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Objetivos:
 Analisar a contribuição do Twitter para o 

jornalismo brasileiro.
 Conceituar e contextualizar os microblogs.
 Comparar os microblogs com as outras formas de 

comunicação jornalísticas.
 Verificar como funciona o processo de manutenção 

dos microblogs pelos autores.

Palavras-chave:
Webjornalismo – Microblog – Twitter – 

Multimidialidade – Mobilidade
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O JORNALISMO
DESCOBRE O TWITTER

“O modismo Twitter vai passar como passaram todos 
os anteriores, mas o programa continuará como mais 
uma forma de comunicação criada pela web. Ele se 
integra e complementa todos os demais — como os 
blogs, comunidades sociais online, páginas web, 
RSS, YouTube etc. O Twitter, como todos os outros, 
tem vantagens e limitações, cabendo ao usuário 
identificar o quanto ele é mais adequado ou não.”
CASTILHO, Carlos. A  Imprensa celebra o fenômeno Twitter mas esquece outras aplicações do 
programa. Observatório da Imprensa. São Paulo, 2009.
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 Linear. É a mera transposição de conteúdo de um 
veículo antigo para um novo. A estrutura da 
notícia é linear, sem links.

 Hipertextual Básico. Há o acréscimo de links que 
auxiliam o internauta a navegar entre as 
informações. No entanto, a mídia antiga continua 
sendo referência.

 Hipertextual Avançado. Ganha-se linguagem e 
conteúdo específicos, bem como novos recursos. A 
interação entre produtores e consumidores de 
notícias chega ao seu ápice e há simbiose entre as 
diferentes mídias.

RIBAS, Beatriz. Características da Notícia na Web: Considerações sobre modelos narrativos. Grupo 
de Pesquisa em Jornalismo On-line. Salvador, 2003.
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“Esta primeira grande 
experiência de uso de 
blogs e do Twitter em 
situações de emergência 
no Brasil deixa uma lição. 
Em matéria de noticiário 
local e hiper-local [...] os 
blogs são imbatíveis pela 
sua agilidade, capilaridade 
e ubiqüidade [...].”
CASTILHO, Carlos. Enchentes em Santa Catarina: 
Blogs apostam no serviço e a mídia convencional 
na perfomance. Observatório da Imprensa. São 
Paulo, 2008.
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“Não há como comparar Twitter com jornal 
impresso. O que interessa é o serviço, o usuário 
conseguir a informação que precisa, na hora em que 
precisa, da maneira mais direta possível. Trânsito 
em até 140 caracteres não precisa de grandes 
refinamentos de estilo, precisa de agilidade.”
OLIVEIRA, Ana. Questões. [mensagem pessoal] Mensagem recebida por
<franciscomachado@univali.br> em 18 junho 2009.
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Obrigado!
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