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RESUMO 

 

 

BALDIOTI, Fernanda Mara Dias. Os usos e apropriações do Twitter no processo de 

construção das notícias: o caso das eleições presidenciais de 2010.  2013.  201f.  Dissertação 

(Mestrado em Comunicação) – Faculdade de Comunicação Social, Universidade do Estado do 

Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2013. 

 

 

As eleições 2010 entraram para a história da comunicação política como a primeira em que 

candidatos puderam fazer uso de outras plataformas digitais que não fossem os websites. O 

conteúdo divulgado pelos políticos, assessores e internautas nas redes sociais acabou sendo 

apropriado e noticiado pela imprensa. Esta pesquisa tem por objetivo compreender melhor 

como a internet, e mais precisamente o Twitter, tem interferido e alterado o modo de 

produção jornalística na cobertura das eleições e quais foram os efeitos nas reportagens 

publicadas. Para isso, buscaremos analisar como os jornais “Folha de S.Paulo” e “O Globo” 

fizeram uso de posts do Twitter na cobertura da campanha presidencial. Nosso intuito é 

avaliar se os jornais buscaram captar o comportamento dos internautas no microblog ou se 

reproduziram mais os tweets dos candidatos, assessores e outras fontes notáveis. Pretendemos 

verificar ainda as características dos posts utilizados pelos veículos em suas matérias e notas e 

criar categorias que identifiquem quais assuntos que circulavam no microblog eram de 

interesse da imprensa. 

 

 

Palavras-chave: Internet. Eleições. Jornalismo impresso. Agendamento. Newsmaking. 

Tecnologias de Comunicação e Cultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

BALDIOTI, Fernanda Mara Dias. The uses and appropriations of Twitter in the process of 

building the news: the case of the 2010 presidential election. 2013. 201f.  Dissertation (Master 

of Communication) – Faculdade de Comunicação Social, Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro, Rio de Janeiro, 2013. 

 

 

The 2010 elections entered into the history of political communication as the first in 

which candidates could use other digital platforms that were not websites. The content 

published by politicians, press assistants and Internet users on social networks ended up being 

appropriate and transformed in news by the press. This research wishes to better understand 

how the internet, and more specifically the Twitter, has interfered and changed the production 

mode in the journalistic coverage of the elections and what were it’s effects on published 

reports. We will try to analyze how newspapers "Folha de S.Paulo" and "O Globo" used 

Twitter posts in coverage of the presidential campaign. Our intention is to value if these 

newspapers tried to capture the behavior of Internet users on microblog or only have 

reproduced tweets from candidates, press assistants and other notable sources. We also intend 

to examine characteristics of the posts published in these papers and to create categories to 

identify which issues mentioned in the microblog attracted interest of press. 

 

 

Keywords: Internet. Elections. Journalism. Agenda Setting. Newsmaking. Communication 

Technologies and Culture. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A eleição 2010 pode ser considerada um marco no processo eleitoral brasileiro por ter 

sido a primeira na qual candidatos puderam utilizar amplamente recursos como o Twitter, o 

Facebook, o Orkut e o YouTube para divulgar suas plataformas de campanha. Até então, a 

legislação não permitia que eles usassem outros recursos da internet que não fossem os 

websites oficiais. Este projeto busca abrir caminho para o conhecimento de como tais 

ferramentas modificaram as formas de se fazer jornalismo no contexto eleitoral. Escolhemos o 

processo eleitoral para analisar essas mudanças no dia a dia da profissão pois ele é um tema 

sempre abordado através de uma grande cobertura midiática que mobiliza toda a redação e 

acontece em um período determinado, passível de ser estudado. Além, é claro, de ser um 

momento em que a mídia contribui na formação das atitudes políticas do cidadão comum, o 

que faz com que o material publicado nesse período tenha um grande acompanhamento por 

parte da população. 

É preciso entender as particularidades e possibilidades que esses novos meios de 

distribuição de conteúdo trouxeram à prática diária da profissão e como isso se refletiu na 

produção noticiosa. Diante desse cenário, buscaremos analisar como essas novas ferramentas 

alteraram a pauta jornalística no período de campanha das eleições 2010 e quais foram os 

efeitos disso nas reportagens publicadas.  

Ao alimentarem seus vários canais de comunicação, como contas nas mídias sociais, 

os políticos buscam não só uma interatividade com o internauta/eleitor, mas também pautar a 

mídia.  

 

A partir da constatação de que os produtores de notícias recorrem crescentemente à internet, 
por exemplo, como fonte de informação, podemos percebê-la como um novo campo de 
disputa social e política. Candidatos, partidos, governos e movimentos podem se empenhar na 

produção, via web, de informação noticiável, procurando conquistar a atenção da “grande 
mídia”, capaz de ampliar a repercussão de seus discursos. (ALDÉ et al, 2005, p. 195). 

 

Sendo o intuito do agendamento nítido por parte dos presidenciáveis, resta-nos 

verificar se as estratégias comunicacionais dos políticos foram eficazes para pautar a mídia 

através da divulgação de conteúdo por essas novas ferramentas da internet.  Queremos deixar 

claro que não buscaremos avaliar se isso se refletiu em retorno eleitoral, ou seja, em votos, 

mas apenas o impacto sobre a produção jornalística. Assim, pretendemos entender como a 
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ascensão dessas ferramentas gera novos modos de a mídia perceber e conhecer o processo 

político corrente. 

Além de avaliar como a mídia se utilizou dessas fontes oficiais na produção das 

notícias, buscaremos ainda estudar como esses veículos noticiaram os fenômenos 

comunicacionais que fizeram grande sucesso na web e foram criados por atores marginais, ou 

fontes populares segundo a categorização que apresentaremos a seguir.  

A velocidade com que surgem as novas ferramentas digitais faz com que o jornalista 

tenha que adaptar sua rotina para acompanhar e analisar os movimentos que surgem na 

internet. Queremos compreender como se deu esse processo: a cobertura das eleições fez com 

que os profissionais de redação criassem contas nas redes sociais para acompanhar os 

políticos e as repercussões de fatos discutidos na rede ou isso já estava incorporado à rotina? 

Também buscaremos compreender como foi feita a divulgação das informações obtidas: quais 

critérios foram utilizados na definição do que deveria ser tuitado, o que viraria um “flash” 

para o online, e o que seria dado com exclusividade pelo impresso? Queremos entender os 

mecanismos técnico-profissionais que orientaram a produção de notícias nesse novo contexto.  

É nítido que, na arena de disputa política que é a internet, três atores interagem: 

internautas/eleitores, políticos e jornalistas. Queremos compreender ainda como se deu essa 

interação: se a introdução de novas ferramentas facilitou a troca de informações entre os 

atores, e quais foram as resultantes desse processo. É importante lembrarmos que, com o 

desenvolvimento da web, as relações entre emissor e receptor mudaram. As novas tecnologias 

de comunicação modificaram o tradicional esquema de difusão da informação (um-todos), 

característico dos meios massivos, permitindo também a forma todos-todos, própria das redes. 

Com o aumento e a difusão de mecanismos de interatividade, os leitores passaram a ter o 

poder maior de criticar, através dos comentários ou dos retuites, permitindo uma troca com o 

emissor. Não podemos deixar de relativizar que a tecnologia em si não determina uma 

mudança de atitude dos internautas. Os mais interessados, categorizados por Aldé (2011) 

como ávidos e assíduos, são os que vão procurar essa interatividade, pois já têm uma relação 

especializada com o assunto. O que há de novo agora é uma ferramenta propícia para explorá-

lo ainda mais. 

 

Os internautas que fazem uso especializado da rede, por outro lado, têm iniciativa na 
circulação de informação e opinião política. Muitas vezes, são atores políticos, que têm 
interesse direto na divulgação e repercussão de fatos e decisões, e podem tentar agendar 
outros meios de comunicação, participando do jogo de referências cruzadas que caracteriza a 
circulação de informações na rede. (ALDÉ, 2011, p. 372). 
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Nos dias de hoje, o receptor pode passar, em algumas circunstâncias, a fazer parte da 

construção da reportagem ao influenciar na forma com que determinado assunto será 

abordado na matéria dos websites e, principalmente, na versão impressa dos jornais, cujo 

texto é construído ao longo do dia também a partir da observação do desempenho dos fatos e 

das notícias na rede: se eles estão sendo compartilhados nas redes sociais, comentados nos 

blogs, enviado por e-mail, etc.  

Devemos destacar também que o fácil acesso às novas ferramentas, estimulado pela 

conexão via celular, pluraliza as emissões de impressões e reflexões sobre todos os assuntos 

que estão “em voga”. Recuero (2009) mostra que, ao fazer uso de mecanismos de 

comunicação mediada por computador, a sociedade deixa na rede rastros que permitem o 

reconhecimento dos padrões de suas visões de mundo. Esses rastros têm sido cada vez mais 

utilizados por jornalistas como fontes de inspiração para pautas. Quando determinado 

comportamento visível na internet ganha uma abrangência maior através da mídia tradicional, 

ele, muitas vezes, adquire ainda mais força. Logo no primeiro debate das eleições 2010, por 

exemplo, o candidato Plínio de Arruda Sampaio (PSOL) ganhou um exponencial número de 

citações no Twitter, que o fez liderar o Trending Topics (TTs) mundial. A quantidade de 

matérias sobre a repercussão no Twitter fez com que o candidato conseguisse mais espaço na 

mídia. Frente a um comportamento atípico dos atores (um idoso fazer sucesso na internet, que 

é um espaço reconhecidamente utilizado pelos jovens, pelas suas declarações pitorescas no 

cenário político, que é um ambiente onde se supõe uma seriedade), era de se esperar que o 

fato recebesse cobertura midiática. O critério de noticiabilidade, ou seja, a sua aptidão para 

virar notícia, era claro.  

Diante deste cenário, queremos mostrar que a mídia, ao noticiar fenômenos surgidos 

na rede, acaba possibilitando uma maior visibilidade a candidatos menores ou a fatos que 

teriam sua importância restrita caso não ultrapassassem os domínios da web. Segundo Jenkins 

(2009, p.288), “a atual diversificação dos canais de comunicação é politicamente importante 

porque expande o conjunto de vozes que podem ser ouvidas”: 

 

[...] embora algumas vozes tenham mais proeminência que outras, nenhuma voz sozinha fala 
com autoridade inquestionável. A nova mídia opera sob princípios diferentes daqueles que 
regiam a mídia de radiodifusão que dominou a política americana por tanto tempo: acesso, 

participação, reciprocidade e comunicação ponto a ponto, em vez de um-para-muitos.  
(JENKINS, 2009, p.288).  

 

Vieira e Cervi (2010, p.2) ressaltam que “os microblogs podem ser considerados como 

uma nova fonte de informação legítima e potencialmente diversificadora de “vozes” na 



15 

 

cobertura jornalística”. Pretendemos verificar se a mídia se valeu das opiniões dos 

eleitores/internautas expostas nesses meios como fonte de inspiração para pautas durante a 

cobertura das eleições 2010 ou se prevaleceu a reprodução de discursos políticos obtidos nas 

contas oficiais de candidatos. Se fez uso da fala dos internautas, como isso foi feito, em que 

situações ela foi empregada? Assim, poderemos descobrir como o uso desses novos 

mecanismos tem contribuído na confecção das matérias. 

A interação entre as novas mídias e os meios de comunicação de massa tradicionais é 

um campo de pesquisa pioneiro e relevante. Não podemos esquecer que a convergência 

digital e o intercâmbio de informações entre os diferentes meios já é uma realidade no 

processo de comunicação no Brasil. E, com a cobertura eleitoral não é diferente: há um 

movimento claro de reprodução de notícias e citações entre as mídias impressa, radiofônica, 

televisiva e digital. Sabemos que leitores de jornal impresso e internautas que buscam notícias 

sobre a eleição podem ser considerados integrantes de uma “elite cognitiva”, o que explicaria, 

em parte, a atenção dos jornais aos tweets dos candidatos.  

Nas eleições de 2010, candidatos e jornalistas também não puderam ignorar as redes 

sociais diante do crescente número de brasileiros que passaram a acessar essas ferramentas (e 

de maneira cada vez mais frequente). A “Pesquisa Sobre Uso das Tecnologias da Informação 

e da Comunicação no Brasil (TIC Domicílios)”, conduzida pelo Centro de Estudos sobre as 

Tecnologias da Informação e da Comunicação (CETIC.br), mostrou que, em 2005, 22% dos 

internautas disseram acessar os sites de relacionamento. Em 2009, no ano anterior ao da 

eleição, esse número já era de 67%. A velocidade com que as redes sociais estão surgindo (O 

MySpace foi criado em 2003; o Facebook, em 2004; e o YouTube e o Twitter, em 2006) faz 

com que a literatura científica sobre essas ferramentas, e mais precisamente sobre o uso delas 

pela imprensa na cobertura de campanhas eleitorais, seja pouco extensa e bastante superficial, 

o que torna ainda mais relevante este trabalho. 

Compreender de que forma os novos mecanismos – Twitter, Facebook, Orkut e 

YouTube – têm alterado a formulação da pauta e o conteúdo veiculado pela mídia impressa é 

fundamental para avaliarmos a capacidade de abrangência das tendências comportamentais 

que surgem na web no contexto eleitoral.  

Foram escolhidos dois jornais para formar o corpus de estudo: “O Globo” e “Folha de 

S. Paulo”. A opção justifica-se pela credibilidade que ambos dispõem em nível nacional e da 

relevância que possuem no jornalismo brasileiro, podendo ser considerados parâmetros para 

as demais redações de jornais impressos do país. A tradição desses jornais, fundados em 1925 

e 1921, respectivamente, precisou, nas eleições 2010, dialogar pela primeira vez com os perfis 
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desses veículos no Twitter e no Facebook, o que exigiu que os profissionais dessas empresas 

se adaptassem a essa nova realidade de produção e divulgação da notícia. Tanto no caso do 

jornal “O Globo” quanto no da “Folha”, essa foi a primeira eleição com a redação integrada, 

onde jornalistas do site e do impresso puderam conviver e fazer trocas – de ideias, de 

informação, de experiência – no dia a dia da produção. Além disso, essa também foi a 

primeira eleição da qual participou a editoria “Mídias Sociais”, então recém-criada nos dois 

veículos. Esses dois fatores podem ter contribuído ainda mais para que os movimentos que 

surgiram na web chegassem às matérias do jornal impresso, já que eram mais facilmente 

percebidos por uma equipe dedicada a isso.  

A presente dissertação fará uso de técnicas de pesquisas complementares no que tange 

à metodologia de pesquisa. Para alcançarmos os resultados esperados, achamos necessário 

combinar o método de entrevista com o de análise de conteúdo (AC) dos jornais em questão. 

Buscaremos com isso ter acesso não apenas ao discurso dos entrevistados – no caso 

jornalistas – sobre o processo corrente de produção noticiosa como também verificar se essas 

falas condizem com o que se constatou na prática, ou seja, nas matérias que foram publicadas. 

Por outro lado, utilizar apenas a análise de conteúdo como técnica não nos traria explicações 

suficientes para traçarmos uma pequena etnografia da redação nesse novo contexto de 

apuração e de publicação de notícias. Assim, mais do que compreender as transformações no 

plano profissional e o entendimento de jornalistas sobre suas atividades nesse novo contexto, 

queremos saber como isso influi no produto final.  

A AC se faz necessária para que possamos verificar quais perfis no Twitter foram os 

mais citados na cobertura, quais tipos de tweets despertavam mais interesse dos jornalistas e o 

tratamento dado ao conteúdo retirado do microblog. Através desses dados, buscaremos 

avaliar, por exemplo, tanto a capacidade relativa das campanhas de influenciarem a cobertura 

jornalística através da utilização dos perfis dos candidatos no microblog quanto a capacidade 

da sociedade de fazer uso desses mesmos instrumentos para gerar fenômenos 

comunicacionais que acabam noticiados pela mídia. Não podemos ignorar o empenho dos 

assessores em produzir notícias positivas seus clientes/candidatos. Assim, como nos mostram 

Aldé e Borges (2004, p.116), “a rede torna-se um lugar perfeito para a publicação de 

informações segundo o ponto de vista de cada ator, na esperança de cooptar o interesse 

jornalístico”. O Twitter foi um dos recursos utilizados pelas campanhas. Segundo Aggio 

(2011), ao longo dos dois meses que antecederam a eleição no 1° turno, Dilma Rousseff 

publicou 71 tweets; José Serra postou 505 vezes no período; e Marina Silva publicou 748 
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vezes. Na sua análise, o autor não abordou o comportamento na web do candidato Plínio 

Arruda.  

Para complementar nossa pesquisa, recuperamos os tweets dos principais 

presidenciáveis. Esse material será usado no primeiro capítulo quando abordaremos os usos 

que os candidatos fizeram do microblog e também auxiliará no caso de dúvida sobre o 

conteúdo dos posts reproduzidos pelos veículos. Como a pesquisa dos tweets dos candidatos 

aconteceu meses após o término da disputa, não foi possível recuperar todas as postagens dos 

presidenciáveis mais ativos na rede – no caso José Serra (que conseguimos acessar até 24 de 

julho de 2010) e Marina Silva (até 20 de agosto). A própria ferramenta do Twitter limita a 

quantidade de posts que podem ser acessados. Mas isso de forma alguma prejudicou o 

resultado deste trabalho por ser um banco de dados apenas complementar. 

De posse de todo esse material, poderemos traçar um panorama de como se deu a 

apropriação pelos jornalistas do conteúdo que estava disponível no Twitter. Como o processo 

de produção da cobertura das eleições 2010 já se encerrou e já evoluiu de lá para cá, o método 

de observação participante não pode ser utilizado. No entanto, não devemos desconsiderar 

que o fato de esta pesquisadora, como então repórter da editoria Rio do jornal “O Globo”, ter 

participado de algumas das reuniões de pauta do site do “Globo” logo pela manhã, na qual 

todas as editorias do online se reuniam para discutir os rumos da produção daquele dia, 

contribuiu em termos de observação. Durante essas reuniões, por exemplo, um representante 

da editoria de “Mídias Sociais” mostrava o relatório elaborado naquele mesmo dia sobre o 

que estava movimentando a rede, como os TTs. Esse material poderia servir de agendamento 

para o que seria apurado pelos repórteres do impresso ao longo do dia.  

O fato de esta pesquisadora ser repórter de um dos jornais que serão analisados traz 

um desafio ainda maior: não se confundir com o objeto. Como diz Roberto Da Matta (1978) 

será preciso transformar o “familiar em exótico”, em vez do “exótico em familiar”. Além 

disso, o pertencimento ao grupo pesquisado deve ser pesado em termos metodológicos, como 

nos mostra Lago: 

 

[...] um aspecto importante a ser levantado dentro do escopo das reflexões, quando do uso do 
método antropológico, refere-se à condição de duplicidade do pesquisador (jornalista 
pesquisando jornalismo), muitas vezes presente. Essa condição não é um impeditivo de 

pesquisa, mas um dado que deve ser pesado conjuntamente às escolhas teórico-metodológicas 
(LAGO, 2007, p.61 e 62). 

 

Lago (2007, p.62) ressalta ainda que a proximidade gerada pela vivência dentro do 

campo pode ser percebida “como uma característica facilitadora, na medida em que fornece 
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um mapa de relevâncias imediato. O que não exime o pesquisador de refleti-las e introduzir 

essas reflexões em seu trabalho”.  

Nos capítulos 2 e 3, que tratam, respectivamente, das entrevistas e das análises do 

conteúdo publicado no “Globo” e na “Folha” vamos detalhar ainda mais os procedimentos 

metodológicos. Ao buscar esclarecer seus métodos, nossa abordagem se pretende científica. A 

presente dissertação não objetiva, e pelo método escolhido nem pode, fazer generalizações 

muito abrangentes. Acreditamos, no entanto, que podemos contribuir para o entendimento de 

como tem se dado o processo de introdução das novas ferramentas no dia a dia das grandes 

redações dos jornais impressos brasileiros, que são agentes fundamentais no processo de 

construção das opiniões políticas dos cidadãos. Entender esses novos modos de produção 

jornalística interessa a todos que buscam conhecer como tem se dado o processo de percepção 

e registro da história contemporânea brasileira.  

Para conseguirmos abranger todos esses aspectos até aqui mencionados, começamos 

no primeiro capítulo deste trabalho abordando a questão da internet como um lugar de disputa 

política onde internautas, políticos e jornalistas circulam e interagem. Utilizamos os conceitos 

de campo, de Bourdieu, para falar sobre a relação entre os atores. Tratamos com um pouco 

mais de destaque o campo jornalístico, que é o que mais interessa a esta pesquisa. Em 

seguida, trabalhamos com a questão da materialiadade para mostrar como as características 

específicas de cada meio são importantes para compreendermos o uso que se fez dele. Em 

seguida, partimos para analisar como Orkut, YouTube, Facebook, Twitter e Jogos online 

foram utilizados na campanha de 2010. Neste capítulo, essa análise, que se deu através de 

uma revisão de bibliografia, busca mais fazer um panorama do cenário das eleições, tanto que 

aborda a postura de candidatos e eleitores. No capítulo seguinte é que explicamos de maneira 

mais aprofundada o uso desses mecanismos pelos jornalistas. 

No capítulo dois, falamos sobre o impacto da introdução das referidas ferramentas 

digitais na cobertura jornalística. Começamos abordando o referencial teórico do newsmaking 

para na sequência mostrarmos as demandas cognitivas que estão sendo exigidas dos 

jornalistas nesse novo contexto de produção. Também neste capítulo está a visão dos 

profissionais sobre esse processo e toda a análise das entrevistas que fizemos.   

E no último e terceiro capítulo, vemos como o acompanhamento que os jornalistas 

faziam do que acontecia nas redes sociais foi parar no papel. Entenderemos aqui os tipos de 

posts que mais despertavam o interesse dos jornalistas e as fontes que mais emplacaram 

reportagens ou notas através do Twitter. 
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Ao fim desta dissertação, pretendemos mostrar que o uso de novas ferramentas 

tecnológicas, principalmente o Twitter e o Facebook, nas eleições presidenciais de 2010 

serviu como meio utilizado pelos políticos para pautar a mídia, que, por sua vez, utilizou tais 

mecanismos para produzir notícias a partir do que era veiculado por candidatos e por 

internautas/eleitores. Através da análise do material publicado pelos jornais “O Globo” e 

“Folha de S. Paulo”, poderá se constatar que a maioria das matérias baseadas em conteúdos 

que circulavam pela internet se referia a fatos divulgados nos perfis dos candidatos, de fontes 

oficiais ou de fontes notáveis, mantendo o tom “oficialista” comumente utilizado em qualquer 

cobertura noticiosa. Entendemos, assim, que as coordenações de campanha conseguiram fazer 

com as redes sociais e os microblogs também pautassem a mídia, além de permitirem um 

contato mais direto com o eleitor. Desta maneira, vemos que houve pouca mudança no que 

diz respeito à “pluralização de vozes” nas reportagens. Por outro lado, ao mostrar fenômenos 

que se passavam na web, como o caso do presidenciável Plínio Arruda, a mídia acabou 

ampliando a repercussão de fatos que só existiam na blogosfera e dando maior visibilidade a 

pequenos candidatos. A observação comportamental dos rastros deixados na rede tende a se 

fortalecer nas próximas eleições, não só pelo maior domínio das ferramentas, por parte do 

público e dos jornalistas, mas também pelo crescimento do número de cidadãos/eleitores que 

terão acesso à rede. A produção da informação a partir deste ainda novo lugar de disputa 

política que é a internet é experimentada por jornalistas que buscam apreender, assim como os 

candidatos, as possibilidades dessas novas ferramentas, que são capazes sim de influenciar a 

cobertura jornalística. 
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1 JORNALISMO E POLÍTICA: OS CAMPOS E A REDE 

 

 

Na vida social contemporânea, vários aspectos do cotidiano estão migrando para o 

mundo virtual. Desde o pagamento de contas a inscrições em concursos públicos. Com os 

campos político e jornalístico - e aqui falamos em campo tomando como base os conceitos de 

Bourdieu (1983)
1
 - não foi diferente: com o advento da tecnologia, foi preciso adotar mais 

esse meio como lugar de debate e de comunicação com eleitores e leitores, respectivamente. 

