Bolsa de Mulher! Td bem? Qnto tempo! :)

Seguinte: estou terminando minha monografia sobre o Twitter enquanto gerador de 
pautas sobre celebridades até o dia primeiro de julho e precisava muuuuito da sua ajuda! 
Já entrevistei as meninas do Te Contei a respeito e queria entrevistar pelo menos uma 
pessoa do EGO também! Posso contar com você? Se você estiver atolada (pelo seu 
orkut, parece q vc tá viajando, né?), será que vc poderia repassar meu e-mail pra algum 
repórter / editor do EGO com carinho dizendo que é mt importante pra minha 
monografia? :) São 10 perguntinhas pá-pum, não exige queimar mts neurônios não :P

Beijos e obrigadíssima,
Dani

Daniela Pessoa
(21) 9995-1484
Twitter: @danielapessoa

PERGUNTAS:

1) Como você descobriu o Twitter? Inicialmente, como começou a utilizá-lo? 

Descobri há um pouquinho mais de um ano e entrei na rede exatamente por causa das 
celebridades. Uma das colegas da redação já tinha um perfil desde a criação do Twitter 
e adorava, mas eu nunca me interessei. Quando começou a me fazer falta e virou 
realmente 'febre', eu me rendi.

mailto:juliana_maselli@yahoo.com.br
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2) A que você atribui essa febre do Twitter: 

a) entre as celebridades? Tem uma série de motivos. O primeiro é o simples fato que, 
como qualquer outro ser humano, certas celebridades gostam de ser internautas e já 
eram adeptos de outros tipos de redes interativas como blogs, que muitos acabaram 
abandonando depois (Carolina Dieckmann é um exemplo) por causa da simplicidade e 
da rapidez do Twitter. O segundo é a possibilidade deles próprios poderem dar sua 
versão dos fatos sem interferência de assessores ou meios de comunicação para os fãs, 
além de divulgar seus trabalhos (horários de shows, etc). Por último, também tem a 
cobrança dos fãs, que querem saber um pouquinho da vida dos ídolos

b) entre o público em geral? Acho que as pessoas em geral gostam de atenção e o 
Twitter é uma forma de 'mostrar ao mundo' quem é você e o que você pensa. Além do 
mais, ele às vezes também é uma ferramenta de desabafo.

3) Como o Twitter passou a fazer parte do seu dia a dia de trabalho? 

Quando se tornou um canal imprescindível para eu poder realizá-lo. Quando vários 
famosos acabaram entrando na 'modinha', eu tive que criar um perfil para não ficar para 
trás e perder histórias interessantes.

 

4) Poderia destacar situações em que o Twitter tenha sido muito importante para o seu 
trabalho enquanto jornalista? A morte do Michael Jackson, por exemplo, foi um dia em 
que o Twitter foi muito útil para todos os meios de comunicação. Como o episódio foi 
repentino, todas as notícias, especiais, galerias e outros materiais tiveram que ser 
produzidos a toque de caixa e os posts de famosos sobre a morte pouparam o trabalho 
dos repórteres, que não precisam incomodar as celebridades nem perder tempo no 
telefone.

A recente gravidez da Juliana Paes também é um exemplo. Ela está postando todas as 
novidades pelo Twitter para os fãs e até contou que estava esperando seu primeiro filho 
por lá. Durante semanas, ela negou várias vezes que estava grávida e, no mesmo dia, 
que confirmou a novidade para os fãs no microblog, tinha até ido a uma festa e não quis 
falar sobre o assunto.

 

5) Como você usa o Twitter no seu dia a dia na redação? Há, por exemplo, uma ronda 
diária nos perfis das celebridades?

Existe sim uma ronda diária e constante no Twitter de celebridades. Confesso que no 
meu perfil, por exemplo, devo seguir mais famosos do que amigos. No EGO, temos 



sempre uma pessoa responsável pela ronda em agências de fotos, sites internacionais e 
email, que distribui as notas para os colegas, mas o Twitter não entra muito nisso. 
Todos estão sempre de olho, já que as atualizações são constantes e alguns minutos (às 
vezes segundos) fazem toda a diferença. 

 

6) Como você lida com a velocidade da informação no Twitter?

Como eu disse, temos que dar uma olhadinha no Twitter o tempo todo. A velocidade de 
informação é muito grande e, dependendo do número de pessoas que você segue, fica 
complicado acompanhar tudo. Já pensei em fazer uma peneira para evitar furos, mas é 
complicado deixar algumas pessoas de fora. Às vezes, de onde você menos espera, sai 
uma matéria que vai para as mais lidas. 

7) Há regras para a utilização do Twitter na redação do EGO?

Obviamente o uso do Twitter está mais do que liberado. Todos usam, até para 
comentários pessoais na hora do trabalho. Contanto que o trabalho seja feito direito e 
entregue no tempo certo, temos total liberdade para acessar qualquer site ou rede social.

 

8) Que cuidados vocês têm na hora de utilizar o Twitter como ferramenta de trabalho?

Nenhum cuidado específico. Só precisamos ajeitar os erros de ortografia dos posts dos 
famosos, mesmo que esteja entre aspas, e consultar a chefe de reportagem para ver se a 
informação vale. Se a nota for polêmica, publicamos rapidamente, mas ligamos para a 
assessoria em seguida para esclarecer os fatos.

  

9) Como definir o que é notícia e o que não é em meio a tanto “blábláblá” no Twitter? 
Há tipos de pautas que vocês procuram fazer e que, sem o Twitter, não seria possível 
(ou seria bem mais difícil)?

Na verdade, no mundo das celebridades, o "blábláblá" é o que mais rende e vira notícia. 
O mercado de entretenimento só é um dos mais lucrativos porque os fãs querem saber 
qualquer coisa dos ídolos e estão sempre ávidos por notícia. O Twitter normalmente 
rende mais para notas do dia-a-dia, mais factuais. Não serve tanto para procurar pautas, 
mas como termômetro para saber o que está rendendo no momento. Para mim, a melhor 
mudança com ele é a facilidade para fazer matéria estilo 'famosos lamentam morte de 
fulano...'. Já tive que ligar para uma atriz após o ex-marido morrer e foi uma das coisas 
mais desagradáveis da minha vida. O Twitter simplifica tudo e evita essas saias-justas. 