Desde os anos 1990, esses dois campos passaram a se relacionar também nesse novo espaço, 

ou nessa “nova esfera conversacional, que pode operar como esfera pública virtual” (MAIA, 

2008, p.278). Independentemente das diferentes visões que vários autores otimistas e 

pessimistas têm sobre esse processo, o que não se pode negar é que a internet se tornou um 

lugar onde atores buscam configurar opiniões e fazer prevalecer seus pontos de vista. 

Na internet, mas também fora dela, a relação entre os campos político e jornalístico é 

muitas vezes tensa e conflituosa, pois, como explica Barbosa: 

 

[...] os especialistas da produção simbólica (isto é, todos aqueles que têm o poder de 
nomeação na sociedade, inclusive os jornalistas) disputam o exercício do monopólio da 
violência simbólica legítima, ou seja, o poder de impor ou inculcar instrumentos de 
conhecimento e de expressão, que, embora arbitrários, constroem a realidade social. 
(BARBOSA, 2007, p. 29 e 30). 

 

Tal disputa por esse poder ou capital simbólico que é instrumento de integração social 

teve início quando a imprensa passou a reivindicar para si o papel de quarto poder.  

A relação entre mídia e política sofre desgastes também por conta da distância entre a 

visão não-iniciada de uma fonte, no caso os políticos, e a de um profissional da notícia, como 

indicam Barros Filho, Coutinho e Safatle (2007): 

 

Ela institui uma relação de poder que funde dois sistemas diferentes de pressupostos, duas 
visões de mundo. Essa distância torna-se visível, por exemplo, na discrepante familiaridade 
com a tecnologia televisiva entre o mediador de um debate político, profissional da 
informação, e os candidatos em disputa. (BARROS FILHO, COUTINHO e SAFATLE, 2007, 
p. 103). 

 

                                                
1 Campo é o espaço em que se trava uma luta concorrencial entre atores em função de interesses específicos da área em 
questão. Nele há sempre relações de força por mudanças de posição ou manutenção nos lugares originais.  
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As relações tensas e complexas entre os jornalistas e a política já eram objeto de 

atenção e crítica de Honoré de Balzac, em 1843, nos lembram Aldé et al. (2005). O campo 

político, no entanto, foi obrigado a reconhecer que a comunicação de massa passou a deter o 

controle da visibilidade pública, tendo importante papel para a democracia, como evidencia 

Maia: 

 

Desde os pensadores liberais clássicos, há percepção de que a efetivação da democracia está 
centralmente ligada aos meios de comunicação, já que a formação da opinião pública e da 
vontade política depende, em grande medida, da informação política e do próprio debate 
ampliado sobre questões de interesse comum. Apesar das visões distintas encetadas por 
teóricos da tradição liberal e por aqueles de tradição republicana sobre a natureza da 
informação política ideal para preparar os cidadãos no sentido de engajar no debate político, 

defende-se, em ambas perspectivas, que o sistema dos mídia – como fórum público – deve 
refletir a diversidade política e cultural da sociedade, proporcionando um balanço justo e 
imparcial das vozes, de tal modo que todos os pontos de vista possam ser considerados na 
deliberação política. (MAIA, 2002, p. 49 e 50). 

 

Para se ter uma noção do alcance de jornal, pode-se multiplicar o número de 

exemplares vendidos por quatro, mas há outros níveis de influência que atingem outras 

esferas não qualificáveis:  

 

[...] como a do editorial contra alguma medida do governo, a investigação de um escândalo ou 
o sucesso de um espetáculo em função de uma crítica elogiosa de um jornalista. Por isso, é 
comum se referir à imprensa como o quarto poder. Essa imagem parece também estar 
presente na consciência da população. (TRAVANCAS, 1992, p. 23). 

 

Ao informar a população, a mídia acaba agendando os assuntos e as conversas das 

pessoas. Essa é a base da hipótese ou teoria do agendamento desenvolvida por Maxwell E. 

McCombs e Donald Shaw. A evolução dos estudos dos autores mostrou, mais recentemente, 

que na sua seleção diária e apresentação das notícias, os editores e diretores de redação focam 

nossa atenção e influenciam nossas percepções naquelas que são as mais importantes questões 

do dia: 

 

Os públicos usam estas saliências da mídia para organizar suas próprias agendas e decidirem 
quais assuntos são os mais importantes. Ao longo do tempo, os tópicos enfatizados nas 
notícias tornam-se os assuntos considerados os mais importantes pelo público. A agenda da 
mídia torna-se, em boa medida, a agenda do público. (McCOMBS, 2009, p. 18). 

 

Assim, principalmente em época de campanha ou diante de grandes escândalos, a 

mídia chama atenção para a política. De maneira geral, a teoria do agendamento focaliza 

especialmente as notícias sobre os temas públicos e as figuras públicas, especialmente sobre 

política e os candidatos. 
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À primeira vista, poderíamos crer que a internet – e particularmente as redes sociais
2
 – 

seria capaz de alterar essa relação entre os campos políticos e jornalísticos na medida em que 

o político agora fala diretamente ao público sem a necessidade de mediação por parte dos 

repórteres. Mas, acreditamos que essa é uma análise simplista e equivocada, pelo menos nas 

configurações atuais. Primeiramente porque o público presente nas redes sociais como o 

Twitter, na qual o candidato efetivamente pode “falar” ao internauta, ainda é muito pequeno 

frente à população como um todo ou ao número de eleitores. Em segundo lugar, como 

veremos adiante nas críticas dos jornalistas, muitos candidatos não respondem aos internautas 

ou o fazem através de assessorias. Por mais que os usuários consigam enviar uma mensagem 

diretamente ao candidato através do Twitter, nem sempre há respostas. O fluxo é mais 

unidirecional, com os políticos enviando mensagens aos internautas, como indica Aggio: 

 

Stromer-Galley (2000) coloca que o baixo nível de oportunidades de interatividade estaria 
associado [...] ao não interesse das campanhas em dialogar com os eleitores e, daí, tirar algum 

proveito para suas estratégias ou oferecer benefícios aos cidadãos. Sob essa perspectiva, 
então, ocorre apenas o fluxo unidirecional de informação, tal como são as campanhas de rádio 
e televisão. (AGGIO, 2011, p. 183).    

 

Tais conexões nem sempre recíprocas ficam evidentes em perfis com muitos 

seguidores, mas que seguem poucos usuários, como acontece com pessoas públicas, 

celebridades e instituições. Leal e Rossini (2012) investigaram como quatro presidentes 

latino-americanos utilizam o Twitter para se comunicar com os cidadãos buscando entender 

em que medida a apropriação da ferramenta trouxe resultados de adensamento das interações 

entre representados e representantes ou limitou-se a objetivos pragmáticos de posicionamento 

de imagem das lideranças. É interessante notarmos que: 

 

Em 31 de agosto, Chávez atingiu a marca de 2 milhões de seguidores no Twitter, seguindo 
apenas 21 pessoas. Em 2 de agosto, Correa possuía 28 mil seguidores e seguia apenas dois 
outros perfis (dos presidentes Hugo Chávez e Cristina Kirchner, da Argentina). Juan Manuel 
Santos possuía 323.376 seguidores em 24 de agosto, mas não há registro do total de perfis 
seguidos na data13. O total de seguidores de Piñera não foi encontrado em pesquisa 
retroativa14, sendo referência o número de seguidores em 21 de dezembro de 2011: 645.298. 
A atitude de Chávez e Correa de seguir poucos perfis revela a intenção de utilizar o Twitter 
unilateralmente, apenas como canal de saída (output) para o discurso e não como fonte de 
informações (input), uma vez que recebem conteúdo de um número extremamente pequeno de 

usuários em suas respectivas timelines. (LEAL, ROSSINI, 2012, p. 103 e 104). 

 

Ao término da análise das características dos tweets dos presidentes, os autores 

chegaram à conclusão de que o estabelecimento de conversações com outros participantes, em 

                                                
2 Apesar de compreendermos, através do estudo da obra de Recuero (2009) as diferenças entre os termos, aqui trataremos 
redes sociais como sinônimo de “site de rede social”, que muitas vezes acaba refletindo o sentido estrito do termo, ou seja, 

um círculo de pessoas a quem estamos conectados. 
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relações de fato dialógicas, como era de se esperar, constituiu porção francamente minoritária 

do total da amostra.  

 

Apesar de algumas atitudes indicarem elementos relevantes, como prestação de contas das 
ações do governo, replicação de questionamentos feitos por outros participantes da rede social 
e consulta pública sobre propostas, a utilização da ferramenta pelos presidentes se deu, majo-
ritariamente, em estruturas claramente relacionadas à consolidação de suas imagens (o que 

reforça a hipótese da personalização da política), com baixa disposição de estabelecer efetivos 
diálogos com os demais usuários – com a possível exceção de Rafael Correa. (LEAL, 
ROSSINI, 2012, p. 112). 

 

Essa configuração remete ao que Recuero (2012) chama de laços associativos, que são 

aqueles que permitem que os atores associem-se por interesses comuns e ideias semelhantes, 

adicionando-se às suas redes sem necessariamente interagir depois disso. Também é 

facilmente verificável nesses casos a construção de redes sociais assimétricas, ou seja, de 

conexões onde não existe reciprocidade na criação da conexão. Mas, como ressalta a autora, 

ao seguir alguém no Twitter, o ator gera efeitos sociais não apenas para si, mas para o seguido 

também: 

 

Enquanto este recebe um número maior de seguidores, modificando a percepção dos demais 
sobre si mesmo (o número de seguidores, por exemplo, influencia na reputação construída e 
na visibilidade obtida pelo ator [...]), aquele que segue passa a receber informações. 

(RECUERO, 2012, p. 133).   
 

E, por fim, os políticos ainda necessitam da credibilidade dos jornalistas ou dos 

veículos como forma de chegar aos eleitores indecisos ou contrários. Vários estudos, como o 

de Bimber e Davis (2003, p. 47 e 48) e o de Aggio (2011, p. 189) mostram que, de maneira 

geral, quem procura acessar os sites e as redes sociais dos candidatos são eleitores favoráveis 

àquela candidatura ou indecisos, sendo os maiores objetivos da presença online com relação 

aos eleitores: reforçar a opinião dos já apoiadores, estimulá-los a se tornar ativistas da 

campanha, pedir doações e provocar mobilizações.  Segundo Aldé (2011, p. 6), “a impressão 

sobre os sites dos candidatos [...] é de que se trata de propaganda, ou seja, informação parcial, 

com menos utilidade do que sites vistos como jornalísticos ou informativos”. Os sistemas de 

comunicação e os atores políticos competem por audiências para as suas mensagens, mas a 

mídia leva vantagem, pois, além de ter maior credibilidade, é vista como importante para o 

acesso do cidadão ao mundo público.  Em seu estudo sobre a topografia e hierarquia da rede, 

Hindman (2009) observou que os sites de notícia e mídia recebem 30 vezes mais visitas do 

que os sites sobre política. “As discussões sobre a esfera pública online imaginaram que blog 

políticos, organizações sociais, e outros canais não-comerciais mudariam o monopólio que a 
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mídia comercial tem tido na discussão pública. Julgando pelo tráfego, essa mudança não 

parece especialmente forte”
3
. (HINDMAN, 2009, p. 66, tradução nossa).  

Apesar do crescimento da internet, os veículos de comunicação de massa ainda têm 

um papel fundamental na existência social de outros campos, cuja relevância é proporcional à 

presença deles na mídia. Podemos afirmar sem receio que a difusão dos meios de 

comunicação orienta a produção de campos como o político, pois como já vimos e como 

veremos ao longo de todo esse trabalho, a divulgação de conteúdo de campanha nas redes visa 

não somente atingir o eleitor, mas também a mídia. 

Apesar de mostrarmos a relação entre esses dois campos, de fundamental importância 

para o entendimento do nosso contexto de estudo, o campo de grande interesse por parte desta 

pesquisa é o do jornalismo. Ele já pode ser tido como tal na medida em que possui regras de 

funcionamento, conhecimento próprio e um discurso autolegitimador. Como lembram Barros 

Filho, Coutinho e Safatle (2007, p. 101), “nem todo aglomerado mais ou menos estável de 

agentes em relação com escopo de produzir notícia constitui um campo jornalístico”.  

Segundo Bourdieu (1983), para um campo existir “é preciso que haja objetos de disputas e 

pessoas prontas para disputar o jogo, dotadas de habitus
4
 que impliquem no conhecimento e 

reconhecimento das leis imanentes do jogo, dos objetos de disputas, etc.” (BOURDIEU, 1983, 

p. 89). É nesse habitus do jornalismo, que não deixa de estar presente no produto que emerge 

desse campo social, que queremos adentrar com esta pesquisa.  

Antes de falarmos sobre as mudanças nesse dia a dia da produção de notícias com o 

auxílio da internet, particularmente das redes sociais, consideramos importante ainda mostrar 

como a materialidade dos meios digitais de publicação tem alterado o conteúdo que é 

veiculado, pois, como nos mostra Aldé et al. (2005), ela acaba incidindo sobre o que é 

publicado pelos jornalistas: 

 
A nosso ver, tornou-se questão central, na investigação das práticas jornalísticas, a 
materialidade das tecnologias da comunicação, cujo uso habitual e dependência profissional 
transformam constantemente o fazer jornalístico. Assim, a introdução progressiva de 
computadores e telefones cada vez mais portáteis, redes mundiais de informação com acesso 
fácil e direto, transmissões em tempo real de falas e imagens são elementos vitais no 
funcionamento e rotina jornalística, e sua incorporação como instrumentos do ofício tem 
consequências substantivas sobre o modo de produzir as notícias, inclusive políticas. (ALDÉ 

et al., 2005, p. 195). 

 

                                                
3 O texto em língua estrangeira é: “Discussions of the online public sphere have imagined that political blogs, advocacy 
organizations, and other noncommercial outlets would challenge the monopoly that commercial media have had on public 
discourse. Judging by traffic, this challenge does not seem to be especially strong”. 
  
4 De maneira geral, Bourdieu define habitus como algo que gera práticas e representações e são passíveis de apreensão, 
embora não sejam necessariamente fruto de regras. É um conhecimento adquirido, embora podendo ser reatualizado ao longo 

da trajetória social, fruto das relações entre os agentes.  
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1.1 A materialidade dos meios e suas especificidades  

 

 

A invenção da prensa e a difusão dos livros provocaram uma revolução, abordada por 

autores como Eisenstein (1998), McLuhan (1979) e Johns (1998), cujos efeitos podem ser 

sentidos até hoje. A nova técnica mudou para sempre a cultura escrita, diminuindo os custos e 

o tempo de produção e tornando, assim, o conhecimento mais acessível. Chartier (1998) 

chama atenção, no entanto, para o fato de a transformação não ser tão absoluta já que há uma 

continuidade muito forte entre a cultura do manuscrito e a do livro pós-Gutenberg. Ambas 

baseiam-se nas estruturas do códex: “A distribuição do texto na superfície da página, os 

instrumentos que lhe permitem as identificações (paginação, numerações), os índices e os 

sumários: tudo isto existe desde a época do manuscrito” (CHARTIER, 1998, p.7 e 8).  

O texto eletrônico, agora, parece provocar uma mudança tanto nas estruturas do 

suporte material do escrito quanto nas maneiras de ler. Chartier defende que a tela provoca 

um novo fluxo sequencial do texto:  

 

A inscrição do texto na tela cria uma distribuição, uma organização, uma estruturação do 
texto que não é de modo algum a mesma com a qual se defrontava o leitor do livro em rolo da 

Antiguidade ou o leitor medieval, moderno e contemporâneo do livro manuscrito ou 
impresso, onde o texto é organizado a partir de sua estrutura em cadernos, folhas e páginas. 
(CHARTIER, 1998, p.13). 

 

Ao percorrer os hiperlinks ou ao se comunicar com os produtores da notícia ou do 

conteúdo (o que a internet possibilita com facilidade e instantaneidade), o receptor promove 

uma mudança no ato de ler, que, para Silva (2002), virou hoje sinônimo de navegação. Com a 

internet, o leitor não é mais visto como passivo, pelo menos não sob os parâmetros adotados 

com relação à mídia impressa.  

 

Ao ler as ‘matérias’ jornalísticas disponibilizadas em rede, o leitor poderá optar pela sua 
antiga passividade frente ao relato fornecido ou entrar no circuito da interatividade, ‘falar’ 
com os editores ou com outros leitores, clicar sobre links oferecidos, ou simplesmente pular 
de site em site, à maneira das borboletas e dos beija-flores. Ler, portanto, já não é o mesmo 
ato, mas um ato de navegar. (SILVA, 2002, p.254). 

 

Bolter (1999) explica que Ted Nelson cunhou o termo hipertexto como a escrita não 

sequencial, com o leitor controlando os links. Para Bolter, no entanto, essa definição exclui o 

fato de o hipertexto ser um método de explorar a escrita espacial possibilitada pela tecnologia 

do computador.  
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Escrita é sempre espacial, e cada tecnologia na história [...] tem apresentado a escritores e 
leitores um diferente espaço a explorar. O computador é a nossa mais nova tecnologia da 

escrita e nós ainda estamos aprendendo a usar o seu espaço. [...] Nós começamos com o 
processador de palavras que é estritamente linear e então nos movemos para o processo fora 
da linha que nos permite criar duas dimensões de texto. Agora, estamos diante da última 
liberdade, oferecida pela rede hipertextual. O hipertexto nos força a redefinir o texto tanto 
como estrutura de elementos visíveis na tela como estrutura de signos na mente dos escritores 
e leitores. (BOLTER, 1999, p. 294).  

 

Com o impresso, era possível se apropriar de um texto grifando, fazendo anotações 

nas margens. Mas a divulgação dessa apropriação ficava restrita a fotocópias que amigos ou 

alunos faziam desse conteúdo. Além disso, o enunciado principal estava ali, de certa forma 

intacto. A internet trouxe a possibilidade de o leitor intervir no texto eletrônico, introduzindo 

a sua própria escrita e o redistribuir com suas modificações. Mecanismos como o Twitter, o 

Facebook e o YouTube, que facilitam o compartilhamento de dados, fazem com que esse 

conteúdo modificado e reapropriado, em alguns casos, ganhe até mais amplitude do que o 

conteúdo original. Veremos adiante como isso se deu no âmbito das campanhas políticas, 

quando internautas/eleitores criaram diversos vídeos, por exemplo, a partir dos programas 

oficiais exibidos no Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral (HGPE).  

Chartier ressalta que “a ideia kantiana segundo a qual cada um deve poder exercer seu 

juízo livremente, sem restrição, encontra seu suporte material e técnico com o texto 

eletrônico.” (CHARTIER, 1998, p.18). Maia (2008) também chama atenção para a 

contribuição para o debate político com a possibilidade do anonimato: 

 

[...] o ciberespaço, por prescindir da presença física dos indivíduos, cria um anonimato. 
Alguns autores defendem que este anonimato contribui para estabelecer uma condição mais 
paritária de participação no debate, já que as desigualdades do mundo real (estigmatizações 

culturais, de classe e de gênero, papéis sociais, diferenças de status, habilidade retórica dos 
participantes, etc.) sofrem um certo apagamento. [...] Se a discussão acontece em um 
ambiente livre de medo, de intimidação e da possibilidade do ridículo, uma variedade maior 
de pontos de vista pode ser expressa. (MAIA, 2002, p. 55). 

 

A internet facilitou, por exemplo, para que internautas/eleitores atacassem candidatos 

adversários sem se identificar. O artifício não é novo: os panfletos apócrifos existem há 

séculos. Mas, novamente, a capacidade de abrangência dos insultos disseminados pela grande 

rede é maior. Um anônimo intitulado “Exilado” criou, durante a campanha de 2010, a série 

"Direto ao Assunto com a Ex-Ministra do Presidente Lula", na qual os episódios fazem 

paródias com falas da Dilma veiculadas na mídia. O material foi divulgado no YouTube e fez 

sucesso durante o período eleitoral. 

 
A liberdade decorrente do anonimato facilita a difusão de conteúdos nem sempre 
comprovados e que, em virtude da legislação eleitoral mais rigorosa para a televisão, 
dificilmente seriam divulgados no HGPE televisivo. Para responder a esses ataques, os 
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postulantes recorriam tanto ao programa no horário eleitoral quanto às páginas oficiais na 

internet (sites e perfis no Twitter). (LOPES, 2011, p.3). 

 

A questão do anonimato voltará a ser abordada adiante nos relatos dos jornalistas 

sobre os cuidados com a apuração de conteúdos retirados da rede. Sob o capuz do anonimato, 

muitos correligionários acabam produzindo materiais de má fé – muitas vezes inverídicos - 

que em nada contribuem para o debate. Recuero (2012, p. 165) afirma que a interação nos 

sites de rede social parece ser intensamente marcada pelo conflito e pelos atos de ameaça: 

“Essas práticas são, muitas vezes, exercidas pelos atores denominados “trolls”. Esses, 

valendo-se de um anonimato aparente, utilizam os espaços para construir interações ofensivas, 

que tendem a gerar discórdia”.   

Mas é inegável que a estrutura descentralizada das redes sociais possibilitou que 

leitores passassem a ter o poder maior de criticar, através dos comentários ou dos retuites, 

permitindo uma troca com o emissor.  

 

Criou-se, portanto, uma nova esfera de interdiscursividade, que não se limita aos jornais e 
revistas, ao contrário, nenhuma comunicação via Internet fluirá se não houver uma 
possibilidade de retorno (reply). Quem transmite obrigatoriamente revela o seu endereço de 
origem, ou e-mail, ou site, ou home page, por sua vez, interligada com outros endereços à 
base de links. (SILVA, 2002, p. 254). 

 

Para Branco (2011), a própria mudança na lei sobre o uso da internet pelas campanhas 

já indica que a web passou a ser vista como “meio de expressão individual” e não como “meio 

de comunicação de massa”. Apesar dessa possibilidade, não podemos ignorar que a existência 

da tecnologia não significa a plena utilização desses recursos para fins democráticos. Autores 

como Hindman (2009) nos alertam sobre os problemas de inclusão tecnológica e de utilização 

da rede por estruturas dominantes. Ele sugere que a topografia da rede indica que a esfera 

pública online é menos aberta do que nós esperávamos, na medida em os métodos de busca e 

os links levam o tráfico para os sites mais conhecidos. Outros autores, como Chadwick (2006) 

e Coleman e Blumler (2009) já abordam a complexa relação entre internet e cidadania 

superando o embate entre benefícios e malefícios.  

De qualquer forma, neste novo cenário, como nos mostra Canclini (2008), os antigos 

conceitos de leitor e de espectador acabam dando lugar à figura do internauta: 

 

Se falamos de internauta, fazemos alusão a um agente multimídia que lê, ouve e combina 
materiais diversos, procedente da leitura e dos espetáculos. Essa integração de ações e 
linguagens redefiniu o lugar onde se aprendiam as principais habilidades – a escola – e a 
autonomia do campo educacional. (CANCLINI, 2008, p.22). 
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Esse novo consumidor de conteúdo, diante da oferta maciça, está tendo que aprender a 

selecionar, a escolher que tipo de plataforma acessar e, consequentemente, que tipo de 

produto consumir. É claro que devemos considerar que há diferentes consumidores de 

conteúdo. Aqui, estamos tratando de ávidos, assíduos ou trenders, na classificação de Aldé 

(2011) e não de desinformados. Para Canclini, as políticas culturais e a educação, que ainda se 

configuram num cenário pré-digital, não ajudam na formação desse novo receptor:  

 

Insistem em formar leitores de livros, e, à parte, espectadores de artes visuais (quase nunca de 
televisão), enquanto a indústria está unindo as linguagens e combinando os espaços: ela 
produz livros e também áudio-livros, filmes para o cinema e para o sofá e o celular. 
(CANCLINI, 2008, p. 18) 

 

Meyrowitz (1987) lembra que as características da ferramenta são determinantes na 

demanda de conhecimento necessário para utilizá-la. Ele explica que na China, por exemplo, 

se demora muito mais tempo para um aprendiz dominar a escrita do que nas sociedades que 

possuem línguas fonéticas. Entretanto, ao contrário da leitura/escrita, a televisão, por 

exemplo, não exige domínio de códigos complicados. Para Meyrowitz, a TV é aberta a todos 

porque tem basicamente um degrau de dificuldade: entendendo um programa é fácil dominar 

os códigos dos outros. 

 

As habilidades e o aprendizado necessários para codificar e decodificar mensagens em um 
meio vão determinar em larga escala quem na sociedade pode usar o meio para mandar 
mensagens e quem tem acesso à informação que o meio carrega. Até mesmo em meios como 
a escrita, diferentes sistemas de codificação podem ter significativas consequências sociais 
distintas. (MEYROWITZ, 1987, p. 74). 

 

A revolução eletrônica atual cria uma necessidade de novos parâmetros de 

aprendizagem não só de técnicas de leitura, mas também de escrita. Para Chartier, o escritor, 

diante do suporte eletrônico, também já não é mais o mesmo. Já no processo de criação, ele 

pensa na pluralidade de formas de apresentação do texto. Chartier sugere, ainda, que a 

concepção do texto será modificada e carregará, desde o processo de criação, os vestígios dos 

usos e interpretações permitidos pelas suas diferentes formas. Nas redações dos grandes 

conglomerados de mídia isso já é verificável: ao elaborar reportagens especiais, os editores e 

chefes de reportagem pedem para que o repórter pense o que poderá ser produzido para a 

internet (um vídeo, uma fotogaleria, um áudio, ou mecanismos de participação como votes e 

opines).  

O meio digital permite que, no mesmo suporte texto, imagem e som possam ser 

transmitidos. Essa convergência altera os tradicionais parâmetros de sensibilidade e de 
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apreensão do conteúdo exposto. Há uma diferença na organização e na estrutura da recepção 

diante das diferentes materialidades, como nos mostra Chartier: 

 

Efetivamente, mesmo que seja exatamente a mesma matéria editorial a fornecida 
eletronicamente, a organização e a estrutura da recepção são diferentes, na medida em que a 
paginação do objeto impresso é diversa da organização permitida pela consulta dos bancos 
informáticos. A diferença pode decorrer de uma decisão do editor, que, em uma era de 

complementaridade, de compatibilidade ou de concorrência dos suportes, pode visar com isso 
diferentes públicos e diversas leituras. A diferença pode também estar ligada, mais 
fundamentalmente, ao efeito significativo produzido pela forma. Um romance de Balzac pode 
ser diferente, sem que uma linha do texto tenha mudado, caso ele seja publicado em um 
folhetim, em um livro para os gabinetes de leitura, ou junto com outros romances, incluído em 
um volume de obras completas. (CHARTIER, 1998, p. 138).  

 

Mckenzie (2005) é outro autor que postula que as formas materiais que dão suporte 

aos textos afetam a produção e a atribuição de sentido. Em sua obra, buscou romper o vínculo 

entre livro e texto, que entendia como “dados verbais, visuais, orais, numéricos e em forma de 

mapas, impressos e músicas, arquivos de registros sonoros, de filmes, vídeos e a informação 

computadorizada” (McKENZIE, 2005, p.13). A sociologia dos textos desenvolvida por ele 

revela que as diferentes formas materiais assumidas pelos textos é que permitem seu trânsito 

entre os diversos públicos. 

  A este capítulo interessará fazer uma análise de como a materialidade inerente às 

plataformas em que os textos referentes à campanha eleitoral de 2010 foram publicados 

também influencia na atribuição de sentido ao conteúdo. É claro que a vivência do leitor 

também não pode ser ignorada. Barbosa (2007) explica que “há um caminho natural em 

qualquer texto que vai de sua configuração interna à influência que passa a exercer fora dele 

mesmo” (BARBOSA, 2007, p. 18). E essa influência só ocorre quando o texto é apropriado 

pelo leitor. Devemos destacar, no entanto, que o nosso foco aqui não é na recepção e sim nos 

usos e apropriações das redes por jornalistas, internautas e políticos. Antes de chegarmos a 

esta análise, no entanto, vamos fazer um breve histórico do uso da internet nas campanhas 

eleitorais americana, que serve de modelo para todo o mundo, e brasileira.   

 

 

1.2 O Twitter, o Facebook e outras ferramentas nas disputas eleitorais  

 

 

As campanhas políticas passaram a utilizar a internet a partir do início dos anos 1990. 

Desde então, as coordenações de campanha vêm aprimorando seu uso tanto para atingir o 

eleitor-internauta quanto para pautar a mídia. Claro que o aumento no número de usuários é 
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um fator que conspira a favor da importância do universo online para a política. Em 1994, 

quando se começa a empregar alguns recursos on-line em campanhas, apenas 3,5 milhões de 

adultos tinham acesso à internet nos Estados Unidos. Em 2008, esse número já havia subido 

para 200 milhões de pessoas. Apesar de esse intervalo de tempo de quase 15 anos ser 

relativamente curto, o desenvolvimento da internet se deu de forma espantosa, como nos 

mostra o gráfico abaixo: 

 

Figura 1- O ambiente midiático de 1920 a 2005 nos EUA 

 

Fonte: “Post-Broadcast Democracy: How Media Choice Increases Inequality in Political 

Involvement and Polarizes Elections”.  

 

Esse gráfico da velocidade de disseminação das diferentes tecnologias mostra que o 

crescimento de televisão continua a ser a mais rápida difusão de qualquer meio de massa. 

Cerca de 40 anos depois, o acesso a Internet se tornou disponível. Embora não tão rápida 

quanto a da TV aberta, a penetração da web evoluiu rapidamente entre o fim dos anos 1990 e 

meados dos 2000. Entretanto, como explica Prior (2007, p. 13), a Internet tem uma habilidade 

de prover conteúdo mais eficiente do que seus (meios) predecessores. Essa eficiência tem 

implicações para o aprendizado de política. Até porque é mais fácil para os internautas 

escolher o conteúdo de mídia que eles gostam.  
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Gomes et al. (2009) classificaram as campanhas online como proto-web, web, e pós-

web, de acordo com o grau de desenvolvimento das ferramentas online. 

As campanhas proto-web foram as que fizeram um uso tímido da internet, no início 

dos anos 1990, quando o e-mail era a mais importante ferramenta da internet utilizada pelos 

políticos.  

 
A dimensão online dessas campanhas, claramente de natureza off-line, consistia em empregar 
computadores em rede como se fossem uma combinação de máquina de escrever e aparelho 
de fax, servindo basicamente para correspondência à distância. (GOMES et al., 2009, p. 32).  

 

Já as campanhas web tinham como centro da atividade os sítios de internet, mas que 

serviam apenas como meio para arquivo e acesso a discursos, panfletos e outros materiais de 

divulgação. Aqui, já há um intuito de utilização da internet como meio de comunicação com a 

imprensa: 

 

A partir dessas páginas e dos seus recursos, confirmavam-se os militantes, comunicava-se 
com a imprensa, abriam-se canais de feedback com o eleitor e arrecadavam-se fundos. Num 
primeiro momento, o material on-line era em geral uma cópia eletrônica do mesmo material 
empregado off-line; só posteriormente características específicas do padrão tecnológico do 
meio (hipertexto, recursos multimídia, convergência de aplicativos ou de dispositivos, banco 

de dados etc.) são incorporadas. (GOMES et al., 2009, p. 32).  

 

Esse modelo foi sendo estabelecido na segunda metade da década de 1990, atingindo 

um padrão definitivo provavelmente apenas nas eleições presidenciais americanas de 2000. 

Para Bimber e Davis (2003), 2000 foi o ano no qual a campanha através da internet se tornou 

usual, abrindo um novo modo de interação entre candidato e eleitor: “Candidatos têm 

experimentado a internet por muitos ciclos eleitorais, desde 1994, mas em 2000 as eleições 

representaram um salto para frente em termos de esforço, dinheiro e inovação dedicada à 

internet” (BIMBER, DAVIS, 2003, p.3; tradução nossa)
5
. Segundo os autores (p.46), as 

campanhas buscavam atingir com a internet eleitores indecisos, apoiadores e jornalistas. 

Foi nessa eleição que o senador John McCain veiculou banners em vários sites 

divulgando sua pré-candidatura e pedindo apoio. Mas Graeff (2009, p.7) acredita que o 

primeiro candidato em uma corrida presidencial a conseguir de fato usar a internet como mais 

que uma ferramenta de comunicação de mão única foi Howard Dean, pré-candidato 

democrata nas eleições de 2004 e então governador do estado de Vermont. De acordo com 

Graeff, Dean, considerado um azarão na disputa pela vaga de candidato democrata à 

                                                
5 O texto em língua estrangeira é: “Candidates had experimented with the Internet for several electoral cycles, going as far 
back as 1994, but the 2000 elections represented a leap forward by candidates in the degree of effort, money, and innovation 

dedicated to Internet”. 
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presidência por ser pouco conhecido, acabou conseguindo se posicionar como um concorrente 

real ao usar a internet para levantar fundos e mobilizar apoiadores de todo o país. 

 

Uma das marcas da campanha de Dean foram os encontros promovidos pelo Meetup. Trata-se 
de um serviço online e gratuito que permite aos usuários encontrarem ou criarem grupos que 
se reúnem periodicamente, em carne e osso. Os grupos são organizados em torno da 
proximidade física e interesses comuns, como fotografia, vinhos, futebol – e, como Dean 

descobriu, apoio a candidatos. (GRAEFF, 2009, p.8). 

 

Dean também criou um blog em seu site no qual os posts eram escritos por 

colaboradores de várias áreas da campanha que usavam um tom informal, característico do 

meio. Mas as postagens dos membros da campanha não se restringiam a esse blog e acabavam 

acontecendo também em blogs de política, de eleições e de simpatizantes do candidato. 

Conversações por meio dos comentários eram estimuladas. Apesar de seu desempenho na 

web, Dean perdeu algumas eleições primárias e desistiu da disputa. Mas sua campanha 

acabou servindo como inspiração para outros políticos e é considerada a base do que foi feito 

por Obama em 2008 porque vários integrantes da equipe de novas mídias de Dean tiveram 

papel importante na eleição do democrata. No entanto, outra ação se destacou em 2004: o 

True Majority Action (Movimento pela Verdadeira Maioria), que buscava aumentar a 

participação do eleitor na eleição e arregimentar eleitores para um projeto progressista. O 

grupo criou ações virais na internet, como o vídeo “Trump Demite Bush”, no qual é exibida 

uma montagem com imagens de telejornais e do programa “O Aprendiz”, de Donald Trump. 

O narrador explica que Bush recebeu a tarefa de ser presidente, mas afundou a economia, 

mente para justificar guerras, gasta mais que o orçamento, etc. Na sala de reunião, Trump 

demite Bush. No fim, surge a mensagem: “Infelizmente, Donald não pode demitir Bush para 

nós. Mas nós podemos fazer isso. Junte-se ao True Majority Action. Vamos demitir Bush 

juntos”. No site, os visitantes também podiam participar de um jogo em que era possível dar 

palmadas no candidato. Algo muito semelhante foi criado no Brasil em 2010, como veremos 

adiante, em um jogo que permitia ao internauta atirar bolinhas em Serra. “A cultura popular 

influenciou o modo como as campanhas cortejam seus eleitores – porém, o mais importante é 

que a cultura popular moldou a forma como o público processou e reagiu ao discurso político” 

(Jenkins, 2009, p. 287-288).  

Hoje, vivemos o que Gomes et al. (2009) chamam de era campanha pós-web, na qual 

os conteúdos em páginas web já não são o centro das operações de persuasão e mobilização. 

Os sítios oficiais dos candidatos são sim centros distribuidores de tráfego que remetem para 

páginas de compartilhamento de vídeo, como o YouTube, ou de fotos, como o Flickr, para 
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sites de relacionamento, como o Orkut e o Facebook, e de compartilhamento de atualização 

on-line, como o Twitter. 

 

[...] o modus operandi da campanha é cooperativo, ao par com o espírito da internet 2.0 no 
que se refere a convocar e pressupor a participação dos internautas na produção dos conteúdos 
e nos procedimentos de difusão viral de informações e de mobilização. (GOMES et al., 2009, 
p. 32).  

 

Segundo Graeff (2009, p. 18 e 19), a campanha de Obama criou perfis em 15 redes 

sociais. Mas, como o autor destaca, se o canal fosse usado apenas como mais uma forma de 

distribuição de anúncios e mensagens de campanha, é provável que o interesse dos eleitores 

decaísse em pouco tempo: “Era preciso estar atento às especificidades do público de cada 

serviço e saber adaptar o tom e a mensagem do candidato a cada uma delas”.  

A campanha criou a sua própria rede social, chamada de MyBarackObama.com (ou 

MYBO). A intenção não só de usar a rede como meio de comunicação, mas também de 

mobilização era nítida: os usuários podiam se organizar para realizar tarefas como ligar para 

potenciais eleitores. Obama foi além das redes sociais e chegou a veicular publicidade em 

videogames. 

Outro elemento importante na campanha democrata foram os vídeos – sejam eles 

produzidos pela própria equipe ou fora dos comitês. Um dos que ficou conhecido 

mundialmente foi o “Obama Girl”, no qual uma mulher de biquíni canta sua paixão pelo 

candidato. O vídeo foi produzido por dois publicitários em colaboração com a modelo Amber 

Lee Ettinger e o cantor e comediante Leah Kauffman. Eles queriam utilizar conteúdo sexy e 

irreverente para gerar um interesse em um site de comédia recém-lançado. O sucesso 

estrondoso levou a modelo para o circuito de notícias, onde ela se tornou mais uma 

especialista comentando eleição. No Brasil, um vídeo muito semelhante apareceu na 

campanha de 2010. O personagem ficou conhecido como “DilmaBoy”, numa referência à 

garota americana. Adiante, no item em que abordaremos o YouTube, explicaremos melhor as 

repercussões desse vídeo no contexto brasileiro. Segundo Graeff, vários vídeos da campanha 

de Obama e produzidos fora dela acabaram reproduzidos pela TV, ampliando ainda mais o 

seu alcance. Vale notar que o mesmo movimento pôde ser observado com relação à cobertura 

dos jornais impressos na eleição brasileira de 2010. Os jornais, apesar de não poderem – até 

então, hoje já há mecanismos como o aurasma
6
 – reproduzir os vídeos, descreviam seu 

                                                
6 Aurasma é uma tecnologia que permite que uma imagem estática ganhe movimento com a utilização de um tablet ou 

smartphone sobre ela. 
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conteúdo e falavam de sua importância, como será mostrado no terceiro capítulo desta 

dissertação.  

No Brasil, segundo Borges (2009, p.87), a eleição de 2002 é considerada singular por 

“inaugurar o uso estratégico da internet pelas campanhas políticas, que despertaram para o 

potencial do meio e passaram a levar em conta a nova mídia, que interagiu intensamente com 

os outros meios de comunicação de massa”. O autor fez um estudo sobe as notícias publicadas 

cujo conteúdo fazia referência ao site dos quatro principais candidatos. Essa era a grande 

aposta dos políticos, em termos de web, como meio de comunicação com eleitores e 

jornalistas. Também em 2002, a campanha presidencial de José Serra criou o Pelotão 45, que 

consistia em um grupo de voluntários cadastrados pela web. Eles recebiam missões da 

coordenação de campanha que deveriam ser executadas online, como combater acusações, 

etc.  

Em 2006, autores como Barros Filho, Coutinho e Safatle (2007) e Silveira (2007) 

afirmam que a abordagem política na web se deu basicamente através de ferramentas como 

blogs, o YouTube e o Orkut, então a rede social mais popular no Brasil. Segundo Silveira 

(2007, p.176), “não foi por diversão que tanto o presidente Lula como seu adversário Geraldo 

Alckmin gravaram vídeos, inseridos no YouTube, agradecendo a seus militantes no Orkut. A 

internet já se constitui como uma espécie de esfera pública conectada”.  

De acordo com Barros Filho, Coutinho e Safatle (2007, p.1997), tanto em relação ao 

número de comunidades como ao de integrantes, a maior parte dos internautas era contrária à 

candidatura de Lula. Um dos aspectos apontados pelos autores para explicar essa constatação 

é que a maior parte das pessoas que tinham acesso à internet no Brasil apresentava um perfil 

socioeconômico (renda e escolaridade) mais próximo dos eleitores de Alckmin do que de 

Lula. Os autores observaram ainda que os comentários postados eram mais como forma de 

afirmação dos eleitores e de declaração de voto do que como um “fórum de debates” capaz de 

esclarecer o eleitorado. Entretanto, Silveira (2007) mostra que apoiadores de Lula 

organizaram na rede uma reação aos ataques. Apesar de a participação ter sido 

majoritariamente voluntária, a candidatura Lula organizou um grupo de intervenção 

denominado comitê eletrônico cujo papel era municiar os simpatizantes com informações e 

combater os boatos ou ataques adversários. Além disso, textos veiculados no blog de José 

Dirceu eram reproduzidos quase que minutos depois de serem postados em seu blog.  

 

O YouTube foi utilizado intensamente na campanha. O vídeo denominado “Alckmin foge da 
responsabilidade” foi um dos principais instrumentos dos lulistas contra a candidatura 
oposicionista. Foi visualizado mais de 400 mil vezes no ano de 2006. O vídeo traz uma 
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entrevista dada por Alckmin a uma televisão estrangeira sobre o descontrole dos presídios em 
São Paulo. (SILVEIRA, 2007, p. 181). 

 

No que diz respeito ao uso da blogosfera, os blogs políticos de maior acesso e 

visibilidade em 2006 (Ricardo Noblat, Josias de Souza e Fernando Rodrigues) eram de 

jornalistas vinculados a grandes veículos de comunicação. Entretanto, alguns políticos 

também construíram blogs de grande visitação, como César Maia e o já citado José Dirceu. 

“[...] blogueiros de destaque tiveram seus argumentos reproduzidos ou seus textos postados 

em scraps (termo utilizado no Orkut para se referir a recados deixados para outra pessoa), 

fixados em murais virtuais e enviados por e-mail para milhares de pessoas” (SILVEIRA, 

2007, p. 180). 

Em 2008, enquanto os americanos viviam a euforia da eleição de Obama, “no Brasil o 

uso da internet como ferramenta de debate e campanha, tanto pelos candidatos quanto pelos 

eleitores, foi bastante limitado e aproveitou pouco o potencial das mídias sociais” (GRAEFF, 

2009, p. 36).  Não devemos deixar de lembrar, no entanto, que a legislação brasileira da época 

criava entraves para a utilização das redes como instrumentos de divulgação de material dos 

candidatos. 

O mesmo não aconteceu dois anos depois, nas eleições presidenciais, quando as redes 

se tornaram pauta inevitável na campanha pelo próprio investimento dos candidatos na 

internet.  A importância dada às ferramentas digitais foi tão grande que as campanhas optaram 

por criar as suas próprias plataformas – como o “Dilma na Rede”, o “Movimento Marina”, o 

“Casas.org.br” (rede social das Casas de Marina) e a “Rede Mobiliza”.  

Os candidatos tiveram que buscar produzir um conteúdo diferenciado para cada um 

dos meios disponíveis e assim explorar suas distintas possibilidades e atingir seus públicos, 

que também são diversos. Recuero (2009) defende que as redes sociais na internet possuem 

topologias, que “são relacionadas às estruturas das redes sociais, ou seja, à estrutura 

construída através dos laços sociais estabelecidos pelos atores”. A eficiência da rede é dada de 

acordo com a sua estrutura e de como ela possibilita e estimula os fluxos de comunicação: 

 

Com frequência, um mesmo ator social pode utilizar diversos sites de rede social com 
diferentes objetivos. Ellison, Steinfield e Lampe (2007), por exemplo, mostram que o 
Facebook era utilizado por muitos atores como forma de manter a rede social que não estava 

mais geograficamente próxima. Weblogs, outro exemplo, podem ser utilizados com funções 
mais variadas. (RECUERO, 2009, p. 105). 
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Segundo um relatório da FSB PR Digital, área digital da FSB Comunicações, sobre o 

primeiro turno
7
, as redes sociais reproduziram o modo de debater política no ambiente off-

line: “veiculação de notícias falsas, denuncismo, maioria da mobilização liderada pela 

militância e não pelo cidadão e baixa proximidade entre os candidatos e o eleitorado” (FSB 

PR DIGITAL, p.6). No segundo turno não foi diferente. Um outro estudo
8
 elaborado pela 

mesma agência nos mostra que “a exemplo do que foi observado na campanha off-line, o 

debate nas redes sociais centrou-se em questões morais e de ética pública, com destaque para 

o aborto, a corrupção e a honestidade pessoal” (FSB PR DIGITAL, p.6). 

 

Figura 2 – Classificação dos conteúdos de posts retirados do Orkut, YouTube, blogs e Twitter 

e que tinham pelo menos uma menção aos candidatos Dilma e/ou José Serra de 04 a 31/10. 

 

 

Fonte: FSB PR Digital  

 

Estamos vendo como a materialidade de cada meio é determinante para o uso que a 

sociedade faz dele e, consequentemente, para a maneira como as coordenações de campanha e 

os jornalistas agem nesses microuniversos. Pois, segundo Recuero (2012, p.138), as 

diferenças entre as redes sociais “são decorrentes não apenas da estrutura dessas ferramentas, 

mas também da apropriação que os atores fazem dela”. Nos itens a seguir, vamos entender 

como diferentes meios digitais disponíveis em 2010, especialmente as redes sociais, foram 

utilizados pelas campanhas e pelos internautas para abortar a disputa política. 

 

 

                                                
7 A análise foi feita baseada em 9.384 menções que citavam os candidatos, capturados pelo software Webgrama@ entre 01 de 
agosto e 04 de outubro. 
 
8 A análise foi feita baseada em mais de 17 mil menções em 3.184 posts que citavam os candidatos, capturados pelo software 

Webgrama@ entre 04 e 31 de outubro. 
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1.2.1  O Orkut na campanha 2010 

 

 

O Orkut, embora fosse à época da campanha eleitoral a rede social com mais perfis 

cadastrados no Brasil, teve uma utilização mais restrita pelos candidatos, muito em função de 

sua interface não ser tão amigável ao compartilhamento de conteúdos e trocas de informações.  

 

As características do Orkut limitam uma eficiência maior na exposição das campanhas, uma 
vez que o compartilhamento de informações é mais restrito e as trocas de informação, 

conteúdos e interações se mantém na “clausura” dos fóruns das comunidades. Em outras 
palavras, alcançar um maior número de membros do público desse site de relacionamento 
como audiência se torna mais complicado, uma vez que o contato entre campanha e eleitor 
depende da disposição de acesso do segundo às comunidades específicas de uma candidatura 
ou partido. (AGGIO, 2011, p. 6 e 7). 

 

As coordenações de campanha buscaram realizar ações no Orkut que superassem essa 

dificuldade de compartilhamento e que gerassem possibilidades de multiplicação. Caio Túlio 

Costa (2011), coordenador de Mídia Digital da campanha de Marina Silva, diz que, para 

atingir esse objetivo, por exemplo, utilizou o aplicativo “Eu voto Marina Silva” (que, após ser 

baixado, aparecia no perfil do usuário), instalado por 51.091 usuários.  