10) Como as notas / notícias geradas a partir de uma informação no Twitter se refletem 
na audiência do EGO? A notícia que "nasce" do que uma celebridade disse no Twitter 
dá muito clique? 

É aquilio que eu falei na resposta parra a pergunta 6. De onde se menos espera sai uma 
nota que rende muito. Essa matéria da Luciele Di Camargo e do Denílson, por exemplo 
(http://ego.globo.com/Gente/Noticias/0,,MUL1556493-9798,00-
GRAVIDA+LUCIELE+DI+CAMARGO+DISPUTA+OSSO+COM+DENILSON+NA
+GRECIA.html), foi dada sem nenhuma pretensão... Apenas porque a foto estava 
engraçada, mas acabou ficando dias no topo e revelou o carisma que a Luciele tem com 
os leitores. A partir daí, começamos a dar uma atenção maior para as notícias da 
gravidez dela. Não dá para fazer julgamentos ou selecionar notícias com seu gosto 
pessoal. Muita gente critica o EGO e os personagens dados, mas são eles que dão 
audiência e fazem com que o site tenha 3 milhões de acessos por dia, mais do que 
qualquer outro. Não é porque uma matéria com cicrana é dada, que as pessoas que 
trabalham lá aprovam isso. Mas é preciso atender a demanda e Geisy, Nana Gouvêa, 
Mirella Santos e outras 'celebridades não-convencionais' dão audiência. E MUITA! 
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ANEXO B

Entrevista realizada com a jornalista Juliana Baião, subeditora do site Te Contei, 

por e-mail.

from Juliana Baião <julibaiao@gmail.com>
to danielapessoa@gmail.com
date Thu, Jun 24, 2010 at 2:40 AM
subject Re: Perguntas Twitter
mailed-by gmail.com
signed-by gmail.com
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Dani, seguem minhas respostas.
Se tiver alguma dúvida, é só perguntar.
Espero ter ajudado!
Bjos e boa sorte na monografia!
 
1) Como você descobriu o Twitter? Inicialmente, como começou a
utilizá-lo? 
Descobri o Twitter com um pouco de atraso, quando trabalhei no site do Big Brother 
Brasil 9, em janeiro de 2009. Lá, postávamos pelos participantes, frases pinçadas das 
conversas dentro da casa. Era bem diferente do propósito do microblog e nem dava 
muito certo, não era muito popular entre os visitantes. Pouco depois, já no Te Contei, 
criei, depois alguma resistência, um perfil para mim e usava como todo mundo, mas 
com pouca frequência. Mais ou menos na mesma época, os artistas descobriram o 
Twitter e suas páginas viraram fontes para o trabalho. Aí, passei a usar quase que 
exclusivamente para isso e agora tenho dois perfis, um meu, de uso pessoal, e o que 
chamo de corporativo, para seguir os atores e atrizes. Mas tenho usado mesmo o do Te 
Contei, que segue bastante gente importante para nós e é mais completo, além de me dar 
algum retorno dos seguidores.  

 2) A que você atribui essa febre do Twitter:

a) entre as celebridades? 
O que eles sempre dizem é que a internet os aproxima de seu público, que eles podem 
ter mais contato com os fãs, mandarem e responderem recados com mais facilidade. Ao 
mesmo tempo, é uma forma de manter sempre uma boa imagem, de simpatia, 
cordialidade com os fãs. Mas acho que também mostra para as pessoas que eles são tão 
normais quanto qualquer um, acaba um pouco com essa imagem de pessoa inatingível. 
Eles também ficam chateados com algo e falam lá, publicam fotos, reclamam de coisas, 
como qualquer outro. Ruim, no caso deles, é que isso pode virar notícia em sites como o 
Te Contei.

b) entre o público em geral?
Acho que é uma evolução natural da internet como ferramenta (detesto essa palavra, 
mas é mais ou menos isso) de comunicação em geral. A praticidade e a rapidez são suas 



duas maiores qualidades, na minha opinião. As pessoas hoje em dia consomem muita 
informação, mas de maneira muito superficial. E o Twitter vem ao encontro disso, dessa 
correria de todo mundo. Eu mesma acompanho muitas coisas por lá, seguindo os perfis 
dos veículos úteis para o Te Contei e para mim mesma, como "pessoa física".

3) Como o Twitter passou a fazer parte do seu dia a dia de trabalho?
É como eu expliquei um pouco nas duas primeiras perguntas. Os artistas dão notícias, 
falam de seu dia, publicam fotos com outros artistas... Isso tudo pode ser notícia para 
nós, dependendo do conteúdo. Em algum momento, que não sei te precisar quando, o 
Twitter virou uma febre entre eles e passou a ser muito importante para o trabalho. Eles 
começaram a postar e nós começamos a noticiar.

 
4) Poderia destacar situações em que o Twitter tenha sido muito importante para o seu 
trabalho enquanto jornalista?
Olha, o Twitter tem sido uma ferramenta diariamente, em diversas ocasiões. Mas, 
assim, de cabeça, não me lembro desse tipo de situação. Vou pensar nessa, se lembrar, 
te mando um adendo. :-)

 
5) Como você usa o Twitter no seu dia a dia na redação? Há, por exemplo, uma ronda 
diária nos perfis das celebridades?
O Twitter virou fonte de informação diária e fico com ele aberto o tempo inteiro 
enquanto estou na redação. Não há uma ronda diária em cada perfil, mas procuro, junto 
com as repórteres, verificar a timeline e as atualizações de tempos em tempos. Quando 
surge alguma nota dali, caso necessário, vou até o perfil do artista em busca de mais 
informações. Mas não há regra estabelecida nem uma rotina específica. O que posso 
dizer que é tem ajudado a nos pautar também, na minha opinião. Vemos o que os 
seguidores retuítam e temos ainda mais informações sobre o que interessa ou não.  

6) Como você lida com a velocidade da informação no Twitter?
Isso é bem complicado. Estamos ligadas o tempo inteiro, mas em muitas coisas ao 
mesmo tempo. Às vezes, a timeline "anda" muito mais rápido. É um desafio pegar tudo, 
estar atento a tudo. E é muito legal quando vermos a informação e publicamos a notícia 
primeiro. Mas a concorrência é grande. O lance é não bobear e procurar estar sempre 
muito atento e atualizando a página o tempo todo.