O Orkut, no entanto, foi mais utilizado como palco de debates em comunidades. O 

relatório da FSB PR Digital sobre o segundo turno mostrou que a “arena online” em que as 

militâncias políticas mais se enfrentaram foi o Orkut, cujas comunidades foram palco de 

longas discussões entre apoiadores dos dois candidatos. Ainda de acordo com o relatório, o 

Twitter foi a rede mais neutra. Mais de 50% das mensagens que faziam menção ao candidato 

José Serra não faziam juízo de valor. O mesmo aconteceu com relação a candidata Dilma 

Rousseff. Segundo o relatório, tais menções repercutiam dados factuais da corrida eleitoral, 

presentes na tradicional cobertura da mídia de massa. Embora tenha sido a rede mais neutra, 

como veremos adiante, polêmicas e até mesmo uma guerra virtual entre as coordenações de 

campanha foram observadas por jornalistas no microblog e noticiadas tanto pela “Folha” 

quanto pelo “Globo” pois atendiam a critérios de noticiabilidade, conceito que vamos explorar 

melhor no capítulo 2. 

Embora o relatório não explicite o por quê das discussões no Orkut terem sido mais 

acaloradas, acreditamos que as especificidades dessa rede social possam dar conta de uma 

explicação. O seu modelo de comunidades fundamentadas em fóruns de discussão contribui 

para que os usuários se reúnam em torno de um tópico determinado pelo grupo. Essa divisão 

em comunidades também segmenta mais o público que participa das discussões, o que facilita 
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para que pessoas com ideias afins se agrupem. A formação deste conjunto também possibilita 

que pessoas com pensamentos divergentes facilmente identifiquem seus “opositores” e entrem 

na discussão para expor seu ponto de vista distinto. Costa (2010) afirma que, no caso de 

Marina Silva, definiu-se que o Orkut seria usado para levar a mensagem da candidata aos 

evangélicos. Através das comunidades, esse público era facilmente identificável. O site da 

candidata, inclusive, forneceu uma lista de comunidades em que os eleitores/internautas 

deveriam ingressar e militar em favor de Marina. 

Após um estudo sobre três comunidades do Orkut – uma relativa a Dilma, outra a 

Serra e outra a Marina -, Brito (2011) constatou que a maior parte dos tópicos e das interações 

existentes consistia em convergência entre os participantes. Quando um “intruso” tentava 

postar uma opinião divergente, era execrado pelos demais membros. “As páginas 

colaboravam para a sedimentação social dos candidatos homenageados e desqualificação dos 

adversários, ainda que em certos momentos assumissem tom crítico” (BRITO, 2011, p. 27). 

Em um outro estudo, Lopes (2011) fez uma análise das cem primeiras comunidades referentes 

à busca pelo nome de cada candidato e as classificou como “positivas”, “negativas” ou 

“outras/neutras”. A autora investigou, ainda, a quantidade de membros em cada comunidade. 

No quantitativo, Dilma Rousseff tinha 55 positivas (com 84.158 membros) e 45 negativas 

(com 304.751 membros); José Serra tinha 50 positivas (com 194.302 usuários) e 50 negativas 

(com 73.144); e Marina Silva tinha 98 positivas (com 152.270) e duas negativas (com 451 

membros). Devemos perceber que a preferência dos eleitores na internet (levando-se em conta 

o número de membros das comunidades positivas e negativas) é invertida em relação ao 

resultado final da eleição (que terminou com Dilma em primeiro, Serra em segundo, Marina 

em terceiro e Plínio em quarto). Se a eleição fosse na internet, Serra ganharia (já que suas 

comunidades positivas reuniam o maior número de membros) pelo perfil dos internautas, que 

até então era de pessoas com maior poder aquisitivo e majoritariamente da região sudeste do 

país. No capítulo 3, veremos matérias e notas publicadas na mídia que também mostram essa 

relação invertida entre os dados da rede e das urnas. 

 

É oportuno concluir, a partir dessa rápida análise, que a tática de não atacar Marina não se 
restringiu aos adversários. No Orkut, por exemplo, a aparente aprovação à ex-ministra 
(mensurada através do número de membros em comunidades positivas) não supera 

numericamente a preferência por Serra, mas ela praticamente não sofre críticas, ao contrário 
do ex-governador de São Paulo. Naturalmente, os dois principais candidatos utilizavam toda a 
munição um contra o outro, sobretudo na campanha televisiva, o que permitiu que Marina 
“corresse por fora” na disputa. (LOPES, 2011, p. 25). 



39 

 

Em palestra realizada no 4º Seminário Internacional de Mídia Online (MediaOn)
 9

, o 

coordenador de redes sociais de Dilma Rousseff, Marcelo Branco, afirmou que a campanha 

no Orkut se manifestou como um reflexo atrasado das correntes de e-mails: “Aquilo que já 

vinha circulando nas correntes de e-mail, a boataria e tal, chega ao Orkut na última semana de 

campanha”. 

Aldé (2011) em seu estudo do discurso de entrevistados pelo Instituto Vox Populi
10

 

revela que, embora o Orkut fosse à época o site de rede social mais usado pelos internautas 

brasileiros, ele não era espontaneamente pensado como mecanismo de comunicação política. 

Segundo a autora, os usuários relatam que sabem que existem as comunidades “eu odeio 

isso”, “eu odeio aquilo” também sobre os candidatos, mas não costumam participar e acham 

que são informações que “não acrescentam”. Ela defende que esse uso “tímido” do Orkut 

pode ser explicado pelo fato de esses usuários não terem uma preferência política muito 

marcada. No caso de uma preferência eleitoral mais consolidada e/ou afetiva, o pertencimento 

a comunidades de políticos pode ser considerado. 

 

Um exemplo: nos dois grupos do Rio, havia eleitores ainda inscritos na comunidade do 
Gabeira, que fez forte campanha na internet em 2008, com blog muito bem sucedido. Alguns 
eleitores indecisos afirmaram que, se tivessem candidato, adicionariam sua comunidade ao 
próprio perfil. (ALDÉ, 2011, p. 12). 

 

Essa constatação da autora vai ao encontro do que, como dissemos anteriormente, 

Bimber e Davis (2003) e Aggio (2011) postulam sobre quem procura acessar os sites e as 

redes sociais dos candidatos são principalmente eleitores favoráveis àquela candidatura. 

 

 

1.2.2  O YouTube na campanha 2010 

 

 

 Os vídeos mais vistos do YouTube com relação aos candidatos também continham 

mais ataques do que esclarecimentos sobre plataformas de campanha e propostas de governo. 

                                                
9 Palestra ministrada no 4º Seminário Internacional de Mídia Online (MediaOn), realizada em São Paulo no dia 10 de 
Novembro de 2010 e transmitida pelo portal de internet Terra. Disponível em: <http://tinyurl.com/4y6f4ey> (parte 1) e 
<http://tinyurl.com/3msdxvc> (parte 2). Acesso em: 13 jun. 2011. 
 
10 O Instituro Vox Populi planejou e executou dez grupos de discussão entre os dias 29, 30 de julho e 02 de agosto de 2010, 
nas cidades de Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo. Em cada cidade, dois grupos: um de 
eleitores jovens (16-30 anos) e outro de eleitores maduros (30-45) anos. Mistos em relação a gênero, os grupos incluíam 
pessoas das classes B2 e C1. Foram selecionados indecisos e eleitores que declararam intenção de voto em Dilma, Serra ou 

Marina.  

http://tinyurl.com/4y6f4ey
http://tinyurl.com/3msdxvc
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O relatório da pesquisa da FSB PR Digital sobre o segundo turno mostrou que, no YouTube, 

havia vasta quantidade de vídeos amadores e religiosos, com grande porcentagem de material 

classificado como negativo para ambos candidatos (Dilma com 43%, e Serra com 66%).  

Na análise feita por Lopes (2011), entre os vídeos mais vistos
11

 (juntos, cerca de 1,1 

milhão de exibições) que continham ataques à candidata Dilma as principais acusações diziam 

respeito à opinião dela quanto ao aborto e a uma suposta declaração (“nem mesmo Cristo 

querendo, me tiram essa vitória”). Entre os vídeos contrários a Serra, grande parte das críticas 

nos mais assistidos era sobre as enchentes em São Paulo durante a gestão dele. Eles tratavam 

ainda da trajetória do candidato como deputado federal durante a Constituinte de 1988 e do 

posicionamento ideológico do PSDB. O episódio em que Serra é atingido na cabeça por um 

objeto também estimulou a criação de vários vídeos, entre eles o “Bolinhagate – Edição do 

Jornal Nacional”, que dizia revelar a suposta fraude na edição que a Rede Globo veiculou no 

dia do incidente. Ainda de acordo com Lopes, “vídeos de Marina são de apoiadores com 

mensagens positivas ou, em sua maioria, trechos de debates e conteúdos transmitidos na 

televisão. Poucos vídeos negativos” (LOPES, 2011, p. 27). 

O YouTube se tornou, ao longo da campanha, uma das plataformas mais usadas pelos 

internautas/eleitores para se apropriar de um conteúdo oficial e criar paródias, fazer críticas, 

elogios ou deboches aos candidatos. É preciso lembrar, no entanto, que a militância conduz a 

maior parte desta produção aparentemente amadora. O vídeo do estudante goiano Paulo Reis, 

o "DilmaBoy", virou um fenômeno na web após ser postado no YouTube no dia 28 de junho. 

No filme, ele compara Dilma a Evita Perón em uma paródia da música “Telephone”, de Lady 

Gaga. O vídeo chegou a ser propagado até mesmo pela própria candidata, que fez menção ao 

estudante em seu perfil no Twitter no dia 15 de julho, e foi noticiado pela mídia, como 

veremos no capítulo 3. O material, no entanto, acabou sendo reapropriado por simpatizantes 

de outros presidenciáveis. Uma versão do clipe foi feita em favor de José Serra (PSDB). As 

imagens de “DilmaBoy” foram mantidas, mas o áudio foi substituído pelo jingle do tucano. O 

“Serraboy”, como a nova versão foi chamada, não gerou muita repercussão na web, mas 

exemplifica essa possibilidade de releitura e reinterpretação que a internet permite. Uma 

eleitora de Marina Silva também usou a música “Telephone” como base de um vídeo em que 

a jovem aparece dizendo estar cansada de tantos escândalos e dá força para a candidata chegar 

ao segundo turno.  

                                                
11 O resultado é baseado em buscas no YouTube por “dilma rousseff”, “marina silva”e “josé serra” 
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Vale destacarmos ainda o “Serra Come Todo Mundo”, no qual foi feito um recorte do 

programa do candidato no HGPE em que ele cita várias pessoas como exemplo – como 

fulana, como ciclana, como beltrana – e que acabou ganhando duplo sentido na forma em que 

foi editado.  

Os vídeos políticos lembrados pelos entrevistados da pesquisa do Vox Populi são, de 

forma geral, os que têm humor. Aldé (2011) explica que alguns eleitores percebem que parte 

dos vídeos não identificados é iniciativa de campanha. Neste caso, passam pelo crivo da 

desconfiança de propaganda enquanto os emissores já estabelecidos passam mais 

confiabilidade: 

 

No caso de Serra, sua aparição no Pânico na TV, dançando com Sabrina Sato (no episodio 
que vários participantes chamaram de “a dancinha do Serra”), foi muito visto e teve um efeito 
ambíguo. Embora tenham considerado constrangedor e pouco apropriado para uma figura 
pública (“Não pode dar uma de palhaço, escrachar demais”), também foi visto e valorizado 
como uma tentativa de ser simpático. No saldo, foi avaliada como positiva por dar “pena” no 
candidato se submeter àquela situação na tentativa de agradar. (ALDÉ, 2011, p. 13). 

 

Encaramos o interesse da audiência pelo conteúdo com humor como uma forma de ver 

com prazer o processo político, muitas vezes tido como chato e sério demais. Segundo 

Jenkins (2009, p. 364), “o estilo muitas vezes ‘politicamente incorreto’ das paródias na 

Internet opõe-se frontalmente à linguagem e às suposições através das quais as gerações 

anteriores debatiam a política pública”. Essas paródias conseguem assim captar o interesse e 

informar uma geração tão aparentemente desinteressada pela política e pelas notícias. Prior 

(2007), em seu estudo sobre o ambiente midiático nos Estados Unidos, classifica os 

telespectadores em três grupos: os que só veem notícias, os chamados por ele de Switchers 

(que vamos traduzir como zapeadores e consistem naqueles que assistem tanto a notícias 

quanto a programas de entretenimento) e os que só veem programas de entretenimento. O 

primeiro grupo é considerado pelo autor o mais partidário em suas opiniões e escolhas 

políticas (64.9% têm identificações partidárias contra 9.3% sem preferência), e o terceiro 

grupo, o menos (46.2% têm identificações partidárias contra 26.1% sem preferência). Já os 

zapeadores representam o meio-termo: 57.6% têm laços partidários e 13.8% não. Para o autor, 

a diminuição do contato com a informação, de um modo geral, significa um desvio da atenção 

dos cidadãos das matérias de domínio público e político. Ao longo da evolução do ambiente 

midiático, pôde-se constatar que a televisão inicialmente aumentou o grau de cultura política 

dos cidadãos, mas nas eras da fragmentação e da hiperfragmentação, com a TV a cabo e a 

internet, essa tendência se abrandou. É claro que a internet aumenta a oferta de conteúdo 
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político, mas isso não significa que há uma elevação no interesse da audiência como um todo 

em absorver esse material. 

Os políticos e os comunicadores, então, tiveram que se adequar a essa nova forma de 

tocar o público e chamar a atenção dele. Por isso, candidatos como Serra e Dilma acabaram se 

deixando colocar em situações por vezes constrangedoras, e os jornais passaram a publicar 

curiosidades engraçadinhas da campanha em seções especiais como veremos no capítulo 3. A 

charge foi uma precursora dessa forma de informar o leitor através do humor. 

Em 2010, as coordenações de campanha efetivamente estimulavam que os 

internautas/eleitores produzissem vídeos e divulgassem através das redes sociais. Exemplo 

disso foi o “Festival de vídeos Marina”. A proposta era que eleitores enviassem um vídeo de 

até 43 segundos (número que coincide com o da candidatura) em apoio à Marina, numa 

competição pelo projeto mais criativo. Não encontramos nenhum relato na rede sobre o 

retorno do festival. Uma busca, no entanto, no YouTube - realizada no dia 03 de setembro de 

2012, dois anos após o evento ter sido criado na internet-, pelo termo “Festival de Vídeos 

Marina” encontrou apenas oito resultados.  

Já em termos de conteúdo oficial, os três principais presidenciáveis criaram canais de 

vídeos que continham reproduções de entrevistas ou debates exibidos na televisão, programas 

eleitorais e material produzido exclusivamente para a web. 

Os jornalistas, como mostram os relatos do próximo capítulo, faziam um uso mais 

esporádico do YouTube, muito em função da materialidade do meio, que não permite uma 

ordenação de conteúdos de interesse. Os repórteres, na maioria das vezes, chegavam até a 

plataforma de vídeos através de e-mails com indicações de vídeos ou de postagens feitas por 

amigos e fontes nas outras redes sociais. Apenas dois entrevistados relataram fazer buscas 

aleatórias no YouTube na esperança de encontrar algum conteúdo que pudesse gerar um furo 

de reportagem. 

 

  

1.2.3  O Facebook na campanha 2010  

 

 

O Facebook passou a conquistar os brasileiros durante o período final da campanha. 

Essa rede social apresenta uma timeline que mostra as atualizações em ordem de postagem. 

Sua interface permite que os posts dos usuários recebam comentários, criando assim uma 

espécie de fórum de discussões. Os usuários também podem replicar determinado conteúdo e 
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compartilhá-lo com seus amigos, que podem republicar tal informação para o seu grupo, e 

assim por diante, gerando ações de mobilização digitais. Como explica Recuero (2012), 

embora muitas pessoas limitem o acesso às suas conversações textuais e fotografias no 

Facebook unicamente aos “amigos”, esse conteúdo pode ficar acessível a outros usuários caso 

uma pessoa da sua lista de conexões o compartilhe.  

 

Assim, um ator que não tem relação alguma com o ator original pode ter acesso à imagem ou 
mesmo “curti-la”. Deste modo, indivíduos mais distantes do ator acabam tendo acesso ou 
participação em conversações que eram originalmente privadas. (RECUERO, 2012, p. 148). 

 

No próximo item, veremos que esse mecanismo funciona também no Twitter e vamos 

nos ater mais detalhadamente à sua análise. Sua dinâmica estimula a formação dos chamados 

virais, como o fenômeno “DilmaBoy”, citado anteriormente. 

 

A ação de compartilhamento no Facebook ou a replicação de mensagens (retweets) no Twitter 

revela um alargamento nas relações de contato, partilha ou interação entre os usuários 
independente dos mesmos pertencerem a uma rede social. (AGGIO, 2011, p. 7). 

 

Foi no Facebook que surgiu uma das grandes polêmicas do segundo turno. A ex-aluna 

Sheila Canevacci Ribeiro, de 37 anos, que teve Monica Serra como professora de dança na 

Universidade de Campinas (Unicamp), postou em seu perfil, um dia após o debate na TV 

Bandeirantes, sua indignação pelo posicionamento escorregadio de José Serra em relação ao 

tema aborto. Sheila escreveu que Serra não respeitava "tantas mulheres começando pela sua 

própria mulher. Sim, Mônica Serra já fez um aborto". O texto foi republicado por sites, blogs 

e repercutido pelos jornais. 

Por ser ainda pouco difundido, o Facebook tinha um público bem específico à época 

das eleições. Costa (2011) revela que, na avaliação da coordenação de campanha de Marina 

Silva, o Facebook exibia uma audiência geral mais universitária e agregava um contingente 

grande de pessoas desapontadas com a política tradicional.  

 

No Facebook, decidiu-se que os alvos seriam dois: o público feminino, sensível à história de 
vida de Marina Silva; e o público mais intelectualizado, exatamente aquele que se desiludira 

com a política, principalmente com a história do PT. Era a “classe média iluminista” no dizer 
do deputado verde Alfredo Sirkis, coordenador da pré-campanha (COSTA, 2011, p.11). 

 

Já Branco (2011) reconhece o mau desempenho da candidata Dilma no Facebook. É 

preciso lembrar que grande parte do eleitorado da candidata pertencia às classes C, D e E, 

público que pouco acessava o Facebook na ocasião. 
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Embora todos os candidatos mantivessem um perfil no Facebook, essas páginas 

funcionavam mais como as comunidades mantidas pelas coordenações de campanha no 

Orkut. Elas usavam esses perfis de forma mais institucionalizada, como instrumento de 

divulgação de conteúdos que remetiam para outras plataformas. Conforme a coordenadora do 

site de José Serra, Soninha Francine, ressaltou
12

, o candidato só tinha acesso pessoal ao 

Twitter. No microblog, a coordenação tinha pouco acesso e, caso quisesse, precisava pedir 

para que Serra publicasse algo. Mas, no mesmo evento, Soninha revela que, por falta de 

tempo, ele não se comprometia com as outras redes sociais, que ficavam a cargo da equipe.  

 

 

1.2.4  O Twitter na campanha 2010    

 

 

 O Twitter foi criado em 2006, mas só passou a se popularizar no Brasil em 2009, um 

ano antes das eleições presidenciais. Entre os candidatos, o primeiro a criar um perfil no 

microblog foi Serra. O @joseserra_ foi ao ar em 24 de abril de 2009. Depois foi a vez de 

Plínio, que durante a campanha ganhou um grande número de seguidores e foi considerado 

um sucesso na rede. O @pliniodearruda foi criado em 26 de agosto de 2009. Em seguida, veio 

Marina, com o @silva_marina ativado em 15 de janeiro de 2010. Dilma foi a última a entrar 

no microblog: o @dilmabr foi inaugurado em 10 de abril de 2010. 

Como bem define Zago (2012), o Twitter poder ser visto como um híbrido entre uma 

ferramenta de informação e uma ferramenta de interação social. Assim como o Facebook, o 

Twitter tem uma plataforma que facilita o compartilhamento de informações. As mensagens 

postadas são vistas pelos seguidores de determinado perfil, que poderão retuitá-las. Desta 

maneira, o conteúdo postado por um autor pode chegar a pessoas desconhecidas do emissor 

inicial da mensagem. Assim, quando uma pessoa de grande influência na rede, ou seja, que 

tem muitos seguidores, publica um assunto sobre determinado candidato, esse conteúdo acaba 

tendo uma capacidade enorme de replicação. Por isso, a fama em um mecanismo como o 

Twitter pode se dar pela quantidade de seguidores. “Formas de capital social que seriam mais 

difíceis de ser construídas e apropriadas no espaço offline parecem ser mais acessíveis no 

espaço online, como, por exemplo, popularidade” (RECUERO, 2012, p. 136). 

                                                
12

 Palestra ministrada no 4º Seminário Internacional de Mídia Online (MediaOn), realizada em São Paulo no dia 10 de 

Novembro de 2010 e transmitida pelo portal de internet Terra. Disponível em: <http://tinyurl.com/3utpwe8> (parte 1) e 

<http://tinyurl.com/3cgmh52> (parte 2). Acesso em: 13 jun. 2011. 

http://tinyurl.com/3utpwe8
http://tinyurl.com/3cgmh52
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As ondas multiplicadoras surgem da combinação de número de seguidores com a 

quantidade de retuites que esses seguidores, e os seguidores deles, reproduzem a mensagem 

para suas audiências. Em um artigo publicado no blog do Noblat, no dia 05 de outubro de 

2010, a jornalista Risoletta Miranda
13

 comentou sobre a importância dessas replicações no 

resultado do primeiro turno, no qual Marina Silva conseguiu uma votação expressiva que 

levou a disputa para o segundo turno: 

 

[...] O “sprint” de Marina Silva no apagar das luzes do 1º turno teve muito do ambiente 
digital. [...] Entre os dias 30 de setembro (dia do último modorrento debate entre os 
presidenciáveis na Rede Globo) e o dia 04/10, 8 horas da manhã, o Twitter funcionou não 
como onda, mas praticamente como uma tsunami digital verde a favor de Marina Silva. [...] 
Os Tweets (posts do Twitter que citam @silva_marina) foram “exibidos” 79.369.950 vezes 
no microblog nesse período. Essa audiência foi criada por 6,7 milhões de pessoas através de 
uma frenética postagem de 150 mil mensagens escritas, originalmente, por 74 mil usuários 

com perfis ali registrados. [...] Para entender esses números além do seu valor absoluto, é 
preciso considerar que houve – como é praxe no ambiente das redes sociais – um enorme 
“empréstimo” de credibilidade dos “tuiteiros” para os candidatos de sua preferência. 
(MIRANDA, 2010) 

 

A jornalista explica que, no caso de Marina, celebridades como Bruno Gagliasso 

(@bgagliasso) e Danilo Gentili (@danilogentili) fizeram posts com uso das hashtags 

#ondaverde e #marina43, que direcionaram mensagens para os jovens, chamando-os a aderir à 

candidata. No caso de José Serra, os perfis que mais contribuíram para sua exposição foram 

@rede45, @sabrinasatoreal e @huckluciano. No caso de Dilma, Miranda considera que a 

influência de seus apoiadores foi pulverizada por vários perfis, com destaque para 

@blogdilma2010, @mercadante e @chavezcandanga (do presidente da Venezuela).  

Devemos considerar, no entanto, a capacidade de replicação também de posts 

negativos postados por esses influenciadores e formadores de opinião na web. Miranda 

ressalta que três dos perfis que mais contribuíram para a exposição de Dilma o fizeram com 

posts neutros ou negativos: foi o caso de @huckluciano (neutro), @alanbez, @LeiSecaRJ e 

@luiefs (negativos). 

 

Foram perfis que geraram muita exposição para @dilmabr mas não eram apoiadores. Ou seja, 
na verdade não entram na conta da candidata e sim na dos seus concorrentes. Juntos, eles 
representam quase 3 milhões de impressões negativas. [...] Há uma “contaminação” 
importante que vale para Serra e Marina: o que publicaram os perfis dos meios de 
comunicação no Twitter. Destaque disparado para o @G1 (o perfil de notícias da Globo.com). 

Quando escreveu sobre Marina Silva o G1 produziu 3,447,261 exibições. No caso de Serra 
foram 2,28 milhões. Dilma não teve esse adicional. Entre os 50 maiores influenciadores da 
sua exposição no Twitter não aparece nenhum meio de comunicação. (MIRANDA, 2010). 

 

                                                
13 Risoletta Miranda é jornalista, tem MBA em Marketing e é diretora executiva da FSB PR Digital  



46 

 

Diante desses dados, vê-se que os perfis com muitos seguidores são capazes de gerar 

uma visibilidade para os candidatos com valências que podem ser tanto positivas quanto 

negativas, neutras ou equilibradas, assim como as matérias jornalísticas. A afirmação de 

Miranda deixa nítida ainda a importância dos perfis dos veículos de comunicação, que 

utilizavam o Twitter também como um meio divulgador de informação e não só como uma 

ferramenta utilizada pelos jornalistas para acompanhar o que se passava no microblog. A 

edição do material postado no Twitter deveria seguir os mesmos parâmetros em termos de 

cautela editorial do que é publicado no jornal pois, como nos indicou a autora, esse conteúdo 

poderia favorecer determinado candidato.  

Para que a interatividade ocorra entre os atores de uma rede social é necessária uma 

reciprocidade. O retuite, embora não seja, em alguns casos, uma resposta direta ao remetente 

da mensagem, já indica que aquela informação surtiu efeito e gerou uma ação, que pode ser 

percebida pelo autor do post. “A relação é considerada a unidade básica de análise em uma 

rede social” e ela “sempre envolve uma quantidade grande de interações” (RECUERO, 2009, 

p.37). Além dos retuites, os usuários do Twitter podem manter conversas através do uso do 

símbolo @ junto ao nome do usuário com o qual se pretende interagir. Dessa forma, é possí-

vel citar outros seguidores, que eles saberão que foram mencionados.  

Uma peculiaridade do Twitter é o número de caracteres, que não pode ultrapassar 140 

por post. O objetivo é transmitir informação de forma prática, ágil e sucinta. No entanto, a 

oferta de links pode levar a navegação para páginas que permitem que o conteúdo – seja ele 

uma foto, vídeo, áudio ou até mais textos – seja exposto sem limitação.  

 

Não é raro encontrar opiniões manifestadas por leigos que julgam que o Twitter é um mar de 

trocas de informações diminutas, simplistas e irrelevantes por conta, em grande medida, do 
limite de caracteres. Ferramentas de encurtamento de links, por exemplo, transformaram este 
site num grande distribuidor de tráfego, permitindo aos seus usuários anunciarem, 
classificarem ou comentarem conteúdos e direcionar seus seguidores para outros sites 
contendo informações em escala e formato variáveis, como vídeos, textos em blogs ou portais 
de notícias. (AGGIO, 2011, p.8). 

 

As características dos posts dos presidenciáveis no Twitter eram tão distintas que 

puderam ser divididas em 15 categorias por Aggio (2011): divulgação de agenda, comentários 

sobre eventos, replicação de mensagens, ataques, entre outros. Na sua categorização, o autor 

incluiu itens com ou sem link. O intuito foi mesmo distinguir os posts que poderiam conduzir 

o eleitor aos websites ou canais oficiais do YouTube, por exemplo, que abrigariam um 

conteúdo diferenciado e com outras características e potencialidades de cognição. Isso denota 
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o esforço em atrair a atenção dos eleitores para outros canais de comunicação oficiais da 

campanha.  

Marina Silva foi considerada por Aggio como a candidata que melhor se utilizou das 

ferramentas digitais por ter feito uma apropriação singular do Twitter ao utilizar o meio com o 

intuito de informar seus seguidores sobre as atividades de campanha. Ela extrapolou, 

constantemente, as barreiras dos 140 caracteres ao ofertar links que permitiam o acesso a 

entrevistas ao vivo em rádio e televisão. Dilma e Serra também fizeram uso do recurso. 

A integração e remissão entre as diferentes mídias disponíveis na web foi nítida nesta 

campanha e pode ser exemplificada também através de dois posts da candidata Marina. No do 

dia 1 de outubro ela dá um retuite em uma seguidora que diz ter feito uma ação no site de 

relacionamentos Orkut: “#OndaVerde no Orkut RT @wanessa_costa2: mandei scrap pra geral 

no meu orkut pedindo pra que sejam inteligente e votem na #marina43”. Veremos mais 

adiante que até mesmo as respostas de candidatos a eleitores acabaram sendo reproduzidas em 

matérias ou notas veiculadas pela mídia. 

Os candidatos não se utilizaram apenas das redes sociais para divulgar suas demais 

plataformas que dispunham de conteúdo oficial. Marina Silva, com apenas 1 minuto e 24 

segundos de exposição no HGPE, aproveitou esse tempo na televisão para convidar os 

eleitores a acessar seu site – e assim obter mais informações sobre suas propostas, fazer 

doações para a campanha, etc. A falta de tempo na TV foi contornada ainda com iniciativas 

digitais como o “Sala de Marina”, que era um programa no formato de TV para web exibido 

pelo site da candidata para debater questões do projeto político de sua candidatura. Mais uma 

vez, diante de uma limitação – neste caso temporal e não espacial como no caso do Twitter -, 

as coordenações de campanha desenvolveram uma estratégia de remissão de uma plataforma 

para outra na qual não há restrição ao conteúdo que se pretende comunicar.   

Uma característica específica do Twitter que pôde ser explorada pelos candidatos foi o 

seu caráter informal, que, se bem utilizado, permite gerar entre os interlocutores uma sensação 

de maior proximidade. Cremonese (2011) classificou as mensagens dos candidatos no Twitter 

em “comunicações de divulgação” - mais formais, geralmente utiliza a terceira pessoa e é 

mais impessoal - ou de “relacionamento” - mais informais, quando o candidato fala de sua 

vida pessoal e emprega a primeira pessoa.  “Dilma e Marina Silva postaram mensagens mais 

de divulgação (formal) do que de relacionamento (pessoal) e José Serra postou mensagens 

mais de cunho de relacionamento (pessoal) do que de divulgação (formal)” (CREMONESE, 

2011, p. 15).  

http://twitter.com/wanessa_costa2
http://twitter.com/#%21/search?q=%23marina43
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Mas até mesmo as mensagens classificadas como formais pelo conteúdo apresentavam 

uma linguagem informal e despojada, característica do Twitter. Dilma optou muitas vezes por 

usar o termo “pessoal” para se referir a seus seguidores, como no dia 25 de outubro: “Pessoal, 

nessa reta final, recomendo que sigam @dilmanarede e @dilmanaweb para terem 

informações atualizadas sobre a nossa campanha!”.  

Os candidatos também optaram por mesclar essas “mensagens de divulgação” com as 

de “relacionamento”. Marina publicou versos e reflexões e indicações musicais, como no dia 

29 de setembro: “Um instante para quem não conhece ter o prazer de ver e ouvir Dorival 

cantando Marina Morena http://bit.ly/dBjSwm”. Serra, segundo Cremonese, foi o candidato 

que mais se utilizou de mensagens de cunho de relacionamento (pessoal), como no dia 5 de 

setembro: “Assisti Vertigo, no Morumbi, em 2006. RT @smallperes @joseserra_ ouça u2 

bom som”. E também no dia 21 de agosto: “Pois é @Val_Ce, em Manaus ainda deu tempo de 

pegar carona em uma aula de body jump, rs, rs: http://migre.me/16pFn”.  

Já Dilma, de maneira geral, optou por fazer poucas mensagens de “relacionamento” e 

evitou falar de sua vida pessoal.  

 

Marina Silva e José Serra compreenderam, basicamente, o funcionamento do Twitter 
enquanto ferramenta de comunicação política singular que os aproxima de seus eleitores de 

variadas maneiras. A candidata Dilma Rousseff isola-se num padrão e comunicação ultra-
discreto, ínfimo [...]. (AGGIO, p. 14). 

 

Podemos dizer que a partir das eleições 2010, o “corpo a corpo” online também passa 

a ter relevância. Além da regularidade nas postagens, alguns candidatos optaram por fazer uso 

da interatividade
14

 com seus interlocutores. Nesse caso, foi preciso ler o que os internautas 

estavam perguntando ou comentando e respondê-los, o que demanda maior disponibilidade e 

tempo do candidato. Essa troca mostrou-se importante porque os usuários que obtêm 

respostas ou menções podem se engajar ainda mais a favor daquela candidatura, ou, pelo 

contrário, se não forem correspondidos, podem acabar falando mal. Recuero (2012 p. 187) 

explica que a menção de indivíduos com determinada reputação ou popularidade confere 

valor àquele que recebeu a menção. José Serra, por exemplo, retuitou em 14,02% de suas 

mensagens postadas entre o dia 6 de julho (início da propaganda eleitoral) e 2 de novembro de 

2010, segundo um estudo de Cremonese (2012, p. 143). 

 

                                                
14 Interatividade entendida como comunicação mediada potencial habilidade da mídia de deixar o usuário exercer influência 

sobre o conteúdo e/ou forma de comunicação mediada (JENSEN, 1999, p. 183) 

http://bit.ly/dBjSwm
http://twitter.com/smallperes
http://twitter.com/joseserra_
http://twitter.com/Val_Ce
http://migre.me/16pFn
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O consumo de informação política na Internet requer a ação do ator social, questão central 
para a comunicação política contemporânea. Sobretudo em ambientes relacionais ou dotados 

de ferramentas interativas, o desafio das lideranças vai além da busca pela visibilidade: é 
preciso engajar o eleitor, fazer com que ele interaja com o conteúdo. Afinal, por meio do 
compartilhamento em rede, conteúdos políticos podem alcançar indivíduos que não os 
acessariam espontaneamente. (LEAL, ROSSINI, 2012, p. 101). 

 

Esse “contato direto” com as “pessoas físicas” dos candidatos através das redes sociais 

é de extrema importância para a construção da imagem desses políticos. Autores como Manin 

(1995) ressaltam que nossa democracia de massa contemporânea, no que diz respeito à 

eleição dos representantes, indica a crescente personalização da escolha eleitoral, com foco no 

candidato, em oposição aos critérios partidários vigentes no modelo anterior. Assim, o que 

está em jogo é a figura do político, e não mais os ideais de um partido. Leal (2002) explica 

que, no Brasil, a valorização do candidato em detrimento do partido político pode ser 

verificada, por exemplo, com a eleição de Collor e todos os desdobramentos de sua vitória. 

“[...] a era da política centrada nos candidatos se situa na direção da prevalência das 

considerações de curto prazo – sobretudo econômicas (as duas eleições de Fernando Henrique 

Cardoso, ambas tributadas ao plano real, parecem se conformar adequadamente à hipótese).” 

(LEAL, 2002, p.2). 

Nesta nova ambiência eleitoral, segundo o autor, nota-se uma supervalorização da 

figura do candidato e um eleitor com racionalidade de baixa informação, auto-centrado e 

propenso à aceitação de atalhos informativos, que facilitem a decisão através do 

processamento de informações prévias. Por isso, uma das estratégias na construção da 

imagem do candidato é a sua presença no ciberespaço, que se configura cada vez mais como 

um dos mecanismos de aproximação com os eleitores. “Para agentes políticos, perfis pessoais 

são um canal mais direto de comunicação com os cidadãos do que perfis institucionais, pois 

privilegiam a pessoa em detrimento da instituição.” (LEAL, ROSSINI, 2012, p.102).  

Para aumentar a visibilidade da campanha na rede, os presidenciáveis se utilizaram 

ainda de um tipo de mobilização: os twitaços, que estimulavam os internautas a usar 

determinada hashtag para alcançar uma boa posição nos TTs e atrair novos seguidores para os 

perfis oficiais. No dia 27 de setembro, por exemplo, Marina Silva conclamou seus seguidores: 

“Hoje vai acontecer mais um Twitaço, com concentração às 12h e 18h, com as tags 

#Marina43 #OndaVerde http://bit.ly/9mhxIv”. Dez dias antes, José Serra também falou sobre 

esse tipo de ação: “Eu soube que vocês fizeram um twitaço por aqui ontem com o #Vote45. 

Boa!”.  

http://twitter.com/#%21/search?q=%23Marina43
http://twitter.com/#%21/search?q=%23OndaVerde
http://bit.ly/9mhxIv
http://twitter.com/#%21/search?q=%23Vote45
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Os candidatos também usaram o Twitter para dar declarações de primeira mão ou 

exclusivas. No dia 25 de setembro, Marina postou: “Em primeira mão para vocês, o nosso 

programa que vai ao ar no horário eleitoral da noite http://bit.ly/cc5oMD #Marina43”. Já 

Dilma Rousseff anunciou no dia 22 de outubro: “Assistam aos vídeos que eu e o presidente 

Lula gravamos para vcs que navegam pela internet: http://migre.me/1I1q9 e 

http://migre.me/1I1t2”. 

Um caso marcante de bom
15

 uso do Twitter nas eleições 2010 foi o do candidato Plínio 

Arruda (PSOL), que fez um enorme sucesso no microblog logo após o debate da TV 

Bandeirantes. Antes do programa, ele sequer tinha pontuado na última pesquisa de intenções 

de votos divulgada pelo Ibope. Horas depois do debate, foi citado em mais de 15 mil tweets 

em 13 horas e chegou à primeira posição no TTs mundial. Nos próximos dois capítulos, 

veremos como o candidato soube explorar esse desempenho no Twitter fazendo ações e dando 

declarações no microblog que acabaram sendo noticiadas pelos veículos de imprensa. Essa 

aposta de candidatos com menos recursos financeiros utilizarem a web como meio de 

amplificar sua visibilidade já havia acontecido nas eleições de 2002. Segundo Borges (2009, 

p.103), Garotinho, então candidato à presidência do Brasil, apesar da falta de recursos para 

campanha, também fez um uso marginal, porém eficiente, dos meios de comunicação. Além 

do rádio, veículo que ele dominava por ser ex-locutor, o candidato utilizou seu site para 

promover debates e fazer acusações contra adversários, o que atraiu a atenção de eleitores e 

da mídia. Em 2004, a campanha americana de Dean “conquistou seus primeiros adeptos pela 

Internet, o que lhe trouxe visibilidade na mídia de radiofusão e de massa. Ele conseguiu 

levantar grandes somas de dinheiro pela Internet, dinheiro que foi consumido pela 

necessidade de financiar anúncios na televisão” (JENKINS, 2009, p.293).  

 

 

1.2.5 Jogos online na campanha 2010  

 

 

Os jogos foram outra plataforma utilizada tanto pelas coordenações de campanha 

quanto pelos eleitores/internautas como forma de publicação e divulgação de conteúdos 

favoráveis ou não aos candidatos. Ayres e Cerqueira (2011, p.58) ressaltam que a “relação 

                                                
15 Lembramos que aqui, entendemos bom uso do Twitter não como forma de mudar ou alterar o resultado final da eleição, 
mas como forma de possibilitar que o candidato conseguisse uma maior exposição na mídia tradicional e conseguisse, assim, 

atingir um público ainda maior. 

http://bit.ly/cc5oMD
http://twitter.com/#%21/search?q=%23Marina43
http://migre.me/1I1q9
http://migre.me/1I1t2
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entre os games e a política não é uma novidade no contexto das eleições, contudo ainda é um 

tipo de prática, em geral, pouco explorada nas estratégias de comunicação digital”. A própria 

campanha de Barack Obama anunciou em jogos da EA (Eletronic Arts), no console XBOX 

Live, convidando os usuários a conhecer melhor suas propostas. 

No Brasil, nas eleições 2010, a equipe de Marina criou um “social game”, um jogo 

online, intitulado “Um Mundo”. Ao acessar a página, o usuário era convidado a construir seu 

próprio mundo selecionando um tema, como desenvolvimento sustentável, educação, saúde, 

empregos, natureza, segurança etc. 

 

O ponto-chave da iniciativa era o poder de recomendação e compartilhamento dos usuários na 
web, afinal, para que o mundo escolhido crescesse, os internautas deveriam visitar e receber 
visitas de outros jogadores para acumular pontos e trocar presentes. Para ampliar seu poder de 
alcance e disseminação, o jogo disponibilizava opções para compartilhamento em mídias 
sociais como Twitter, Facebook, Orkut, além de contar com conteúdos explicativos no 
YouTube (AYRES, CERQUEIRA, 2011, p.58. In: Santos). 

  

Ayres e Cerqueira defendem que um jogo social pode ser utilizado para divulgar ideias e a 

plataforma de um candidato, fortalecer sua presença e lembrança no eleitorado, estimular o 

engajamento dos internautas em torno de uma causa, arrecadar doações para a campanha, etc. 

Os eleitores/internautas também se utilizaram desse recurso, mas como forma de expressar 

suas opiniões em torno de determinado candidato.  

Durante o período de campanha, um dos jogos postados na rede por internautas foi o 

“Show do Dilmão”
16

, no qual, para cada pergunta acertada, o internauta “ganharia” um 

benefício do Governo Federal. As perguntas lembravam gafes da candidata do PT. E, 

dependendo do número de acertos, a mensagem final definia o nível de “petismo” do 

internauta. 

Outro jogo, esse de apoio à Dilma Rousseff e chamado “Dilma Adventure”
17

, foi feito 

no estilo do clássico “Super Mario Bross”. O objetivo era que o internauta levasse a petista até 

o Palácio do Planalto. Para isso, ela precisava pegar estrelas vermelhas do PT e urnas de 

votação e superar diversos obstáculos como objetos lançados por um tucano do alto da tela e o 

personagem que representava o candidato José Serra. 

Chamou atenção a rapidez com que surgiam na rede games alusivos a episódios que 

aconteciam durante a campanha. Um exemplo disso foi o jogo em que Serra aparece na 

bancada do Jornal Nacional como alvo para bolinhas de papel. O jogo fazia referência à 

                                                
16 Disponível em: <http://dilmanao.org/dilmao/>. Acesso em: 14 de Ago de 2011 
 
17 Disponível em: <http://www.gmfgames.com/dilma/>. Acesso em: 14 de Ago de 2011 

http://dilmanao.org/dilmao/
http://www.gmfgames.com/dilma/
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agressão sofrida pelo candidato, durante campanha no Rio de Janeiro, na qual ele foi atingido 

na cabeça por um objeto arremessado. Serra foi a um hospital para realizar exames 

neurológicos, e o Jornal Nacional ouviu peritos que avaliaram a possível gravidade da lesão. 

O episódio foi um dos mais comentados no Twitter. Os usuários fizeram uso das hashtags 

#serrarojas (em referência ao goleiro chileno que fingiu ser atingido por um sinalizador 

durante uma partida de futebol), #boladepapelfacts e #chamex (marca de papel) para comentar 

o episódio. 

A linguagem dos games também foi utilizada em um vídeo desenvolvido pelo grupo 

de humor Galo Frito e postado no YouTube. O “Dilma Pokémon”
18

 era um confronto entre a 

candidata petista e seu adversário José Serra. Com uma música lúdica de fundo, Dilma chega 

ao gabinete do Palácio do Planalto ansiosa para assumir o cargo. Até que, de repente, um 

tucano aparece e arremessa José Serra em frente à petista. O tom da música passa a ser de 

suspense, como nos games tradicionais. E então começa o embate entre os dois. Na disputa, 

há referência a vários episódios reais da campanha: como a bolinha de papel arremessada 

contra Serra. Até que Dilma vence, com a ajuda do presidente Lula. O sucesso foi tão grande 

que chegou à liderança do Trending Topics Brasil. 

Analisar a evolução do uso da internet pelas campanhas e internautas e as diferenças 

entre as materialidades dos meios digitais utilizados nesse processo é de grande importância 

para entendermos como os jornalistas lidaram com esse conteúdo disponível e se apropriaram 

dele. Abordar as peculiaridades dessas ferramentas também é fundamental para 

compreendermos, por exemplo, por que o Twitter foi a rede social mais utilizada pelos 

jornalistas na sua rotina de produção de notícias durante as eleições de 2010, assunto que 

abordaremos no capítulo a seguir. 

 

 

 

                                                
18 Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=Y8lwdstRd6I>. Acesso em: 14 de Ago de 2011 

http://www.youtube.com/watch?v=Y8lwdstRd6I
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2  AS FERRAMENTAS DIGITAIS ENTRAM NA COBERTURA  

 

 

Não podemos falar nas mudanças que as redes sociais têm provocado na rotina de 

produção jornalística sem antes entendermos elementos importantes dessa dinâmica de 

fabricação da notícia. Abordar o referencial teórico sobre o newsmaking é parte indispensável 

da reflexão sobre tal processo. Segundo Vizeu (2000, p.76), essas pesquisas “procuram 

descrever o trabalho comunicativo dos emissores como um processo no qual acontece de tudo 

– rotinas cansativas, distorções intrínsecas e estereótipos funcionais”.   

Os estudos mais recentes sobre o jornalismo, conforme explicita Wolf (1999, p.272), 

integram a análise do papel de gatekeeper à análise da organização burocrática.  “Esta 

passagem assinala a transição dos estudos sobre a manipulação explícita da informação para a 

questão da distorção inconsciente (unwritting bias) que se verifica constantemente na 

cobertura informativa”. Segundo Wolf, se os estudos sobre os gatekeepers associavam o 

conteúdo dos jornais ao trabalho de seleção das notícias, executado precisamente pelo que o 

autor chama de “guarda da cancela”, os recentes estudos sobre a produção de notícias 

relacionam a imagem da realidade social, fornecida pelos mass media, com a organização e a 

produção rotineira dos aparelhos jornalísticos.  

Para conseguir dar conta de acompanhar a “superabundância de acontecimentos”, 

como explica Tuchman (1983, p.39-44), as empresas jornalísticas tentam organizar a 

produção impondo uma ordem no espaço. Elas dividem o mundo em áreas de 

responsabilidade territorial, colocam repórteres para acompanhar o dia a dia de certas 

organizações que produzem acontecimentos noticiáveis e dividem o trabalho em seções, ou 

editorias, específicas. Além disso, estabelecem critérios de relevância para os acontecimentos 

que determinam a sua noticiabilidade, que segundo o conceito postulado por Wolf:  

 

[...] é constituída pelo conjunto de requisitos que se exigem dos acontecimentos - do ponto de 
vista da estrutura do trabalho nos órgãos de informação e do ponto de vista do 
profissionalismo dos jornalistas - para adquirirem a existência pública de notícias. Tudo o que 
não corresponde a esses requisitos é «excluído», por não ser adequado às rotinas produtivas e 
aos cânones da cultura profissional. [...] Quer dizer, a noticiabilidade está estreitamente 
relacionada com os processos de rotinização e de estandardização das práticas produtivas: 
equivale a introduzir práticas produtivas estáveis, numa «matéria-prima» (os factos que 

ocorrem no mundo) que é, por natureza, extremamente variável e impossível de predizer. 
(WOLF, 1999, p.282).  

 

Outro conceito que vamos utilizar ao longo deste trabalho é o de valores-notícias. 

Componente da noticiabilidade, eles são “critérios de relevância espalhados ao longo de todo 
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o processo de produção; isto é, não estão presentes apenas na seleção das notícias, participam 

também nas operações posteriores, embora com um relevo diferente” (WOLF, 1999, p.293). 

Os valores-notícias são dinâmicos, mudam em função de aspectos culturais, sociológicos e 

tecnológicos. “Por exemplo, a introdução do videoteipe no telejornalismo modificou, de 

forma profunda, uma série de fatores, por exemplo, a economia do tempo em televisão” 

(VIZEU, 2000, p.225). 

 Wolf (1999) agrupa os valores-notícias, embora eles sejam praticamente infinitos, em 

cinco grandes categorias: 

 

1) Critérios substantivos: articulam-se essencialmente quanto à importância e ao interesse da 

notícia. A importância é determinada por quatro variáveis: 

 

I) Grau e nível hierárquico dos indivíduos envolvidos no acontecimento 

noticiável, quer no que respeita às instituições governamentais, quer aos 

outros organismos e hierarquias sociais: quanto mais o acontecimento disser 

respeito a pessoas de destaque na hierarquia social (elite, personalidades 

famosas, etc.), mais possibilidade tem de virar notícia; 

II) Impacto sobre a nação e interesse nacional: determina a importância de um 

acontecimento segundo sua potencialidade de influir ou de incidir sobre os 

acontecimentos do país. Diz respeito também à proximidade, tanto no 

sentido geográfico quanto cultural. 