7) Há regras para a utilização do Twitter na redação do TeContei?
Pelo que me lembro, nunca falamos especificamente sobre isso. Mas, até aqui, temos 
avaliado cada caso e seguimos as regras básicas do  jornalismo, quando a nota exige. 
Checar a informação, especialmente quando o perfil é novo (porque são milhares de 
falsos), publicar o que o artista escreveu, mesmo com abreviações e termos em 
"internetês", como vc, tb, essas coisas...  E temos os limites que seguimos no próprio 
site, em notas não surgidas no Twitter. 

8) Que cuidados vocês têm na hora de utilizar o Twitter como ferramenta de trabalho?



Acho que é basicamente o que escrevi na pergunta anterior. 

9) Como definir o que é notícia e o que não é em meio a tanto “blábláblá” no Twitter?
Eu acho que estamos aprendendo com o tempo e com o que as próprias celebridades 
publicam. Coisas como discussões, comentários sobre reportagens polêmicas, novidades 
sobre carreira e vida pessoal são sempre notícia. E seriam no Twitter, no blog, no jornal, 
em qualquer lugar. Acho que, desde que passamos a usar o Twitter como fonte de notas, 
temos evoluído e deixado de publicar coisas mais simples como "Fulana posta foto das 
unhas pintadas de rosa", por exemplo.  



ANEXO C

Entrevista realizada por e-mail com a jornalista Catalina Arica, editora do site Te 

Contei.

from Catalina Arica <catalina.arica@gmail.com>

To Daniela Pessoa 
<danielapessoa@gmail.com>

date Mon, Jun 21, 2010 at 5:03 PM
subject Re: Sobre o Twitter
mailed-by gmail.com
signed-by gmail.com
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Oi, Dani
As respostas estão depois de cada pergunta.
Beijinhos

2010/6/8 Daniela Pessoa <danielapessoa@gmail.com>

Oi, Cat, bom dia!

Estou na reta final da minha monografia sobre o Twitter enquanto gerador de pautas 
sobre celebridades e agora eu estou entrando no meu estudo de caso sobre o Te Contei. 
Por isso, gostaria muito que você e toda a equipe, separadamente, respondessem essas 
perguntas que encaminho abaixo pra me ajudar a fazer o estudo :) Sei que vocês são  
superatoladas, mas, tipo, se separarem alguns minutinhos do dia pra responder duas ou 
três por dia, já tá ótimo, terminam rapidinho.

Você, por favor, repassa o e-mail pras meninas da equipe? Vai ser legal comparar as 
respostas e às vezes uma lembra de citar algo que a outra não citou.

Obrigada! Beijão!

1) Como você descobriu o Twitter? Inicialmente, como começou a utilizá-lo?

Descobri o twitter lendo os cadernos de tecnologia dos jornais. Comecei a utilizado de 
maneira pessoal bem tarde, mas quase ao mesmo tempo que a maioria dos artistas o 
descobriu. A conta que mais utilizo, na verdade, é a "institucional" do Te Contei. A 
minha pessoal uso mais para estar indexada no Google. Como jornalista que trabalha 
com web, acho importante mostrar que sei o que cada ferramenta é na internet. 

 

2) A que você atribui essa febre do Twitter: 
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 Não chamaria só de febre do Twitter. Acho que o fenômeno é maior: o de redes sociais. 
Primeiro foram os blogs, depois o orkut (no Brasil) e o facebook (no exterior) e agora é 
o Twitter. Acho que as pessoas gostam de se sentir importantes e dizer o que pensam 
para que todo mundo possa ler é uma maneira de fazê-lo. 

a) entre as celebridades?

Entre as celebridades a história é um pouco diferente, na minha opinião. Eles encontram 
no Twitter uma forma de interagir com os fãs e de desmentir ou confirmar as notícias 
publicadas na imprensa. Como formadoras de opinião, a ideia é bastante útil - e 
perigosa. Se apoiarem uma "campanha do bem" podem ser muito reconhecidas - como 
quando o ator Pedro Neschling estimulou a doação de sangue para a colega Drica 
Moraes, internada para combater a leucemia; ou quando Ashton Kutcher retuitou 
pedidos da Cruz Vermelha para levantar fundos para as vítimas do terremoto no Haiti. É 
também uma forma de se promover se vc estiver meio esquecido. Nada como soltar um 
informação bacana para que - principalmente - os sites de celebridades publiquem. 

 

b) entre o público em geral?

 Respondi na pergunta 2.

3) Como o Twitter passou a fazer parte do seu dia a dia de trabalho?

 O número de celebridades no Twitter cresceu vertiginosamente de um ano para cá. Nós 
estamos com a ferramenta aberta o dia inteiro e acompanhamos uma média de 80 
celebridades relevantes na conta do TC.

4) Poderia destacar situações em que o Twitter tenha sido muito importante para o seu 
trabalho enquanto jornalista?

 A morte de Michael Jackson, em junho do ano passado, foi uma delas. O Twitter foi a 
fonte de informação mais rápida (não a mais completa) sobre o assunto. Com o Google 
fora do ar por causa do excesso de usuários, era pelo Twitter que amigos e jornalistas 
conseguiam se comunicar. Outra situação foi a da gravidez de Juliana Paes - anunciada 
pelo site. Para a gente, que não é o maior site de celebridades e não tem o prestígio de 
uma revista imprensa é a garantia de que ninguém vai "furar" a gente com aquela 
informação específica. Tudo vai depender da nossa rapidez para perceber o que é 
notícia.

5) Como você usa o Twitter no seu dia a dia na redação? Há, por exemplo, uma ronda 
diária nos perfis das celebridades?

 Respondi na pergunta 3.

6) Como você lida com a velocidade da informação no Twitter?

 É mesmo muito difícil. Por isso temos que ficar o dia inteiro ligadas. Existem 
informações que perdemos, não adianta, mas a maioria conseguimos noticiar.



7) Há regras para a utilização do Twitter na redação do TeContei?

 Não é proibido o Twitter pessoal. Até agora não representou nenhuma forma de 
distração .

8) Que cuidados vocês têm na hora de utilizar o Twitter como ferramenta de trabalho?

 Primeiro é necessário verificar se o Twitter da celebridade é real. Existem muito 
twitters falsos. Depois temos que selecionar o que vale a pena noticiar e o que não vale. 
Vai muito do feeling e do reflexo de pauta.

9) Como definir o que é notícia e o que não é em meio a tanto “blábláblá” no Twitter?

As informações sobre o dia a dia são desinteressantes. "Carolina Dieckmann dá banho 
no filho" só vale se tiver uma foto dela com o garoto no chuveiro. O que mais nos 
interessa são as frases polêmicas e as fotos, na verdade. Acho que isso se aplica tanto ao 
jornalismo de celebridades como a qualquer outra editoria.

espero ter ajudado
Beijos



ANEXO D

Entrevista  realizada  por  e-mail  com  a  jornalista  Rose  Alves,  da  A&R 

Comunicação, e assessora de imprensa da ex-BBB Francine Piaia.

from Rose - A&R Comunicação <rose.comunicacao@terra.com.br>

to Daniela Pessoa 
<danielapessoa@gmail.com>

date Tue, Jun 29, 2010 at 11:22 AM
subject Re: Entrevista / Te Contei
mailed-by terra.com.br

hide details 
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Daniela,
As respostas estão abaixo.
bjs
Rose

From: Daniela Pessoa 
Sent: Tuesday, June 22, 2010 4:47 PM
To: rose.comunicacao@terra.com.br 
Subject: Entrevista / Te Contei

Olá, Rose!

Tudo bem?

Meu nome é Daniela Pessoa, trabalho no grupo Bolsa de Mulher (na redação, com as 
meninas do Te Contei), mas estou escrevendo para você enquanto estudante de 
Jornalismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Estou concluindo minha 
monografia de fim de curso até o fim do mês ("Twitter enquanto gerador de pautas 
sobre celebridades") e gostaria de contar com a sua ajuda como assessora da Francine. 
Estou entrando em contato com alguns assessores de famosos com perfil no Twitter 
para fazer algumas perguntas e tentar entender o trabalho do assessor depois do Twitter. 
Abaixo, seguem algumas questões. São pouquinhas. Se você tiver 5 minutinhos para me 
responder, agradeço muito. Sua colaboração é importantíssima para o meu estudo! Se 
preferir conversar por telefone, estou à inteira disposição. É só me passar o número e 
me dizer o melhor horário para você.

Lembrando que essas informações são exclusivamente para a minha monografia. :)

1) A que você atribui essa febre do Twitter entre as celebridades?

O twitter se tornou uma importante ferramenta de comunicação. Com ele, os artistas e 
celebridades têm a oportunidade de interagir com seu público, de estar mais perto. Isso 
os humaniza perante seus admiradores, que também se sentem importantes por poder 
falar com seus ídolos. Além disso, é um meio de divulgação e de projeção de 
celebridades e artistas.
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2) A Juliana Paes, por exemplo, anunciou sua gravidez pelo Twitter. O Bruno Gagliasso 
deixou escapar seu número de celular em um tweet. Os famosos divulgam informações 
pessoais (inclusive fotos), agenda etc via Twitter, estabelecendo contato direto com o 
público - e com os repórteres. O "furo", então, cai direto nas mãos dos repórteres, sem 
passar pelo assessor. Como fica o papel do assessor de imprensa enquanto "filtro" entre 
a celebridade e o repórter / público? O que muda? No seu caso, o que mudou no seu 
trabalho?

Acredito que o twitter é mais um canal importante, que pode ser aproveitado de forma 
bastante positiva pelas assessorias. Ele gera notícias de maneira espontânea. A mídia 
está sempre de olho nos twitters das celebridades e artistas. O twitter não mudou em 
nada o trabalho do assessor. Ao contrário. Cabe ao assessor continuar orientando seu 
assessorado a ter cuidado com suas falas. No caso do twitter, a ter cuidado com os posts. 
O trabalho é exatamente o mesmo. Encaro esta ferramenta como algo que veio para 
ajudar.

3) Você atualiza o perfil do seu assessorado? 

Não interfiro nisso. Apenas oriento e sugiro. É ela quem realmente posta no seu blog e 
no twitter sempre. 

4) Você aconselha o seu assessorado sobre o que e como tuitar?

Sim, claro. Muitas vezes sabemos que o que será postado vai gerar mídia. Outro dia 
sugeri a ela publicarmos fotos dos quadros que ganhou dos fãs, como forma de 
agradecimento, e dos quadros que ela está pintando para leiloar e doar para uma 
instituição que ajuda crianças com câncer. Sabíamos que aquilo iria virar notícia. 

5) Já teve problemas com o Twitter do seu assessorado?

Já tivemos alguns is relacionados à postura de determinados fãs, de fakes e twitters 
anônimos, com provocações, que muitas vezes acabam tirando a pessoa do sério. 
Porém, nesses casos, isso nunca repercutiu na mídia. É um universo pequeno demais 
para se tornar realmente um problema.

6) Como você vê o Twitter enquanto ferramenta de divulgação e aproximação das 
celebridades com o público? Como pode ser bom ou ruim para o artista? Por que?

Como eu já afirmei acima, só vejo de forma positiva. Encaro todas as ferramentas de 
comunicação como importantes se forem bem utilizadas. Uma completa a outra. E o 
twitter tem sido muito bom nessa aproximação com o público, em que o artista fala 
diretamente com seus fãs. Acho isso realmente incrível e inédito. É uma forma de se 
fazer próximo e mais querido. 



ANEXO E

Notas do site Te Contei, do mês de junho, usadas no estudo de caso do capítulo 

sete.

Ex-BBB Anamara diz que não entende 
confusão com Ana Carolina Madeira
Quarta, 02/06/2010 - 13:01h 

AgNews / Divulgação - Raphael Mesquita
Ana Carolina Madeira e Anamara Barreira 

A ex-BBB 10 Anamara Barreira escreveu em seu perfil do Twitter que não entendeu 
nada da confusão em que se meteu com Ana Carolina Madeira.

Respondendo aos seus fãs, Anamara disse nesta quarta-feira, 2. "Fiquei sabendo que 
ando respondendo pelas coisas que os fakes escrevem, meu twitter é @oficialmaroca 
como meus fãs já sabem. E ainda tem gente que cria mais confusão publicando uma 
coisas que não existem". 

Mais cedo, a ex-BBB 9 Ana Carolina bloqueou o que ela achava que era o perfil 
oficial de Anamara porque a ex-sister teria falado mal dela. Anamara completou sua 
versão da história: "Tenho tanta coisa para me preocupar que não perco um segundo do 
meu tempo falando (bem ou mal) de quem eu não conheço".