III) Quantidade de pessoas que o acontecimento (de fato ou potencialmente) 

envolve: quanto maior for o número de pessoas envolvidas num desastre, 

por exemplo, ou quanto mais elevada for a presença de “grandes nomes” 

numa ocasião formal, maior é a “visibilidade” desses acontecimentos e mais 

importante é a notícia.  

IV) Relevância e significação do acontecimento em relação aos 

desenvolvimentos futuros de uma determinada situação: fatos que 

apresentam consequências e desdobramentos são mais importantes do que 

os que se esgotam em si. As eleições presidenciais são um exemplo de 

evento com duração prolongada.  
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Já o elemento do interesse, segundo Wolf, se baseia em uma avaliação mais heterogênea, 

mais aberta às opiniões subjetivas.  Wolf cita como algumas categorias que são usadas para o 

critério interesse de noticiabilidade: 

I) Histórias de gente comum que é encontrada em situações insólitas, ou 

histórias de homens públicos surpreendidos no dia a dia da sua vida privada; 

II) Histórias em que se verifica uma inversão de papéis (“o homem que morde 

o cão) 

III) Histórias de interesse humano  

IV) Histórias de feitos excepcionais e heroico 

Veremos no decorrer deste trabalho como este elemento do interesse foi utilizado pelos 

jornalistas na cobertura das eleições em notas e matérias que diziam respeito a Amenidades 

publicadas no Twitter por políticos, assessores e internautas/eleitores.  

 

2) Critérios relativos ao produto: dizem respeito à disponibilidade de materiais (o quão 

acessível é o acontecimento para os jornalistas) e às características específicas do produto 

informativo. São esses critérios: 

I) Brevidade: as notícias devem ter o tamanho suficiente para cobrir o essencial 

e chamar atenção. O relato deve também ser adequado aos limites do 

noticiário, seja pela dimensão do jornal ou pela duração do noticiário de 

rádio ou TV. 

II) Ideologia da informação: “são noticiáveis, em primeiro lugar, os 

acontecimentos que constituem e representam uma infração, um desvio, 

uma ruptura do uso normal das coisas. Constitui notícia aquilo que altera a 

rotina, as aparências normais” (WOLF, 1999, p. 312). Quanto mais negativo 

nas suas consequências é um fato, maior é o seu valor-notícia. 

III) Atualidade: as notícias devem referir-se a acontecimentos o mais recentes 

possível. Wolf destaca também a “atualidade interna”, que consiste em 

determinado fato, como uma descoberta científica, não ser novidade para a 

fonte, mas ser atual para o jornalista, e consequentemente para grande parte 

do público.  

IV) Qualidade da história: o material deve ter um mínimo de qualidade técnica 

compatível ao veículo no qual será transmitido.  

V) Equilíbrio (balance): refere-se à composição equilibrada do noticiário no 

seu conjunto: 
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O equilíbrio pode dizer respeito quer ao jornal, ou ao telejornal, no seu conjunto quer a 
elementos específicos como a cobertura geográfica (procura-se ter notícias que cubram, 

dentro do possível, todo o território nacional), as classes etárias (notícias que possam 
interessar, tendencialmente, todas as camadas da população). A forma mais explícita, 
recorrente e formalizada de equilíbrio, diz, naturalmente, respeito à cobertura informativa das 
forças políticas e partidárias. [...] Ao nível de rotinas produtivas reais, a tensão idealista no 
sentido de uma informação pluralista transforma-se, precisamente, na prática do equilíbrio 
pelo qual, à cobertura informativa sobre o partido X deve corresponder a cobertura do partido 
Y e assim por diante. (WOLF, 1999, p.316, 318). 

 

3) Critérios relativos ao meio de comunicação: neste caso, a quantidade de tempo de 

transmissão de uma notícia pode estar condicionada ao modo como é apresentada. No 

telejornalismo, a avaliação de noticiabilidade depende de um bom material visual. Mais uma 

vez, vemos o quanto a materialidade de um meio influencia na forma como a mensagem é 

apresentada ao receptor e como ele irá apreendê-la. Outro critério é a “frequência”, isto é, a 

acessibilidade à fonte ou ao local do fato pressupõe a possibilidade da continuidade daquela 

cobertura. Veremos no próximo capítulo que o Twitter possibilitou a suíte (a sequência) de 

diversos assuntos, pois fontes que pareciam indisponíveis para dar declarações após situações 

polêmicas se pronunciavam através do microblog. Outro aspecto a ser considerado é o 

“formato”. As notícias devem obedecer à narrativa jornalística, que é partilhada por todos os 

meios de comunicação. Esse formato e a confiabilidade no veículo é que fazem com que 

muitas pessoas só acreditem em determinado fato que viram nas redes sociais ou que ficaram 

sabendo por um conhecido quando ele é veiculado no jornal, no rádio, na TV ou no site de 

uma mídia tradicional.  

 

4) Critérios relativos ao público: dizem respeito à imagem que os jornalistas têm do público 

para o qual se dirige o veículo de comunicação. É possível identificar duas preocupações dos 

jornalistas quanto à sua audiência: 

A) A estrutura narrativa: a narrativa deve permitir a plena identificação por 

parte do espectador; deve atender o interesse de informações de serviço; e 

não devem oprimir o espectador nem com demasiados pormenores nem com 

histórias deprimentes ou sem interesse. 

B) Proteção: não noticiar acontecimentos que promovam traumas ou ansiedade 

no público. Por isso, vários jornais evitam dar notícias sobre suicídios.  

 

5) Critérios relativos à concorrência: as empresas tendem a neutralizar as manobras dos 

adversários com notícias exclusivas ou furos e estando atentas às expectativas recíprocas (um 
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fato pode ser noticiado por um veículo sob a expectativa de o veículo concorrente abordar o 

assunto).  

Como Wolf ressalta, nem todos os valores-notícias citados são importantes e 

relevantes do mesmo modo para cada notícia. Até porque não há tempo suficiente para que os 

jornalistas observem cada um desses critérios durante a seleção do que será ou não noticiado. 

Mas justamente a escassez de tempo faz com que os valores-notícias, que estão enraizados no 

processo produtivo, possibilitem uma certa organização e rotinização do trabalho.  

 

O ritmo alucinado da produção jornalística permite e enseja a rápida definição de um 
repertório de possibilidades que, nunca sendo absolutamente rígido, favorece a reprodução, 

nem sempre percebida, de um saber prático aparentemente eficaz. Num ofício onde a luta 
contra o tempo é regra de sobrevivência, qualquer princípio de economia da ação, isto é, de 
tempo de execução é bem-vindo. (BARROS FILHO, 2002, p. 160 e 161) 

 

Tuchman (1983) é outra autora que descreve como as empresas jornalísticas se 

esforçam para rotinizar o trabalho, pois isso permite a quem elabora a notícia trabalhar com o 

inesperado e produzir uma quantidade fixa de notícias. Em momentos de normalidade, certos 

fatos são noticiados apenas para preencher espaço. 

No processo de enquadramento da realidade, os jornalistas se utilizam da “trama da 

faticidade” (TUCHMAN, 1983, p.99), que são os procedimentos e as operações que 

contribuem para que um acontecimento seja definido e avaliado como fato jornalístico. Os 

jornalistas são impelidos a identificar como fatos interpretações produzidas por determinadas 

fontes, mas não por outras. Tradicionalmente, eles acabam trabalhando com as chamadas 

fontes legitimadas, deixando de lado o cidadão comum. Na medida em que a internet passa a 

ser fonte fundamental de eventos noticiáveis, o eleitor/internauta passa a ter possibilidade de 

ter mais voz. 

 

Com a multiplicação das fontes provocada pela facilidade de obtenção de dados armazenados 
nas 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 do oficial ou do 
oficioso para o domínio público. (MACHADO, 2003, p.28) 

 

Como ressalta Vizeu (2000, p.83), “a seleção das notícias é um processo complexo 

que se desenvolve ao longo de todo o ciclo de trabalho, realizado em diferentes etapas, desde 

as fontes até o redator, editor [...]”.  
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2.1 As novas habilidades demandadas aos jornalistas 

 

 

O avanço tecnológico tem obrigado trabalhadores de diversas áreas, entre eles os 

jornalistas, a se adaptar constantemente às novas ferramentas sob o risco de se tornar um 

profissional ultrapassado e até mesmo perder o emprego. Os que não se enquadram aos novos 

mecanismos técnicos-profissionais e não desenvolvem habilidades para lidar com as novas 

plataformas são considerados dinossauros nas redações. No relato de Travancas (1992), 

vemos que esse problema acontece desde o início da década de 1990 com a substituição das 

máquinas de escrever por computadores nas redações:  

 

Para muitos jornalistas, principalmente aqueles de mais de quarenta anos, que trabalharam 
com as antigas máquinas de escrever manuais, a presença dos computadores significa uma 
mudança drástica. Alguns afirmam que os jornais “mudaram de cara” e as redações perderam 
muitas de suas principais características. Velhos repórteres conseguem encarar naturalmente a 

novidade dos computadores e trabalhar com eles sem tanta dificuldade, mas nem todos têm 
esse poder de adaptação. Se a inovação técnica trouxe grandes vantagens para o jornal e para 
o próprio profissional, é a geração que entrou nas redações já informatizadas quem melhor 
lida com os equipamentos, enfatizando suas vantagens, como ganho de tempo e rapidez no 
acesso às informações arquivadas. (TRAVANCAS, 1992, p. 24) 

 

A introdução dos computadores, de acordo com Kischinhevsky (2010), alterou 

significativamente a produção não apenas porque os jornalistas tiveram que se adaptar à nova 

tecnologia, mas também porque ela alterou inclusive o ritmo diário de apuração e redação ao 

exigir que o repórter produzisse mais pautas. Vemos que a demanda maior pelo tempo do 

jornalista tem início nesta fase: 

 

A máquina de escrever era substituída por microcomputadores, ferramenta útil para a 
obtenção de maior produtividade dos jornalistas. A informatização reduziu tremendamente o 

tempo necessário à elaboração e ao processamento de um texto jornalístico, levando a 
cobranças crescentes – aumento do número de pautas diárias designadas a cada repórter, 
enxugamento de equipes, acúmulo de funções. Quem não se adaptou simplesmente perdeu o 
emprego. (KISCHINHEVSKY ,2010, p.7). 

 

Os primeiros modelos de digitalização nas redações aconteceram na década de 1970, 

quando o computador era usado para processar o texto, tendo função secundária nas 

atividades de apuração. Já hoje, as redes são ferramentas auxiliares na elaboração de 

conteúdos para os meios clássicos, como os jornais, as rádios e as TVs. No caso do jornalismo 

digital, todo o processo jornalístico de produção – da pesquisa à circulação de conteúdos – 

acontece no ciberespaço. 
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O presente do jornalismo já se dá com a migração plena para o ciberespaço, que, como 

evidencia Machado (2003, p.13-14), “virou espaço para localização de fontes, criação de 

modelos de negócio, ferramenta de apuração e suporte para a disseminação dos conteúdos 

entre os membros das redes articuladas em torno de cada publicação”. 

 

Uma ruptura que, sem deixar de incorporar os conhecimentos acumulados ao longo de quatro 
séculos, parte do pressuposto que, por mais experiente que seja, um jornalista dos meios 
convencionais parece um foca no mundo das redes. (MACHADO, 2003, p.13). 

 

Compreender as ações e associações humanas na internet é uma das tarefas do 

jornalista nos dias de hoje, que pode reconhecer os rastros deixados pela sociedade na rede e 

utilizá-los em matérias de comportamento. Numa cobertura de eleição, por exemplo, esse tipo 

de reportagem é fundamental, pois é capaz de revelar as preferências de parte do eleitorado. 

Mas, para captar esse conteúdo disponível, os jornalistas, além de saber a parte operacional do 

sistema, precisam compreender os códigos utilizados pelos usuários.  

As “conversações em rede”, como define Recuero (2012), são facilmente “buscáveis”, 

principalmente as do Twitter, que podem ser guiadas pelas hashtags. “Através do uso da 

hashtag, que provê o contexto, é possível acompanhar centenas de pessoas falando umas com 

as outras, em uma conversação que parece caótica e complexa” (Recuero, 2012, p.126). Os 

jornalistas, então, precisam entender as abreviações e gírias usadas naquele microcosmo. Só 

assim é possível utilizar a ferramenta como forma de auxiliar na construção do noticiário, pois 

como afirma Vizeu (2000, p.57): “[...] o sujeito se defronta com outros códigos – ou outros 

discursos – de que empresta também para a constituição de suas unidades discursivas. Do 

trabalho de operar com vários discursos resultam construções, que, no jargão jornalístico, 

podem ser chamadas de notícias”.  

É claro que os jornalistas mais jovens, por terem tido contato desde crianças ou pelo 

menos desde a adolescência com as plataformas digitais, acabam dominando mais facilmente 

tais ferramentas até porque estão acostumados à estrutura do texto da web e à linguagem 

utilizada na rede. Mas devemos lembrar que tal conhecimento é adquirido muito mais através 

do uso sistemático desses mecanismos, até mesmo para o lazer, do que por um ensino formal 

de informática nas escolas contemporâneas. 

Na construção de suas narrativas, os jornalistas também precisam dominar a dicotomia 

digital X analógico. Como vimos no capítulo 1, a revolução eletrônica rompe com a 

continuidade da tradição impressa e cria novos parâmetros de técnicas de leitura e de escrita. 

Diante do suporte eletrônico, os jornalistas têm tido que criar e pensar em maneiras de 
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construir narrativas transmidiáticas. Já no processo de criação, ele pensa na pluralidade de 

formas de apresentação do texto até para atender aos interesses da empresa. Pois, como 

acredita Borges (2009, p.44), “o grande desafio para os jornais será a capacidade de adaptação 

de seu conteúdo para distribuí-lo por todos os meios de comunicação disponíveis”. 

Mas também é preciso avaliar qual conteúdo deve ser veiculado em qual mídia. 

Meyrowitz (1987, p. 97-98) ressalta que as mensagens em mídias impressas e eletrônicas são 

sobre coisas diferentes. A televisão pode apresentar um objeto ou pessoa de um modo que a 

descrição verbal não consegue. Um vídeo de um fugitivo, por exemplo, ajuda mais do que a 

descrição dele. Mas as mensagens audiovisuais, por outro lado, são limitadas para exprimir 

ideias abstratas. 

Sabemos que é necessário treino para que se consiga codificar mensagens nas mídias 

digitais, como em qualquer outro meio. Navegar na internet, apurar uma informação, digitar 

uma matéria, postar um conteúdo em uma rede social, em um site ou em uma plataforma de 

publicação para veículos impressos são atividades que, para serem executadas, precisam da 

integração dos sistemas perceptivo e motor. Por isso, cada vez mais os próprios comandos das 

redações de jornais impressos, por exemplo, estão investindo em cursos para capacitar seus 

funcionários a desenvolver atividades múltiplas. Além de saber apurar e redigir um bom texto, 

um repórter do impresso nos dias de hoje tem que saber fotografar, filmar e editar vídeos que 

serão veiculados nas versões online do produto, etc.  

Como nos mostram Oliveira; Timponi e Maia (2011), as transformações nos sistemas 

de mídias e entretenimento contemporâneos implicam desafios para os processos cognitivos 

dos usuários, entre eles os jornalistas. Segundo as autoras, tais desafios são: 

 

1) Maior participação em atividades de construção colaborativa de conteúdo e em ambientes 

de interação social; 2) Aumento na quantidade de informações distribuídas em diversas 
plataformas, exigindo que o usuário atue como verdadeiro investigador: é necessária uma 
percepção seletiva acurada para explorar, pinçar e conectar os conteúdos de interesse no meio 
do excesso e da fragmentação; 3) Necessidade de selecionar tarefas e ordená-las devido à 
sobrecarga de estímulos e demandas; 4) Por fim, o estímulo para que se aprenda diversas 
linguagens, softwares e códigos midiáticos essenciais na cultura digital. (OLIVEIRA, 
TIMPONI, MAIA, 2011, p.1-2). 

 

Essas novas demandas, como não poderia deixar de ser, acabam provocando um 

impacto na organização do trabalho e nos processos produtivos dos jornalistas. E podem até 

mesmo influir nos critérios de noticiabilidade. 

Barreto, Rodrigues e Kischinhevsky (2009) mostram que os dois veículos estudados 

nesta pesquisa – “O Globo” e a “Folha de S.Paulo” – anunciaram medidas recentes sobre a 

questão da prática profissional multimídia. Conforme os autores, “O Globo”, no seu processo 



61 

 

seletivo de estagiários, tem como um dos critérios a capacidade do concorrente de contar a 

mesma história em diferentes suportes. Além disso, ao longo de 2008, “O Globo” começou a 

integrar as redações do jornal com a do portal “Globo Online”, eliminando a distinção entre as 

duas marcas e intensificando as exigências para que os profissionais do jornal impresso sejam 

também responsáveis pela veiculação de notícias em diversos formatos além da plataforma 

web, como resumos para envio via SMS. A integração física das redações do impresso e do 

online aconteceu, como já dissemos, no fim de 2009, sendo a cobertura das eleições de 2010 o 

primeiro grande evento político neste novo cenário de produção.  

 

[...] jornalistas de O Globo e Extra (principal negócio do Infoglobo no segmento popular) 
foram orientados pelas chefias de redação a, sempre que possível, complementar a apuração 
de reportagens com a captação de sonoras e a gravação de entrevistas resumidas em vídeo, 
visando alimentar suas versões online. Para tanto, repórteres de texto vão às ruas com 
telefones celulares de terceira geração, filmadoras, câmeras fotográficas e notebooks para 
agilizar a transmissão de conteúdo. Nenhum acréscimo salarial foi oferecido aos jornalistas, 
que, na visão da empresa, estão apenas se adequando à “nova realidade do mercado”. A 
mudança na lógica produtiva veio amparada por campanha publicitária que expõe a 

importação de um modelo de convergência norte-americano – a principal peça veiculada pela 
TV Globo, intitulada “Muito além do papel de um jornal”, encerra-se com expressões em 
inglês para remeter à noção de informação em tempo real, 24 horas por dia: “On line. On 
time. Full time”. (BARRETO,  RODRIGUES, KISCHINHEVSKY, 2009, p.53). 

 

A “Folha”, conforme os autores, em 2009 também anunciou mudanças editoriais 

importantes. O veículo optou por fazer um jornalismo online para notícias rápidas e de fôlego 

curto, enquanto ao jornal impresso caberia o aprofundamento maior dessas mesmas notícias. 

A edição impressa passava a dedicar-se mais à análise, enquanto o online trabalhava focado 

na quantidade/atualidade. “Note-se que enquanto a proposta do Globo é a de valorização de 

multimeios – estabelecendo a web como uma plataforma de distribuição de diferentes tipos de 

conteúdo –, a da Folha caminha no sentido de buscar especificidades de conteúdo para o 

jornal online” (BARRETO, RODRIGUES, KISCHINHEVSKY, 2009, p.54).   

 

 

2.2  As ferramentas digitais na visão dos jornalistas 

 

 

Uma grande cobertura é sempre cercada por expectativas. Repórteres, chefes de 

reportagem, diagramadores, designers e editores se reúnem meses antes para traçar estratégias 

que determinam desde o número de reforços (em número de profissionais) que serão 

necessários ao projeto gráfico que será utilizado como marca daquele evento. Coberturas 

eleitorais, principalmente, exigem uma atenção especial: é preciso conseguir furos de 
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reportagem, antecipar pesquisas de intenção de voto, revelar bastidores, etc. Isso tudo sem 

perder de vista a imparcialidade prometida pelos veículos de imprensa brasileiros. Em 2010, 

os jornalistas tiveram mais um desafio: monitorar o que políticos, assessores, personalidades e 

eleitores postavam nas mais diversas plataformas digitais de publicação.  

Para conhecer melhor o dia a dia da produção noticiosa nesse novo contexto, parte 

desta pesquisa foi dedicada a ouvir os jornalistas do “O Globo” e da “Folha de S.Paulo” a 

partir da realização de entrevistas, uma das técnicas de investigação mais tradicionais das 

ciências sociais. Buscaremos, de posse desses discursos, investigar como as ferramentas 

digitais – como o Twitter, Facebook e Orkut – alteraram a rotina dos jornalistas. Como 

explica Gaskell (p.65), a compreensão dos mundos da vida dos entrevistados é a condição 

sine qua non da entrevista qualitativa: 

 

O emprego da entrevista qualitativa para mapear e compreender o mundo da vida dos 
respondentes é o ponto de entrada para o cientista social que introduz, então, esquemas 

interpretativos para compreender as narrativas dos atores em termos mais conceptuais e 
abstratos, muitas vezes em relação a outras observações. A entrevista qualitativa, pois, 
fornece os dados básicos para o desenvolvimento e a compreensão dos relações entre os 
atores sociais e sua situação. O objetivo é uma compreensão detalhada das crenças, atitudes, 
valores e motivações, em relação aos comportamentos das pessoas em contextos sociais 
específicos. (GASKELL, 2011, p. 65). 

 

A entrevista parece ser uma escolha acertada na medida em que nos permite descobrir 

as percepções individuais de diferentes jornalistas, em diferentes graus de hierarquia no 

processo de construção da notícia, para depois fazermos conexões entre os depoimentos. 

Queremos entender como esses profissionais fizeram uso das potencialidades técnicas 

oferecidas pelas várias ferramentas disponíveis na web.  

Utilizamos um questionário estruturado semiaberto para guiar o processo de 

entrevistas e para conseguir uma certa unidade entre elas, permitindo assim a comparação de 

respostas. Nosso intuito foi captar o discurso espontâneo, que possibilita que o entrevistado dê 

explicações mais detalhadas do que se respondesse às perguntas fechadas de um survey. Os 

relatos não só foram considerados ao longo deste trabalho, mas também tiveram fundamental 

importância no entendimento de como tem se dado a forma de produção e divulgação de 

reportagens nesse novo contexto. Nosso questionário foi composto por 16 perguntas 

relacionadas ao uso pessoal e profissional das redes sociais e dos microblogs (ver Apêndice 

A).  

O número de profissionais ouvidos dependeu da disponibilidade e interesse dos 

jornalistas das duas empresas em participar desta pesquisa. Mas lembramos que a amostra, 

neste caso, não precisa apresentar representatividade estatística de determinado universo e sim 
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estar ligada à capacidade das fontes de dar informações relevantes sobre o tema pesquisado. 

Assim, a escolha da amostra foi feita de forma estratégica, intencional e não estatística e 

aleatória. A definição dos entrevistados, no entanto, buscou levar em conta algum grau de 

diversidade (repórteres do impresso e do site e chefia), mesclando assim jornalistas com 

diferentes funções no processo produtivo.  

Com relação à faixa etária, aspecto importante em se tratando de domínio da 

tecnologia, ela variou entre 23 e 53 anos. Dos 16 entrevistados, seis estavam na faixa dos 

vinte anos; quatro estavam na faixa dos 30; cinco na faixa dos quarenta; e um na faixa dos 50. 

Desse total, oito são mulheres e oito homens. 

Todos os entrevistados deviam pertencer ou estar cedidos às editorias “Nacional”, no 

caso do “Globo”, e “Poder”, no caso da “Folha”, ambas responsáveis pela cobertura das 

eleições. Os cargos dos entrevistados, que citaremos adiante, são referentes ao ano de 2010.  

Convém dizer que o número de jornalistas ouvidos em uma publicação não precisa 

obrigatoriamente ser idêntico ao total de entrevistados do outro veículo. Como dissemos, 

estimar parâmetros da população de profissionais não é um objetivo deste trabalho. Mais uma 

vez, ressaltamos que a definição da amostra dependeu da disposição dos possíveis 

entrevistados.  