Por Te Contei  |  

 
Siga o TC no Twitter

Fonte: http://www.tecontei.com.br/noticias/noticia/78915/nada-disso.html

http://www.tecontei.com.br/noticias/noticia/78915/nada-disso.html
http://twitter.com/tecontei
http://www.tecontei.com.br/noticias/noticia/78902/ex-bbb-ana-carolina-madeira-bloquei-anamara-barreira-no-twitter.html


No Twitter, Isabeli Fontana publica foto 

aos 13 anos
Terça, 08/06/2010 - 10:45h 

Reprodução / Twitter
Isabeli Fontana com 13 e 16 anos 

Isabeli Fontana relembrou o começo da carreira nesta terça-feira, 8, pelo Twitter. A 
namorada de Falcão, vocalista da banda O Rappa, começou a trabalhar como modelo 
ainda criança e fez questão de publicar uma homenagem feita por fãs que aparece aos 
13 anos em um editorial de moda feito em 1997 para a revista "Atrevida". 

Além da pose para a publicação, os admiradores da top postaram outro clique de Isabeli, 
desta vez aos 16 anos, para a "Elle". 

Atualmente, a modelo é uma das brasileira mais reconhecidas nas passarelas. (Foto: Arquivo) 

Por Te Contei   |  

 
Siga o TC no Twitter

Fonte: http://www.tecontei.com.br/noticias/noticia/79155/no-twitter-isabeli-fontana-

publica-foto-aos-13-anos.html 

http://www.tecontei.com.br/noticias/noticia/79155/no-twitter-isabeli-fontana-publica-foto-aos-13-anos.html
http://www.tecontei.com.br/noticias/noticia/79155/no-twitter-isabeli-fontana-publica-foto-aos-13-anos.html
http://twitter.com/tecontei
http://www.tecontei.com.br/noticias/noticia/51937/falcao-e-isabeli-fontana-se-divertem-em-clima-de-romance.html


Shakira posta fotos do backstage do 

show de abertura da Copa 2010
Quinta, 10/06/2010 - 17:30h 

Reprodução/Twitter
Shakira posta fotos do backstage do show de abertura da Copa do Mundo 

Autora da música oficial da Copa do Mundo da África do Sul, “WakaWaka”, Shakira 
está tão eufórica por participar da cerimônia de abertura, que acontece nesta quinta-
feira, 10, que postou fotos de backstage em sua página do Twitter.

Pela manhã, a cantora colombiana mostrou uma foto na qual aparece abraçada com o 
diretor do show, Tim Mitchell. No encerramento da cerimônia, Shakira veste um 
modelito desenhado especialmente para ela por Roberto Cavalli. 

Por Te Contei   |  

 
Siga o TC no Twitter

Fonte: http://www.tecontei.com.br/noticias/noticia/79350/no-clima.html

http://www.tecontei.com.br/noticias/noticia/79350/no-clima.html
http://twitter.com/tecontei
http://yahoo.tecontei.com.br/estilo/veja-o-look-que-shakira-usara-na-abertura-do-mundial-de-futebol-79099.html


Antes de desfile no SPFW, Paris Hilton 
diz em Twitter: 'Amo os estilistas 
brasileiros'
Quinta, 10/06/2010 - 18:21h 

Faded Youth Blog
Paris Hilton 

Paris Hilton já está se preparando para o desfile na São Paulo Fashion Week, que 
acontece nesta quinta-feira, 10. No Brasil, a socialite publicou em seu Twitter vários 
elogios aos estilistas da semana de moda.

"Acabei de provar o meu look. As roupas são absolutamente fabulosas! Eu amo os 
estilistas brasileiros. Muito bom gosto, muito chiques, muito fabulosos!", escreveu 
Hilton.

Paris Hilton desfila pela grife Triton, ao lado de Jonatas Faro.

Por Te Contei   |  

 
Siga o TC no Twitter

Fonte: http://www.tecontei.com.br/noticias/noticia/79354/antes-de-desfile-no-spfw-

paris-hilton-diz-em-twitter-amo-os-estilistas-brasileiros.html

http://www.tecontei.com.br/noticias/noticia/79354/antes-de-desfile-no-spfw-paris-hilton-diz-em-twitter-amo-os-estilistas-brasileiros.html
http://www.tecontei.com.br/noticias/noticia/79354/antes-de-desfile-no-spfw-paris-hilton-diz-em-twitter-amo-os-estilistas-brasileiros.html
http://twitter.com/tecontei
http://www.tecontei.com.br/noticias/noticia/79289/paris-hilton-tera-companhia-de-seus-cachorros-na-spfw.html


Katy Perry diz, no Twitter, que vem fazer 

shows no Brasil
Quinta, 10/06/2010 - 22:17h 

Reprodução
Katy Perry está num momento Perséfone 

Katy Perry anunciou em seu Twitter, nesta quinta-feira, 10, que vai se apresentar no 
Brasil em breve. A cantora, famosa pelo hit "I Kissed a Girl", demonstrou empolgação e 
dirigiu-se diretamente a seus fãs na curta mensagem. Ainda não se sabe, porém, quando 
serão os shows, nem as cidades em que ela vai cantar. 

"Ei, brasileiros! Acabei de saber que vou ao Brasil esse ano! Eu mal posso esperar, sei 
que vocês também não. Darei mais informações em breve", escreveu Perry em sua 
página no microblog.

Por Te Contei   |  

 
Siga o TC no Twitter

Fonte: http://www.tecontei.com.br/noticias/noticia/79380/katy-perry-diz-no-twitter-que-

vem-fazer-shows-no-brasil.html

http://www.tecontei.com.br/noticias/noticia/79380/katy-perry-diz-no-twitter-que-vem-fazer-shows-no-brasil.html
http://www.tecontei.com.br/noticias/noticia/79380/katy-perry-diz-no-twitter-que-vem-fazer-shows-no-brasil.html
http://twitter.com/tecontei


Will.I.Am declara sua torcida pelo Brasil
Sexta, 11/06/2010 - 11:50h 

Reprodução / Twitter
Will.I.Am 

Will.I.Am, o vocalista da banda Black Eyed Peas, umas das atrações da abertura da 
Copa 2010, declarou a torcida pelo Brasil nesta sexta-feira, 11, via Twitter.

No microblog, o rapper escreveu: "Estou torcendo pelo Brasil, mas hoje quero que a 
África ganhe do México", revelou.

Já na quinta-feira, o artista também assumiu a paixão verde-amarela e postou uma foto 
com a bandeira brasileira, além de um autógrafo de Pelé.“É por isso que eu amo o 
Brasil. É isto que me faz amar o futebol. Pelé, sou seu fã", disse.

O autógrafo de Pelé para o rapper. (Foto: Reprodução/Twitter) 

Por Te Contei   |  

 
Siga o TC no Twitter

Fonte: http://www.tecontei.com.br/noticias/noticia/79409/na-copa.html

http://www.tecontei.com.br/noticias/noticia/79409/na-copa.html
http://twitter.com/tecontei


No Twitter, Carolina Dieckmann publica 

foto com camisa da seleção
Terça, 15/06/2010 - 14:31h 

Reprodução/Twitter
Carol tira a foto de costas para um espelho e mostra seu nome na camisa 10 de seleção
 
A uma hora da estreia do Brasil na Copa do Mundo 2010, na África do Sul, Carolina 
Dieckmann expressou a sua torcida pela seleção no Twitter. Nesta terça-feira, 15, a 
atriz, que gosta de futebol e é torcedora do Flamengo, publicou uma foto com a 
camisa do time de Dunga. De costas para o espelho, ela mostrou o seu nome impresso 
na camisa 10.

VEJA MAIS NOTÍCIAS SOBRE A COPA 2010 

Por Te Contei   |  

 
Siga o TC no Twitter

Fonte: http://www.tecontei.com.br/noticias/noticia/79676/no-twitter-carolina-

dieckmann-publica-foto-com-camisa-da-selecao.html 

http://www.tecontei.com.br/noticias/noticia/79676/no-twitter-carolina-dieckmann-publica-foto-com-camisa-da-selecao.html
http://www.tecontei.com.br/noticias/noticia/79676/no-twitter-carolina-dieckmann-publica-foto-com-camisa-da-selecao.html
http://twitter.com/tecontei
http://www.tecontei.com.br/tag/ver/copa_2010
http://www.tecontei.com.br/noticias/noticia/52039/vestida-com-casaco-do-flamengo-carolina-dieckmann-joga-bola-com-jose.html


Fiuk ganha bolão e publica foto no 

Twitter com dinheiro nas mãos
Terça, 15/06/2010 - 17:53h 

Reprodução
Fiuk com o dinheiro que ganhou bolão da equipe de 'Malhação' 

Protagonista de "Malhação", Fiuk mostrou ser bom de palpite e faturou o bolão de 
apostas da equipe da novela teen para o primeiro jogo da Seleção Brasileira na Copa do 
Mundo 2010. Nesta terça-feira, 15, logo depois da partida contra a Coreia do Norte, 
vencida pelo Brasil por 2 a 1, o ator publicou no Twiiter uma foto com várias notas na 
mão. Junto com a imagem, a comemoração: "Eu falei, olha o meu bolão ae!" (sic)

VEJA MAIS NOTÍCIAS SOBRE A COPA 2010

Por Te Contei   |  

 
Siga o TC no Twitter

Fonte: http://www.tecontei.com.br/noticias/noticia/79691/fiuk-ganha-bolao-e-publica-

foto-no-twitter-com-dinheiro-nas-maos.html

http://www.tecontei.com.br/noticias/noticia/79691/fiuk-ganha-bolao-e-publica-foto-no-twitter-com-dinheiro-nas-maos.html
http://www.tecontei.com.br/noticias/noticia/79691/fiuk-ganha-bolao-e-publica-foto-no-twitter-com-dinheiro-nas-maos.html
http://twitter.com/tecontei
http://www.tecontei.com.br/tag/ver/copa_2010


Susana Werner muda o visual e publica 

foto no Twitter
Quarta, 16/06/2010 - 19:11h 

Reprodução/Twitter
O novo visual de Susana
 
Susana Werner mudou o visual, nesta quarta-feira, 16, e publicou foto do novo corte 
de cabelo no Twitter. No país enquanto o marido, Júlio Cesar, goleiro titular da 
Seleção Brasileira de futebol, defende o Brasil na Copa do Mundo 2010, na África do 
Sul, a ex-atriz aproveitou para dar um trato nas madeixas. 

Ela continua loura, mas repicou bastante os fios. Junto com a foto, ela escreveu: 
"Repicando tudo. Atrás continua comprido".

Em entrevista recente ao TE CONTEI, Susana falou sobre o orgulho que sente do 
marido. Releia AQUI! 

Por Te Contei  |  

 
Siga o TC no Twitter

Fonte: http://www.tecontei.com.br/noticias/noticia/79780/susana-werner-muda-o-

visual-e-publica-foto-no-twitter.html

http://www.tecontei.com.br/noticias/noticia/79780/susana-werner-muda-o-visual-e-publica-foto-no-twitter.html
http://www.tecontei.com.br/noticias/noticia/79780/susana-werner-muda-o-visual-e-publica-foto-no-twitter.html
http://twitter.com/tecontei
http://www.tecontei.com.br/reportagem/noticia/79458/veja-quem-sao-as-wags-famosas-de-alguns-dos-astros-copa-do-mundo-2010.html


Luciano Burti aproveita atraso nos voos 
para postar fotos no Twitter
Sábado, 19/06/2010 - 12:22h 

Luciano Burti / Reprodução do Twitter
Marcelo Anthony e Fiorella Matheis no Projac, em foto publicada por Luciano Burti no 
Twitter 

A neblina provocou atraso de mais de três horas nos voos que partiriam do Aeroporto 
Santos Dumont, neste sábado, 19. Para espantar o tédio, o automobilista da Stock Car 
Luciano Burti aproveitou para postar fotos no Twitter, como a que tirou de Marcelo 
Anthony e Fiorella Matheis, nesta sexta-feira, no cenário da novela Passione, no 
Projac, em Jacarepaguá, zona oeste do Rio. Fiorella gravou um quadro para o Vídeo 
Show, do qual Luciano participou.

A apresentadora é outra inconformada com os atrasos nos voos. "Eu podia ter dormido 
+ ... Saco", escreveu no seu microblog. Segundo Fiorella, Sabrina Sato e Zélia 
Duncan também estão no aeroporto, esperando para embarcar.