Foram ouvidos seis profissionais do jornal “O Globo” entre dezembro de 2011 e 

janeiro 2012, um em dezembro de 2012 e três em janeiro de 2013, totalizando dez 

entrevistados: A., repórter do site e com 23 anos durante a cobertura; B., repórter do impresso 

e com 26 anos; C., repórter do impresso e com 30 anos à época da cobertura; D., repórter do 

impresso, então com 35 anos; E., repórter do impresso, então com 38 anos; F., editor-

assistente do impresso e com 46 anos; G., repórter especial e com 48 anos; P., repórter e 

colunista e com 43 anos; Q., editor da editoria “País” do impresso e com 46 anos; e R., editor 

de “Mídias Sociais e Interatividade” e com 53 anos. As entrevistas duraram de 20 minutos a 

pouco mais de uma hora. Oito aconteceram dentro do ambiente da redação, e duas foram 

feitas por telefone, uma pelo fato de o entrevistado morar em Brasília e outra pela 

disponibilidade do entrevistado. Desse total, seis são mulheres e quatro homens. 

Foram ouvidos seis profissionais do jornal “Folha de S.Paulo” entre setembro e 

dezembro de 2012, sendo todos repórteres e do impresso: H., com 40 anos durante a 

cobertura; I., com 26 anos; J., com 27 anos; K., com 28 anos; L., com 27 anos; e M., com 38 

anos. Desses, duas eram mulheres e quatro homens. Também com relação aos entrevistados, 

três eram da sucursal de Brasília. As entrevistas duraram de 30 a 50 minutos, sendo que três 

aconteceram via telefone e duas por e-mail por conta da disponibilidade ou opção dos 
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entrevistados. A sexta entrevista foi feita pessoalmente por uma jornalista trainee contratada 

por esta pesquisadora para aplicar o questionário. Ela teve a liberdade de fazer perguntas que 

não estavam no questionário, assim como a autora o fez durante as entrevistas que realizou. 

Convém esclarecer que o número de entrevistados da “Folha” é menor que o do 

“Globo” em função do interesse dos entrevistados de participar deste trabalho. Esta 

pesquisadora entrou em contato via e-mail com 13 jornalistas do veículo, entre editores, 

editores assistentes e repórteres, mas só obteve resposta positiva dos seis ouvidos pelo 

trabalho. Quatro sequer retornaram aos e-mails (foram enviados dois), uma jornalista negou a 

entrevista alegando falta de tempo, um jornalista disse que não usava o Twitter 

profissionalmente e outro argumentou que não era editor à época das eleições.  

É preciso esclarecer que no “Globo”, o fato de a autora ser uma colega de trabalho é 

um estímulo à entrevista, embora oito delas tivessem ocorrido em meio à correria do dia a dia 

da redação pela mesma questão da disponibilidade dos entrevistados. Aqui, já percebemos 

como a questão do tempo é crucial na rotina do jornalista. Tal aspecto será analisado mais 

profundamente neste trabalho. Veremos que, com a introdução das redes sociais, que se 

tornaram mais um mecanismo a ser monitorado, surgiu mais uma demanda pelo tempo dos 

jornalistas. Abaixo, reproduzimos algumas das justificativas dos repórteres da “Folha” para 

não participar da pesquisa que nos foram enviadas por e-mail:  

 

“Gostaria de poder ajudar, mas você me pegou num momento para lá de difícil. Estou numa 
maratona de julgamento e eleição, feita à base de uma milhagem monumental entre SP, 
Brasília e Rio. A chance de eu conseguir arranjar tempo para elaborar respostas longas ou 
mesmo curtas para suas perguntas, somada ao exercício de memória e consulta aos arquivos 
que isso demanda, é nenhuma. Sinto sinceramente, mas acho melhor dizer agora do que te 

prometer algo que não teria como entregar. Abs”. (JORNALISTA N., resposta enviada por e-
mail no dia 17 de outubro de 2012). 
 

“Eu não uso o twitter para subsidiar reportagens. Especificamente em 2010, eu tinha poucos 
seguidores e seguia poucas pessoas, nenhuma das quais era político. Assim, não vou poder 
ajudar em sua pesquisa”. (JORNALISTA O., resposta enviada por e-mail no dia 18 de 
setembro de 2012). 

 

Inicialmente, nosso propósito era identificar os entrevistados. Mas logo que 

começamos os contatos com os jornalistas da “Folha” nos foi pedido o anonimato por três dos 

convidados. Passamos, então, a explicar que a entrevista seria em “off” para os demais 

jornalistas que contactamos. Não acreditamos que o conteúdo das entrevistas pudesse colocar 

em risco o emprego de qualquer dos jornalistas. Mas, sentimos esta grande preocupação por 

conta dos jornalistas da “Folha” mais do que os do “Globo”. Supomos que dois motivos 

possam explicar isso: um deles é que os jornalistas do “Globo” já conheciam esta 

pesquisadora e tinham uma relação de confiança prévia. O segundo é que dois jornalistas do 
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Grupo Folha foram demitidos em abril de 2011 por postarem comentários no Twitter a 

respeito do jornal.  

 

O jornalista Alec Duarte, editor-assistente de política da Folha de S.Paulo, e a repórter Carol 
Rocha, do Agora SP, foram demitidos do Grupo Folha por postarem comentários no Twitter a 
respeito do jornal. Os dois comentavam a morte de José Alencar, ex-vice-presidente da 
República, que morreu no dia 29/3. 
 

‘Nunca um obituário esteve tão pronto. É só apertar o botão’, comentou o editor-assistente da 
Folha, sem citar nomes. 
 

‘Mas na Folha.com nada ainda... esqueceram de apertar o botão. rs’, respondeu a repórter do 
Agora. 
 

Alec então lembrou do erro do jornal, que noticiou erroneamente a morte do senador Romeu 
Tuma, em outubro de 2010. ‘Ah sim, a melhor orientação ever. O último a dar qualquer 
morte. É o preço por um erro gravíssimo.’ (VASCONCELOS, 2011). 

 

As letras utilizadas para nos referirmos aos jornalistas são aleatórias e não iniciais de 

seus nomes verdadeiros. Por conta de não estarmos identificando os entrevistados, optamos 

por no decorrer do texto utilizar sempre o artigo masculino com relação aos jornalistas, 

embora algumas das referências sejam a falas de jornalistas mulheres. Esse cuidado foi para 

que se dificultasse uma possível identificação das fontes. 

Conforme Bardin (1977), uma das dificuldades é atingir o objetivo de inferir algo 

sobre uma realidade que represente uma população de indivíduos ou um grupo social sem 

deixar de levar em conta a singularidade individual. Por isso, dividimos a análise de 

entrevistas em algumas fases. Após a decupagem de todas as entrevistas feitas pessoalmente 

(8), por telefone (4), e por e-mail (2) foram feitos dois processos: o primeiro consistiu na 

reunião dos dados quantitativos que interessavam a essa pesquisa – como quantos jornalistas 

acessavam a internet pelo celular, quantos faziam uso de mecanismos de organização dos 

perfis que eles seguiam no Twitter, entre outras -, e o segundo foi a organização das conversas 

para que os temas pudessem ser agrupados, permitindo assim a melhor análise e redação dos 

dados obtidos.  

 

 

2.2.1 O domínio das ferramentas digitais disponíveis 

 

 

Dos 16 entrevistados ouvidos por esta pesquisa, todos disseram usar o Twitter e 

acompanhar as atualizações do microblog várias vezes ao dia na cobertura das eleições. 

Nenhum, no entanto, disse utilizar a ferramenta para fins que não fossem o trabalho. Isso 
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poderia ocorrer eventualmente. Mas o objetivo principal de estar no Twitter, de acordo com 

todos eles, era profissional. Segundo E.: “Eu sou completamente obsessivo. Tenho o Twitter 

há dois anos e acesso via celular. Mas, nunca usei para nada pessoal, é sempre por conta do 

trabalho”. F. também se revelou um usuário compulsivo no período de campanha, mas 

segundo ele, que é um dos editores-assistentes da seção “Nacional”, nem todos os jornalistas 

envolvidos na cobertura tuitavam, sendo “os nativos digitais os mais interessados”: “Virou 

vício. Eu abria de casa desde cedo para acompanhar e tuitar. Nos plantões, num domingo de 

manhã, que não se tem muita informação fresca para divulgar, a gente tuitava dando link para 

as matérias do site”. Já D. disse usar o microblog apenas por necessidade: “Eu não tenho 

hábito e nem gosto. Uso só por questão profissional. Não publico basicamente nada no meu 

perfil. Somente acompanho o que as fontes estão dizendo. Acho que é uma demanda enorme 

de atenção”. 

A maioria dos entrevistados afirmou que já tinha conta no microblog meses antes da 

cobertura, o que indica que eles já dominavam a ferramenta durante o período de campanha. 

De acordo com F.: “Os candidatos começaram a criar suas contas no Twitter, e nós tivemos 

que criar as nossas para acompanhá-los. À medida que a gente passou a acompanhá-los, 

vários outros políticos que ainda não estavam no microblog decidiram criar seus perfis”. R. 

revelou ter sua conta desde 2008. Embora a entrevistada não tenha feito uma relação, 

lembramos que este foi o ano em que o uso do microblog ganhou exponencial projeção no 

Brasil por conta da eleição de Obama. K. foi um dos entrevistados que reconheceu não ter 

conta no microblog antes do início da campanha, mas diz que hoje é um usuário frequente da 

rede: “Não tinha conta antes do início das eleições. Criei para monitorar os candidatos. Hoje 

em dia eu sou viciada, mas basicamente o meu Twitter é de trabalho. Muito difícil eu postar 

qualquer coisa que não seja para isso”. 

É importante ressaltarmos, no entanto, que mesmo para os que já possuíam conta na 

rede social e dominavam seus código, a utilização da ferramenta como instrumento de 

cobertura não deixava de ser uma novidade, como demonstra o editor de “Mídias Sociais e 

Interatividade”: 

 

Todo mundo estava aprendendo a usar a ferramenta. Fizemos um treinamento em 2010 

porque era o primeiro ano da editoria de “Mídias Sociais e Interatividade”. Algumas editorias 
ainda pediam para a gente fazer a repercussão nas redes de um fato importante. “País” e “Rio” 
já faziam isso sozinhas, muito provavelmente porque elas de fato queriam usar a ferramenta. 
Houve, e sempre haverá, um grupo de pessoas que não encara a cobertura das mídias sociais 
como algo sério. A cobertura tradicional tem, muitas vezes, uma visão arrogante das novas 
coberturas, tidas como menores no jornalismo. Não são. Hoje, vejo muita gente com Twitter e 
com o Facebook aberto pela redação. E para trabalho, não para uso pessoal. (R.)  
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Para acompanhar todo o conteúdo postado no microblog pelas mais diversas fontes, 

dois entrevistados – A., do site, e R., editor de Mídias Sociais – disseram ter se utilizado do 

“TweetDeck”, um mecanismo que possibilita a criação de listas para organizar os perfis que 

eles seguiam de acordo com assunto, como partidos, candidatos, etc. O repórter e colunista P. 

e o editor Q. também faziam uso de uma ferramenta que permite o gerenciamento de 

múltiplas plataformas e perfis, no caso, o “Hootsuite”.  

 

Desde aquela época até hoje eu gosto de acessar pelo Hootsuite. Acho uma ferramenta mais 
prática para jornalistas porque permite em uma mesma tela que você visualize o que as 
pessoas estão falando sobre você, quem você segue e as suas postagens. Mas a maioria (dos 
jornalistas) usa a timeline normal do Twitter. (P.) 

 

R. revelou também usar o “Hootsuite”, concomitantemente ao “TweetDeck”: “Eu 

ficava revezando essas duas ferramentas. O TweetDeck é um programa, é mais pesado. Já o 

Hootsuite é um site, é mais leve, eu usava mais. Isso sem falar na timeline normal do Twitter, 

que eu também acessava. Hoje, tenho duas contas no Hootsuite, uma pessoal e outra 

institucional. Até para não correr o risco de trocar”. 

Os demais jornalistas ouvidos (dos dois veículos) afirmaram que utilizavam a própria 

timeline do Twitter para visualizar as atualizações de seus perfis pessoais.  

Segundo A., para uma matéria específica, (que foi veiculada primeiramente pelo site 

e cujas informações ajudaram a compor uma reportagem sobre o mesmo assunto publicada 

pelo jornal impresso), ele contou com o auxílio de jornalistas da então recém-criada editoria 

de “Mídias Sociais e Interatividade”, que o ensinaram a mexer em ferramentas que permitem 

uma análise mais profunda de dados do Twitter: 

 

Fiz uma matéria sobre o Plínio, que era um candidato muito mais velho que os demais e usava 
muito as redes sociais, especialmente o Twitter. Para essa reportagem, utilizei uma ferramenta 
que contabilizava tweets. Pedi auxílio ao pessoal da editoria de Mídias Sociais para aprender a 
usar esse mecanismo, que também mostrava as nuvens com as palavras que o Plínio mais 
usava no Twitter. 

 

Na própria matéria do site, A. cita as ferramentas “Twittercounter”, que calcula as 

estatísticas de perfis no microblog, e o “Trendistic”, site que monitora o fluxo de mensagens 

no Twitter, além dos TTs. Vemos que, nesse caso, para a realização da reportagem, não 

bastou ao repórter apenas ter o conhecimento de como operar o Twitter para explorar mais 

analiticamente o ambiente e suas funcionalidades. Ele precisou buscar um conhecimento mais 

específico para poder explorar os dados. P. também relata ter trocado informações sobre 
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programas que poderiam ser interessantes na análise dos dados que circulavam no microblog 

com a editora de “Mídias Sociais e Interatividade”: 

 

Havia ferramentas que possibilitavam a comparação de seguidores dos presidenciáveis e 
pessoas que eles seguiam em comum. A editora de Mídias Sociais e Interatividade me deu 
uma série de instrumentos de monitoramento das redes. E eu fui me embrenhando nessas 
ferramentas. (P.) 

 

Q. nos lembra que os repórteres não precisavam nem mesmo sair do site do Globo 

caso quisessem acompanhar o que os presidenciáveis estavam postando. O portal desenvolveu 

um mecanismo durante a eleição que remetia para os perfis dos candidatos no microblog. A 

página, chamada um “Um passarinho me contou”, é mais uma demonstração da importância 

dada pelo veículo ao Twitter naquela disputa (Figura 3): 

 

Figura 3 – “Um passarinho me contou”: chamada no jornal para a seção do site do 

Globo que possibilitava que os internautas acessassem os perfis de Dilma, Serra e 

Marina 

 
Fonte: O Globo, 8. Ago. 2010 

 

Nove entrevistados revelaram acessar o Twitter via celular à época da eleição. A 

maioria fez questão de frisar, no entanto, que a grande parte dos acessos era feita via 

computador. O celular, em 2010, era mais esporádico, quando se estava na rua e era preciso 

checar algo. Com a popularização dos smartphones, essa rotina mudou entre as eleições de 

2010 e 2012. Os demais sete jornalistas acessavam apenas via computador ou laptop. De 

acordo com F.: 

 

Aqui na redação, usávamos apenas o computador. Os repórteres quando iam para a rua às 
vezes também tuitavam via celular. O “Globo” comprou um carregamento de celulares, fez 
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um treinamento de como tuitar, o que tuitar. Criamos como se fosse um código de conduta. 
Nenhum de nós podíamos dar qualquer opinião pessoal, a gente tinha que tuitar notícia.  

 

É interessante notarmos, no entanto, que apenas quatro repórteres do “Globo” 

disseram usar o celular para acessar o microblog, sendo dois deles editores, que não vão para 

a rua apurar matéria. Todos os outros cinco são da “Folha”. Um dos repórteres do “Globo” 

que disse não usar o celular era do site, que obviamente não necessitava do aparelho para 

acessar o Twitter pois seu trabalho é feito em tempo integral na redação e de frente para o 

computador, assim como o editor-assistente que também revelou não usar o smartphone para 

acessar o microblog. Ainda assim, dos que iam para a rua, cinco disseram não usar o telefone 

móvel contra dois que afirmaram fazer uso do aparelho, sendo um da sucursal de Brasília e 

um da matriz no Rio. Deduz-se que, no caso do “Globo”, a agilidade na transmissão de tweets 

para o perfil institucional assim como o acompanhamento dos posts no microblog se davam 

basicamente através do uso de computadores e laptops. Alguns repórteres relataram ligar para 

a redação no caso de uma informação urgente, que imediatamente seria colocada no perfil do 

periódico no Twitter por alguém da equipe do site. Isso se dava pela não familiaridade dos 

repórteres com o smartphone. Apesar de terem o aparelho fornecido pela empresa (eles 

poderiam pegar o celular antes de sair para determinada pauta e deveriam devolver quando 

chegassem), como a navegação por ele não estava automatizada, era mais rápido ligar e passar 

para um colega. Vale lembrar que os editores que disseram já acessar o Twitter pelo celular 

receberam o aparelho da empresa para uso individual e para serem contactados em caso de 

emergência, assim, por usarem diariamente, acabaram se habituando ao uso do gadget. Em 

2012 o quadro já era outro. Os repórteres já estavam habituados à navegação pela internet via 

celular e muitos tinham seus próprios smartphones. No caso da “Folha”, acreditamos que o 

acesso ao Twitter via celular se dava em 2010 apenas para monitoramento já que os repórteres 

não tinham autorização para entrar na conta institucional do veículo. 

Os entrevistados revelaram ainda fazer uso do YouTube, mas, em geral, apenas 

quando um link direcionava para a página de vídeos ou quando sabiam por outra maneira de 

que havia um conteúdo que poderia interessar. O Twitter, como explicamos no capítulo 1, por 

causa do seu mecanismo que possibilita “seguir” quem interessa ajuda a organizar e 

hierarquizar o excesso de informações, atuando como um editor. Não há isso no YouTube, 

que tem até as paginas próprias, mas não tem a organização pessoal.  

De acordo com os jornalistas, eles não visitavam o YouTube e nem acompanhavam 

sistematicamente em busca de uma pauta, como acontecia com o Twitter.  
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Em 2010 teve muito confronto entre eleitores do PT e do PSDB no YouTube, não só do ponto 
de vista político, mas do ponto de vista lúdico também. O uso da rede social foi mais criativo 

em 2010 do que em 2012. Tinha jogos, como o da bolinha no Serra. Tinha um que eu morria 
de rir que era a Dilma e o Serra trocando juras de amor. Pegaram frases de um debate, de 
momentos de confronto, e fizeram a montagem, como no Serra comedor, que também era 
muito bom. De uma maneira geral, recebia esse material via amigos da redação, por email. Eu 
não saia procurando coisas no YouTube. Não era uma ferramenta que eu utilizava dessa 
forma. Alguém me alertava, sobre algo e eu ia buscar. Eu era direcionado ao YouTube. (H.) 
Eu chegava até o YouTube por links recebidos por e-mail. Tinha muita sátira dos candidatos 
que até viraram matéria. Era possível também recuperar o horário eleitoral que eventualmente 

eu tinha perdido, procurar coisas... (I.) 
Eu chegava ao YouTube por links. O YouTube não é uma rede que eu tenho hábito de abrir 
todo dia. Tinha muita coisa de partes de programas (eleitorais) que estavam lá. Era mais para 
recuperar ou algo mais polêmico. Não era uma ferramenta inicial de busca de informação. Ali 
tinha muita coisa engraçada também. (R.) 

 

Como vemos, a rede só era utilizada através de outros direcionamentos. Essa postura 

vai ao encontro das características da mídia, como nos mostra Jenkins:   

 

O YouTube funciona em relação a uma série de outras redes sociais; seu conteúdo espalha-se 
em blogs e mensagens no LiveJournal, Facebook e MySpace, onde é recomposto para 
públicos diferentes e se torna o ponto focal para discussões. O conteúdo do YouTube pode ser 

descrito como “mídia espalhável”, termo que partilha algumas das conotações de “meme” ou 
“vídeo viral” [...]. (JENKINS, 2009, p. 349). 

 

C. e J. foram os únicos entrevistados que relataram acessar o YouTube diretamente, e 

não apenas chegar até a ferramenta através de outras, em busca de pautas: 

 

Eu procurei muita coisa no YouTube sobre os candidatos que eu costumava cobrir. Tentava 
sempre pegar algum aliado da Dilma ou do Serra no Rio pedindo voto para um dos dois em 
região dominada principalmente pelo tráfico ou pela milícia. Eu não consegui fazer uma 
matéria de grande repercussão, mas eu vasculhei muito o YouTube. Na campanha de 2008, 
encontrei o Pedro Paulo [então deputado estadual no Rio] fazendo campanha e indo a eventos 
do Jorge Babu, que é ligado à milícia da Zona Oeste. (C.). 
Fazia buscas por palavras-chaves no YouTube buscando gravações feitas amadoristicamente 

que pudessem render algo interessante. Buscava por palavras-chave e ordenava por data de 
postagem. (J.) 

 

O YouTube era usado pela grande maioria do público e dos jornalistas como uma 

biblioteca onde se pode achar um determinado vídeo ou onde se pode doar um pequeno filme. 

Os dois repórteres acima revelam, no entanto, fazer um uso diferenciado da ferramenta 

buscando coisas que estão acessíveis a todos, mas que precisam ser descobertas. Podemos 

dizer que há uma tentativa de ampliação da cognição por parte deles. Da mesma forma, no 

Twitter, os repórteres mais interessados buscam encontrar outras versões que estão circulando 

e não apenas se submeter às pautas dos políticos. As diferentes posturas dos profissionais 

denotam diferentes graus de atividade/passividade diante da web. Os que fazem buscas nas 

redes estão mais integrados à nova realidade de apuração.  
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Os jornalistas são operadores privilegiados desse microcosmo, e desvendar possíveis 

abusos de poder, incoerências ou outros assuntos de interesse público que podem estar 

presentes em postagens no microblog é um importante papel que eles podem desempenhar na 

rede. Assim, os dados disponíveis na web têm se tornado uma matéria-prima importante para 

o jornalismo, como uma pedra bruta que precisa ser lapidada até se tornar uma pedra preciosa.  

Nenhum entrevistado disse ter utilizado o Facebook sistematicamente nas eleições 

2010 em busca de pautas, embora alguns afirmassem já ter conta na plataforma, mas para uso 

pessoal. Devemos lembrar que a rede social ainda era embrionária no Brasil à época das 

eleições: 

 

O Facebook e o Orkut eu usei muito pouco. Eu acessei mais o Twitter, o YouTube e os blogs, 
como o do Anthony Garotinho, que apesar de ser um candidato a deputado federal fez um 
papel de oposição ao governo. Muita coisa surgia dali. E tinham também os blogs das próprias 
campanhas: da Marina, do Sirkis [Alfredo Sirkis, coordenador geral da campanha de Marina], 
do Crivella [Marcelo Crivella, então candidato ao Senado], do PSDB jovem. A gente dava 
uma circulada também por blogs de eleitores. Havia umas pessoas que a gente falava sempre, 

como o Gabeira [Fernando Gabeira, então candidato ao governo do estado do Rio], mas que, 
mesmo assim, acompanhávamos o blog. Muitas vezes, chegávamos a um determinado blog 
através do Twitter, que foi um agregador. O YouTube também era visto através de links 
publicados no Twitter.  Em geral, o caminho era do Twitter para o blog. Era do Twitter para o 
YouTube. (B.). 
Eu já tinha Facebook, mas não boto nada de política e nem deixo assessor colocar nada lá 
(querendo dizer que não adiciona assessores de políticos). (I.).  

 

Dois entrevistados (B. e I.) afirmaram que utilizavam uma rede social diferente do 

Twitter e do YouTube. Ambos acompanhavam o FormSpring.me, plataforma em que é 

possível receber perguntas, anônimas ou não, de quem entrar no perfil de determinado 

usuário. Segundo B., a ferramentra abrigava perfis de Cesar Maia (candidato ao Senado em 

2010) e Anthony Garotinho, e por isso o seu interesse. Já de acordo com I.: “O 

Formspring.me eu usava para ler coisas do Cesar Maia, mas mais por curiosidade, sem o 

intuito inicial de fazer matéria. E eu chegava até ele via o link que o Cesar Maia postava pelo 

Twitter. Mas acabou que fiz uma reportagem de um perfil do candidato e citei o 

Formspring.me”.  