Por Te Contei  |  

 
Siga o TC no Twitter

Fonte: http://www.tecontei.com.br/noticias/noticia/80050/luciano-burti-aproveita-

atraso-nos-voos-para-postar-fotos-no-twitter.html

http://www.tecontei.com.br/noticias/noticia/80050/luciano-burti-aproveita-atraso-nos-voos-para-postar-fotos-no-twitter.html
http://www.tecontei.com.br/noticias/noticia/80050/luciano-burti-aproveita-atraso-nos-voos-para-postar-fotos-no-twitter.html
http://twitter.com/tecontei


Luciano Huck e Angélica postam foto 
antes do jogo do Brasil
Domingo, 20/06/2010 - 13:47h 

Reprodução/Twitter
Luciano Huck e Angélica postam foto antes do jogo do Brasil contra Costa do Marfim 

Luciano Huck e Angélica já estão prontos para o jogo do Brasil deste domingo, 20, 
contra a Costa do Marfim. Uniformizado, o apresentador postou em seu Twitter uma 
foto ao lado da mulher. O fotógrafo foi o filho mais velho do casal.

"Prontos para o jogo. Fotógrafo Joaquim Huck", escreveu Luciano, que também é pai 
de Benício. 

Por Te Contei   |  

 
Siga o TC no Twitter

Fonte: http://www.tecontei.com.br/noticias/noticia/80096/torcida-uniformizada.html 

http://www.tecontei.com.br/noticias/noticia/80096/torcida-uniformizada.html
http://twitter.com/tecontei


Ex-BBB Fernanda Cardoso e Hugo Gloss 
discutem via Twitter
Terça, 22/06/2010 - 17:52h 

Manuela Scarpa / Photo Rio News
Fernanda Cardoso 

Fernanda Cardoso discutiu com Hugo Gloss, personagem anônimo, mas muito 
popular, do Twitter, nesta terça-feira, 22, através da página. O bate boca começou 
quando a ex-BBB avisou aos seus fãs que tinha realizado uma cirurgia plástica. Na 
sequência, Gloss alfinetou a dentista, afirmando que seu nariz precisava de correção.

"Quero ver se ela vai dizer que foi porque era torto", escreveu Gloss, em sua página. 
Incomodada, Fernanda respondeu a crítica: "Você acha realmente legal criticar as 
pessoas assim ou faz isso pra dar ibope? Não me sinto bem em magoar as pessoas", 
completou.

E a discussão continuou com Hugo Gloss relembrando os dias de confinamento de 
Fernanda na casa do Big Brother Brasil 10. "Que bom, amada! Seu lugarzinho no 
céu está guardado! A gente já viu o quanto você é boazinha!", disse em tom irônico.

Nesta terça-feira, 22, a ex-sister comentou sobre a cirurgia em seu site oficial. 
Fernanda, que também fez lipoaspiração e colocou silicone, falou sobre seu nariz. "Eu 
sempre tive complexo do meu nariz ser meio tortinho, sem falar que minha respiração 
não era 100% (…) Sabe, quando você tem um defeito e alguém fica apontando ele...só 
pra te magoar?? Acho que estas pessoas ou não têm coração", escreveu. 

Por Te Contei   |  

 
Siga o TC no Twitter

Fonte: http://www.tecontei.com.br/noticias/noticia/80280/ex-bbb-fernanda-cardoso-e-

hugo-gloss-discutem-via-twitter.html

http://www.tecontei.com.br/noticias/noticia/80280/ex-bbb-fernanda-cardoso-e-hugo-gloss-discutem-via-twitter.html
http://www.tecontei.com.br/noticias/noticia/80280/ex-bbb-fernanda-cardoso-e-hugo-gloss-discutem-via-twitter.html
http://twitter.com/tecontei
http://www.tecontei.com.br/noticias/noticia/80044/fernanda-cardoso-sobre-boa-forma-eu-me-sinto-muito-bem-na-academia.html
http://www.tecontei.com.br/noticias/noticia/80242/ex-bbb-fernanda-cardoso-fala-sobre-silicone-e-correcao-de-nariz-em-seu-site.html
http://www.tecontei.com.br/bbb/noticia/74638/eu-nao-errei-dourado-que-acertou-diz-fernanda-segunda-colocada-no-bbb.html


Juliana Paes avisa no Twitter que será 

mãe de um menino
Terça, 22/06/2010 - 18:34h 

Reprodução
Juliana Paes
 
Juliana Paes avisou em seu Twitter, nesta terça-feira, 22, que será mãe de um menino. 
A atriz, que espera seu primeiro filho, fruto do casamento com o empresário Carlos 
Eduardo Baptista, também revelou que já escolheu o nome: Pedro. 

Recentemente a atriz disse que sonhou estar grávida de um menino. Antes mesmo de 
engravidar, Juliana Paes também revelou seu desejo de que seu primeiro filho fosse 
menino.

Mãe de dois meninos, Davi, de 11 anos, e José, de 2, Carolina Dieckmann 
comemorou a notícia, também em sua página no microblog. "Muito feliz q a 
@jupaesoficial ta esperando um menino... Adoro meninos! Parabéns, Ju... Bem-vinda 
ao clube; hihihi... Bjim", escreveu ela. 

Atualmente Juliana Paes grava cenas do filme "Bed and Breakfast", dirigido por 
Márcio Garcia. Por conta da gravidez, o ator precisou antecipar o processo de 
produção do longa-metragem. 

Por Te Contei   |  

 
Siga o TC no Twitter

Fonte:  http://www.tecontei.com.br/noticias/noticia/80286/juliana-paes-avisa-no-twitter-

que-sera-mae-de-um-menino.html

http://www.tecontei.com.br/noticias/noticia/80286/juliana-paes-avisa-no-twitter-que-sera-mae-de-um-menino.html
http://www.tecontei.com.br/noticias/noticia/80286/juliana-paes-avisa-no-twitter-que-sera-mae-de-um-menino.html
http://twitter.com/tecontei
http://www.tecontei.com.br/noticias/noticia/79918/marcio-garcia-antecipa-filmagens-de-longa-por-gravidez-de-juliana-paes.html
http://www.tecontei.com.br/noticias/noticia/79918/marcio-garcia-antecipa-filmagens-de-longa-por-gravidez-de-juliana-paes.html
http://twitter.com/jupaesoficial


Samara  Felippo  publica  foto  da  filha, 

Alicia, 'tocando' vuvuzela
Quarta, 23/06/2010 - 18:42h 

Reprodução/Twitter
Alicia brinca com a vuvuzela
 
Mãe coruja que é, Samara Felippo vive publicando fotos da filha Alicia, que completa 
1 ano na próxima sexta, 25, no Twitter. Nesta quarta-feira, 23, não foi diferente. A atriz 
postou uma imagem da menina "tocando" uma vuvuzela, a corneta soprada por 10 entre 
10 torcedores na Copa da África do Sul. Com a imagem, a frase: "Eu tb sei tocar 
vuvuzela ta mãe!!?" 

A atriz está planejando a festinha de Alicia e também fez comentários sobre o assunto 
em seu microblog: "nos preparativos pra sabado da minha moranguinho!!! Ufa...cansa 
viu?!". 

Por Te Contei  |  

 
Siga o TC no Twitter

Fonte: http://www.tecontei.com.br/noticias/noticia/80390/no-twitter.html

http://www.tecontei.com.br/noticias/noticia/80390/no-twitter.html
http://twitter.com/tecontei
http://www.tecontei.com.br/noticias/noticia/79788/high-tech.html


Carol Castro publica foto com cão da 
novela para provar que perfil é 
verdadeiro
Quinta, 24/06/2010 - 19:42h 

Reprodução/Twitter
Carol com o labrador Juca, de 'Escrito nas Estrelas'
 
Para provar que seu perfil no Twitter é verdadeiro, Carol Castro publicou, nesta 
quinta-feira, 24, uma foto com Juca, o labrador que "atua" como Pepe na novela 
"Escrito nas Estrelas", da Globo. A ideia surgiu quando seus seguidores, sem motivo 
aparente, começaram a duvidar que a página no microblog é mesmo da atriz. 

"Epa!Epa!Epa! Tão achando que eu não sou eu...como posso provar que eu sou eu?! 
Ih... Alô?Dr.?Acho que preciso da sua ajuda...hahahahaha", escreveu ela, brincando. 
Depois, junto com a imagem, veio a seguinte mensagem: "Já sei! Vou postar uma foto 
de bastidor com o Juca,o cachorro que faz o Pepe.." 

Por Te Contei  |  

 
Siga o TC no Twitter

Fonte: http://www.tecontei.com.br/noticias/noticia/80514/no-twitter.html

http://www.tecontei.com.br/noticias/noticia/80514/no-twitter.html
http://twitter.com/tecontei


Fernanda Rodrigues com a filha na 
torcida pelo Brasil
Sexta, 25/06/2010 - 12:13h 

Reprodução/Twitter
Fernanda Rodrigues e Luisa 
A atriz Fernanda Rodrigues postou em sua conta no Twitter uma foto com a fofíssima 
Luisa, sua filha com o ator Raoni Carneiro.

A atriz voltou à TV no último episódio da série da Rede Globo "A Vida Alheia". 

SAIBA TUDO SOBRE OS FAMOSOS NA COPA 2010 
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Cássio Reis faz declaração de amor ao 
filho via Twitter
Sexta, 25/06/2010 - 12:45h 

Reprodução/Twitter
Cássio Reis
 
O ator e apresentador Cássio Reis postou em seu Twitter fotos com o filho Noah, do 
casamento com Danielle Winits. Uniformizado como jogador da seleção brasileira para 
a partida contra Portugal, Noah aparece correndo atrás da bola. "Meu maior artilheiro. 
Meu maior gol!", escreveu Reis.
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Mariah Carey relembra, no Twitter, 
primeiro ano da morte de Michael 
Jackson
Sexta, 25/06/2010 - 19:03h 

Reprodução/CNN
Mariah Carey 

Há pouco menos de um ano, no funeral de Michal Jackson, Mariah Carey se 
emocionou e o tocou o mundo ao interpretar a música "I'll Be There" em homenagem ao 
astro, morto no dia 25 de junho de 2009. Nesta sexta-feira, a cantora lembrou, em seu 
Twitter, o primeiro ano do falencimento do cantor, e escreveu uma mensagem em 
homenagem a ele no microblog.

"Vendo 'Você não está sozinho'... Amor e orações para MJ 'Rei do Pop'. Você será 
lembrado para sempre. Nós sentimos sua falta", escreveu a cantora, que subiu ao palco 
ao laod do cantor por diversas vezes.

Em 2009, logo depois de se apresentar no velório de Jackson, Mariah também se 
manifestou no Twitter: "Eu mal consegui conter as lágrimas".

Michael Jackson morreu no dia 25 de junho de 2009, vítima de uma parada cardíaca. 

Leia também:
Fotos: Relembre momentos da carreira do Rei do Pop
Um ano depois, a morte de Michael Jackson ainda é cercada de mistérios
A vida dos três filhos de MJ após a morte do astro 
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Kaká adere à campanha de Ashton 
Kutcher contra prostituição
Terça, 29/06/2010 - 13:01h 

Reprodução
Kaká 

Kaká aderiu à campanha contra a prostituição infantil liderada por Ashton Kutcher. 
Na tarde desta terça-feira, 29, o jogador da Seleção postou uma foto no Twitter com o 
cartaz "Real Men Don't Buy Girls" ("Homens de verdade não compram garotas", em 
inglês). 

"Participando oficialmente da campanha "Homens de verdade não compram mulheres" 
do @aplusk (endereço de Kutcher no Twitter), contra a prostituição", escreveu o craque, 
diretamente da África do Sul.
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Kaká irrita a fundadora da Daspu, diz 
jornal
Quarta, 30/06/2010 - 07:21h 

Reprodução
Kaká e Gabriela Leite 

Gabriela Leite, a ex-prostituta autora da autobiografia "Filha, Mãe, Avó e Puta" e 
idealizadora da ONG Davida - da grife Daspu -, não gostou da campanha contra a 
prostituição apoiada pelo jogador Kaká e liderada por Ashton Kutcher, de acordo com 
a nota publicada nesta quarta-feira, 30, na coluna de Ancelmo Gois, do jornal "O 
Globo".

Segundo a publicação, a fundadora da Daspu - que terá sua vida retratada nos cinemas 
em interpretação de Vanessa Giácomo - criticou a foto do jogador da Seleção com o 
cartaz "Real Men Don't Buy Girls" ("Homens de verdade não compram garotas", em 
inglês) postada no Twitter na tarde de terça-feira.

"Prostitutas não se vendem, Kaká. São especialistas em fantasias. Compre a nova 
camiseta Daspu: Homens de verdade respeitam prostitutas", escreveu Gabriela. 
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