Outra rede que foi mencionada foi o Linkedin, que é usada por profissionais como um 

grande banco de dados de currículos. Segundo J.: “Não me lembro se usava muito naquela 

época. É uma rede mais para matéria de investigação de gente ligada à campanha”. Todos os 

jornalistas ouvidos disseram, no entanto, acessar os sites dos candidatos: 

 

Eu navegava todos os dias nos sites dos candidatos para ver agenda e para ver se tinha algo de 
interessante que pudesse render matéria. Geralmente não dava para assistir aos programas 
eleitorais à noite, que era quando eu estava fechando matéria, então eu usava muito os sites 
para ter acesso a esse conteúdo. (C.) 
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O site dos candidatos eu acompanhava também. Era um acompanhamento reativo. Não foi o 
caso, mas vou citar um exemplo teórico: “Dilma recebe lideranças religiosas”. Aí você vai no 

site para ver quem estava efetivamente lá e que eventualmente você não teve tempo de anotar 
ou conferir se deixou passar um nome importante. O site era um aliado dos jornalistas em 
situações como essa para complementar apurações. Agora, não podemos abrir mão de buscar 
aquilo que não está no site. Na agenda do candidato vai estar aquilo que interessa a ele. E nem 
sempre o que é notícia está na agenda oficial do candidato. Devemos acompanhar, mas não 
confiar piamente naquilo que os candidatos estão dizendo de si próprios. (G.) 

 

O relato de G. é importante porque deixa claro que não há uma relação de plena 

confiança entre político e jornalista. Alguns jornalistas afirmaram, inclusive, que o 

acompanhamento de postagens nas redes sociais dos candidatos ou nos sites oficiais 

possibilitava ao repórter desmentir políticos ou coordenações de campanha que postavam 

notícias e/ou releases falsos principalmente sobre repercussão de comícios e eventos de 

campanha (como a quantidade de gente que esteve presente, se o candidato foi aplaudido, 

etc).  

 

Os sites são fontes de informação importantes durante a campanha porque ali eles divulgam 
programas de governo, eles divulgam as atividades de campanha. Obviamente que você está 
cobrindo e não vai se orientar só por ali, mas eles também por dar ali uma notícia do tipo 
"fulano foi recebido com festa na comunidade tal". Você estava lá e viu que não foi isso. 
Então pode surgir uma matéria, não uma mera reprodução de um release. (Q.) 

 

No item 2.2.3 abordaremos mais profundamente essa questão do relacionamento entre 

jornalistas e fontes nas web, especialmente no Twitter. 

 

 

2.2.2  O domínio do conteúdo e da linguagem da ferramenta 

 

 

Os 16 entrevistados disseram seguir no Twitter, além dos perfis dos principais 

candidatos à presidência (alguns não seguiam o Plínio), deputados, senadores, ministros, 

assessores e demais fontes ligadas à política, além de jornalistas da área, colunistas e perfis de 

jornais e revistas concorrentes. “Por exemplo, a Dilma, a gente não acompanha só o perfil 

dela, era o dela, o do partido, da campanha, dos coligados...”, explica Q., demonstrando a 

grande quantidade de fontes que era necessário acompanhar.  

Dez jornalistas ouvidos disseram acompanhar sistematicamente os TTs e movimentos 

de internautas da rede. Mas, segundo A., a fala do eleitor nas matérias acontecia mais em 

situações em que o próprio site do “Globo” estimulava determinada discussão através de 

ferramentas como o “Opine”, na qual o veículo propõe um tema e abre espaço para os leitores 
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opinarem. Essa matéria feita para o site, eventualmente, também era publicada no jornal 

impresso. 

 

Usávamos mais a fala do eleitor retirada de comentários postados em ferramentas do nosso 
próprio site, como o Opine. Nós estimulávamos aquela discussão, e consolidávamos em uma 
matéria o que surgiu dali. Retirar algo que o internauta falou no Twitter era mais raro e 
acontecia mais em situações específicas, como o acompanhamento dos twitaços promovidos 

pela Marina. (A.). 

 

A fala de A. deixa transparecer uma espécie de marketing do jornal. Apesar de o 

conteúdo ser jornalístico, há uma fidelização dos consumidores, que se sentem “prestigiados”. 

“O Globo”, em 2009, promoveu uma campanha, chamada “Nós e você, já são dois gritando”, 

convidando seus leitores a participar de um megafórum, no qual o veículo propunha um 

debate sobre os problemas que incomodam muita gente em grandes cidades como o Rio. 

Quem não estivesse satisfeito com os temas propostos também podia sugerir aquele que lhe 

interessasse. O leitor podia usar também o Twitter para se manifestar, bastando ao final do 

post acrescentar a hashtag #doisgritando. Essa ação sugere que os veículos de comunicação 

querem cada vez mais a participação de seus leitores, no chamado jornalismo colaborativo, 

mas desde que essa colaboração passe pelo crivo da empresa, que assume o papel de 

mediador. 

Assim como A., B. também revelou que o conteúdo postado por internautas/eleitores 

comuns no microblog era pouco utilizado: 

 

Em muitos casos, era até engraçado acompanhar a discussão entre os correligionários da 
Dilma e do Serra no Twitter, como no episódio da bolinha de papel atirada no Serra. Mas nós 

usávamos menos esse movimento das redes, a não ser que se instaurasse uma crise. 

 

Na análise do conteúdo do “Globo” que veremos no próximo capítulo, no entanto, 

poderemos notar que o jornal impresso se utilizou bastante das falas dos internautas, 

principalmente em notinhas das colunas. Na “Folha”, isso foi mais raro.  

Segundo os jornalistas, o monitoramento dos TTs era feito mais para acompanhar as 

ondas e estratégias do que para buscar uma aspa de um internauta, o que eventualmente 

acontecia:  

 

Acompanhava mais como um termômetro. Nunca fiz uma matéria sobre um assunto que 
estava bombando no Twitter. Mas você sente onde os caras querem ir. O que bomba na 
internet tem uma razão de ser, tem um movimento. Acho que várias ondas são organizadas, 
orquestradas. Tem uma estratégia política por trás disso. E aí você vai conversar com o 
universo político para tentar entender. Nesta eleição (2012), o Serra disse que “o Dirceu é o 
guru do Haddad” três vezes. É para tentar marcar. Muitas vezes, os candidatos usam o Twitter 
para ressaltar e repetir frases como essa. (H.) 
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Às vezes o tweet do cidadão que a gente estava de olho - do aliado ou do vice - era tão 
polêmico que a reação das pessoas virava notícia mais para dar um termômetro da abobrinha 

que o cidadão falou. Eu fiz uma matéria em 2010 com a Mara Gabrilli que é uma deputada 
federal muito ligada ao Serra, ela havia sido secretária da pessoa com deficiência no governo 
dele de São Paulo. E aí no meio da campanha ela fez um tweet assim: "você entregaria o seu 
filho para a Dilma cuidar como babá?", para dizer que a Dilma não era uma pessoa confiável, 
era uma mulher muito dura. As pessoas ficaram tão malucas (com essa declaração) que virou 
matéria. Então basicamente a reação dos eleitores é mais um indicativo para você ver se tem 
notícia ou não ali. Nesse caso, não foi o Trending Topics que me levou. Eu achei esquisito e, 
quando fui ver, tinha uma avalanche de comentários super agressivos. Os eleitores reagiram 

muito mal ao que ela falou. (K.) 
Algo que está estourando você faz uma matéria para mostrar o quanto isso é curioso ou que 
não é bem assim ou que foi provocado por isso ou por aquilo. Você tenta explicar porque 
chegou aquele ponto, investigar. (Q.) 

 

Embora o acompanhamento dos jornalistas sobre o movimento das redes fosse 

tímido em comparação ao acompanhamento das postagens dos candidatos, não se pode 

ignorar que o Twitter ajudou a propagar polêmicas e ondas, como nos lembra D.:  

 

Antigamente, criava-se um zumzumzum que ficava o dia inteiro. O jornalista ouvia um lado, 
ouvia o outro e publicava a matéria. Hoje, quando o zumzumzum começa, as campanhas já 

detectam e começam a usar estratégias para contra-argumentar e a frear as ondas. E tem início 
uma onda contrária. Antigamente a onda vinha, não era vista e ia pro jornal. Hoje, a onda é 
criada, é vista e combatida antes de ir para o jornal.  

 

Esse uso do boato como estratégia eleitoral é típico das democracias liberais, como 

afirma Thompson (2002). Os boatos, segundo o autor, são sempre notícias não autenticadas 

que podem ter consequências de longo alcance e dar origem a um escândalo. “Se os boatos 

são apanhados pela mídia e apresentados, tanto na forma de notícias confirmadas, como de 

insinuações, torna-se então muito mais difícil prevenir que um escândalo irrompa”. 

(THOMPSON, 2002, p.55). 

Por conta desses movimentos criados muitas vezes pelas próprias campanhas, J. 

criticou o uso indiscriminado de citações dos TTs pelos jornais: 

 

Trending Topics era a grande febre dos jornais. Acho uma muleta citar TTs como se fosse 
uma notícia que tivesse tomando conta da sociedade. Em muitas circunstâncias era um 

movimento atiçado por um grupo, não dava para levar muito em consideração. 

 

P., que revelou trabalhar bastante com os TTs para alimentar sua coluna, também 

ressalta que é preciso olhar e usar os dados com parcimônia porque “a rede promove 

distorções”: 

 

Aquilo (os TTs) não é uma verdade absoluta. Até se você pegar uma retrospectiva das 
pesquisas eleitorais, elas erram. Na web, então, é mais fácil ainda de se manipular os dados. 
Até em pesquisas de intenção de voto feitas pela internet, as pessoas podem se esconder no 
anonimato e responder mais de uma vez. É preciso ter cuidado ao usar esses números e deixar 
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claro para o leitor que eles refletem um contexto web. O político popular na rede pode ter uma 
atuação limitada no congresso.  

 

É importante para o jornalista acompanhar o que se passa nas redes porque elas são 

“metáforas para os grupos humanos, onde se procura entender suas inter-relações” 

(RECUERO, 2012, p.127-128). Mas, é preciso lembrar que a amostra retirada do microblog 

não é representativa de toda a população brasileira. Entre os entrevistados do Vox Populi no 

estudo de Aldé (2011, p.4), por exemplo, poucos seguem o Twitter: “para a maioria parece 

perda de tempo. Perguntados sobre os candidatos no Twitter, a maioria estranha ou acha a 

pergunta até engraçada, como se a ideia fosse um pouco ridícula, absurda”. 

Para F. e outros entrevistados, o Twitter serviu mais como ponto de partida para uma 

apuração maior: “Eu via mais as tuitadas dos políticos porque eles davam informação. De 

repente o Serra estava aqui no Rio e tuitava ‘estou indo no Bar Luiz’. Aí, a gente deslocava 

uma equipe para lá. Era também pauta”. H. relata um exemplo da campanha de 2012, mas que 

ilustra bem esse uso do Twitter como agenda para os jornalistas: “Este ano, fiquei sabendo de 

uma reunião durante a pré-campanha do Serra. Um aliado postou que estava no hotel Y com a 

coordenação X esperando o Serra chegar. Peguei o carro e fui. Cheguei lá e não tinha 

ninguém da imprensa”.  

Os candidatos, por sua vez, sabendo que eram seguidos, utilizavam o Twitter como 

forma de pautar a mídia. De acordo com Aggio (2011), dos 71 posts que Dilma Rousseff fez 

no microblog entre 2 de agosto e 2 de outubro, nove eram divulgação de agenda. No mesmo 

período, Serra postou 505 vezes, sendo 20 posts relativos à divulgação de agenda. Marina 

Silva foi a que mais se utilizou do recurso: dos 748 posts, 145 eram relativos à agenda de 

campanha. É claro que outras postagens, como ataques a adversários, comentários sobre 

eventos, também pautavam os veículos de imprensa.  

Até mesmo as amenidades que os candidatos publicavam sobre assuntos que não 

necessariamente tinham a ver com política acabavam parando nas páginas do jornal e eram 

muito usadas como notinhas de colunas, como veremos mais precisamente no próximo 

capítulo durante a análise do material publicado pelo “Globo” e pela “Folha”. 

 

É claro que tem o lado curioso, como essa coisa de o Serra tuitar de madrugada, e às vezes 

estar vendo um filme e comentar sobre isso. Ele era um personagem central, e a gente acabava 
usando. (E.). 
Muito mais do que alimentar notinhas, o que de fato acontece é que essas curiosidades 
pessoais pautam a redação. Você em cima de uma frase, de 140 caracteres, pode fazer uma 
matéria de uma página, você pode tirar até uma manchete se você souber trabalhar bem aquilo 
que o cara está dizendo. (G.) 
O jornal pensava na leveza do conteúdo, o candidato em passar uma imagem menos 
carrancuda. Política tem disso, o povo vê como coisa chata. A Dilma falava do neto dela. 
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Essas coisas podem não ser intencionais, mas publicamente tem um efeito de o eleitor se 
sentir mais próximo do candidato. (D.). 

 

Essa proximidade buscada com o público vai ao encontro da importância da figura do 

político no atual contexto de eleições em detrimento da relevância dos partidos, como vimos 

anteriormente em conceitos trabalhados por Leal (2002).  

Segundo os entrevistados, alguns furos de reportagem eram dados através do Twitter, 

por isso a importância de o monitoramento do microblog ser constante. De acordo com B.: 

 

O primeiro lugar em que apareceu a decisão de que o TRE podia cassar a candidatura do 
Garotinho foi no Twitter. Foi um deputado, que eu não lembro mais, mas da base do PSDB 

que lançou no Twitter. Daí eu liguei para a equipe do Garotinho, e eles confirmaram. Esse foi 
um caso em que usei o Twitter como ponto de partida para uma apuração maior. 

 

Já D. e P. lembraram que o presidente do PTB, Roberto Jefferson, anunciou o nome 

do senador Álvaro Dias (PSDB-PR) como vice de José Serra via Twitter. O anúncio gerou 

uma crise na aliança com o DEM, e o PSDB acabou optando por Indio da Costa (DEM-RJ): 

 

Houve vários anúncios via Twitter que a gente era surpreendido. Isso criou uma necessidade 
de acompanhar esses caras. Eles começaram a mostrar que esse seria um canal de 
comunicação. O Roberto Jefferson antecipou e furou todo mundo, mas depois o PSDB voltou 
atrás. (D.) 

 

P. ressalta, no entanto, que a primeira grande declaração de um político brasileiro no 

Twitter que ele se lembre aconteceu em agosto de 2009, quando o senador Aloizio 

Mercadante disse, em sua página no Twitter, que renunciaria à liderança do PT em "caráter 

irrevogável", mas por conta de um pedido do então presidente Lula acabou voltando atrás e 

“revogando o irrevogável”. “A partir daí, vários políticos começaram a dar informações no 

Twitter porque eles viram que nós estávamos acompanhando o que se passava na rede”. (P.) 

O Twitter também auxiliou E. em um dia em que ele buscava de antemão uma capa 

da revista “Veja” que ainda não tinha sido publicada. Esse caso deixa nítido o conceito de 

“cultura da convergência” de Jenkins (2009), na qual velhas e novas mídias se cruzam.  

 

Teve um dia que eu estava esperando avidamente a capa de uma Veja que a gente já sabia que 
iria trazer uma denúncia contra o Pedro Abramovay [então secretário Nacional de Políticas 
Sobre Drogas]. Quando deu meia-noite, eu fiz uma busca e encontrei um post de um jornalista 

que tinha tido acesso à capa e havia postado o PDF no Twitter. Aí a gente conseguiu se 
preparar para a cobertura do fim de semana. A Veja fez um pouco isso, de vazar as capas 
pelas redes sociais. Na época da campanha, isso fazia a maior diferença em termos do nosso 
planejamento, já que a gente tentava aprofundar determinadas denúncias. Então, a gente se 
organizava a partir disso. (E.). 
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E. lembra ainda que uma foto publicada por Marcelo Déda, então candidato à 

reeleição ao governo de Sergipe, foi providencial durante o fechamento de uma edição: 

 

Na campanha, ele tuitou uma foto da Dilma num evento que ninguém estava cobrindo. A 
gente precisava de uma foto com urgência, e ele postou uma dela com o Lula, os dois de 

vermelho. Nós demos a foto com o crédito dele. Ele não divulgou diretamente para a gente, 
mas, como ele colocou no Twitter, a informação é de todo mundo. 

 

Os depoimentos acima deixam clara a convergência entre plataformas no atual 

processo de construção da notícia, que agora é executado também com a colaboração de 

fontes que muitas vezes nem chegam a saber que o material publicado por elas nas redes 

sociais foi parar numa edição do jornal. Em outros casos, como citamos, o leitor quer 

participar do conteúdo jornalístico e colabora conscientemente enviando sua opinião, seu 

relato, foto ou vídeo. 

 

 

2.2.3  O relacionamento com as fontes através do Twitter 

 

 

Nenhum entrevistado disse ter usado o Twitter para se comunicar com os 

presidenciáveis, embora eventualmente isso fosse feito com outras possíveis fontes com as 

quais não se tivesse acesso via telefone, e-mail ou outro meio de contato. Nesse caso, o mais 

comum era mandar uma mensagem para o entrevistado com um e-mail ou telefone pedindo 

para que ele respondesse ou era feito um pedido para ele seguisse o jornalista, que poderia 

assim mandar uma DM (mensagem direta) para a fonte explicando a pauta. A maior 

preocupação era que os concorrentes não soubessem do que se tratava a reportagem.  

 

Com parlamentares eu constantemente mandava recado público mesmo pedindo para que eles 
entrassem em contato comigo. Às vezes funcionava. (P.) 
Eu devo seguir uns 200 políticos e jornalistas de política. Me lembro do Sirkis, que era um 
cara que eu falava muito pessoalmente. Dutra e o Guerra brigavam muito pelo Twitter. São 
fontes, são caras que a gente conversa por telefone. Tinha que acompanhar mais pela conversa 
deles do que para tirar uma aspa. (I.) 

 

Recuero (2012, p. 151) postula que recursos como a DM são muito relevantes 

justamente por gerar um espaço seguro, ou seja, um espaço onde é possível desenvolver 

conversações que os atores envolvidos não estão dispostos a dividir com a rede social inteira: 

“Essas conversações privadas também parecem ter relevância para a manutenção e o 
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aprofundamento dos laços sociais, uma vez que permitem ao ator focar em um grupo menor 

dentro de sua rede, estreitando ali componentes como confiança e intimidade”.  

De acordo com os entrevistados, a conversa com os presidenciáveis se dava através 

da assessoria de imprensa ou nas ruas, durante a cobertura de uma agenda de campanha. 

Vemos que, neste caso, o fluxo é unidirecional, sem interação da parte dos jornalistas. O 

Twitter, assim, funcionaria como um telex de agência de notícias, que precisava ser 

monitorado o tempo todo. A visão do jornalista sobre a ferramenta aparenta ser bem 

profissional.  

 

O Twitter era basicamente para ver se os candidatos falavam alguma besteira, se rendia 
alguma pauta, nunca entrei em contato com eles através do microblog. O contato que a gente 
tinha era com os assessores diretamente e na agenda. Até porque se eu estou fazendo uma 
exclusiva e entro em contato pelo Twitter, os meus concorrentes vão ver. (C.). 
Tem candidato que fica dando declaração via Twitter, mas também tem pautas. É claro que a 
entrevista ainda é muito melhor do que uma declaração que o político vai editar e colocar no 
Twitter. Já mandei pedido de entrevista via Twitter em outras situações, mas normalmente 
serve mais como uma informação que você consome do que um lugar para diálogo, para 

troca. Nesse caso, o telefone é o melhor meio. (E.). 
Não com o candidato.  Eu não mandava nada em DM para o Serra. Mas para o contato com 
outras fontes sim (H.) 

 

Além do Twitter, Q. lembra que o e-mail continua sendo um meio importante de 

comunicação com muitas fontes. “O Cesar Maia, enquanto prefeito, era uma regra. Os 

repórteres tinham que mandar e-mail. Ele não respondia por telefone em geral”. Souto (2011, 

p. 4) ressalta que a dificuldade, em época de eleição, de se conseguir agendar uma entrevista 

exclusiva (mesmo por telefone) com um candidato bem cotado nas pesquisas faz com que 

muitos jornalistas recorram às assessorias para conseguir uma declaração do político sobre 

determinado assunto. “Os assessores entrevistam o candidato e enviam respostas prontas por 

e-mail que podem, assim, ser inseridas no texto final”. 

Segundo D., o candidato à reeleição ao governo do Estado do Rio em 2010, Sérgio 

Cabral, usava o microblog para se manifestar sobre determinado assunto caso a demanda dos 

jornalistas acontecesse em um dia que ele não tivesse mais agenda pública: 

 

Se não tivesse agenda pública, ele repercutia ou rebatia qualquer acusação via Twitter. As 
assessorias dos candidatos identificam quem está cobrindo, te colocam no mailing e fazem o 
contato diário. E a gente também fazia contato diário para mandar perguntas. Você não tem 
acesso direto ao candidato facilmente, com exceção do Gabeira, que atendia ao telefone. Com 

ele, era pouco mediado, ele atendia direto. Com o Cabral e os outros, isso não acontecia. 

 

O uso do Twitter pelo candidato Sérgio Cabral também foi citado por B.:  

 
O Cabral, por exemplo, algumas vezes só se pronunciou pelo Twitter. Algumas aspas dele a 
gente tirou de lá. Depois das eleições, ele tuitou muito menos pelo que eu vejo. Ele tem as 
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equipes do governo que usam bastante, mas ele pessoa física é menor. O próprio Gabeira usou 
muito nas eleições, mas o acesso a ele era mais fácil. (B.).  

 

Outra prática comum, segundo os jornalistas, é eles serem alertados por fontes 

através de um telefonema ou e-mail sobre um conteúdo que possa ser interessante e que está 

nas redes sociais: 

 

Uma das matérias mais quentes que eu fiz na campanha surgiu assim. Uma fonte me deu um 
toque de que o Indio tinha dito um monte de bobagem num site para militantes do PSDB, a 
Rede Mobiliza. Comecei a buscar esse troço, e pelo Twitter, localizei um político que falava 
da história. Consegui achar isso, e era um vídeo em que ele (Indio) dizia que o PT era ligado 
às Farc. Sábado de manhã, eu avisei à redação, e foi página 4 de domingo. Derrubamos a 
matéria que estava lá, o Serra teve que se explicar, a Dilma falou sobre o caso. Nasceu assim. 

O Twitter não tinha nada a ver, mas serviu como uma bússola. (I.) 
No caso da declaração da Mara Gabrilli eu não me lembro se eu peguei navegando ou se 
alguma fonte me ligou para avisar porque acontece muito isso. As fontes também monitoram. 
(K.) 
As fontes me mandavam muitas indicações. O Arnon de Mello, filho do Collor, que era 
simpatizante da campanha do Serra era uma delas. No início, eu até questionei: mas você não 
é o filho do Collor? Vários colegas da redação também me encaminhavam conteúdos sempre 
que viam alguma coisa interessante. (P.) 

 

Os depoimentos nos indicam que fontes primárias, como os políticos e os assessores, 

passam a desempenhar um papel mais ativo na pauta jornalística. É evidente que muitas 

dessas fontes que os jornalistas citam são adversários políticos buscando prejudicar 

concorrentes. Machado (2003, p.27) chama atenção para o fato de que o processo de 

constituição de assessorias de comunicação ou relações públicas orientadas para incluir temas 

particulares no fluxo dos sistemas de circulação de notícias seja um indício de que a 

profissionalização das fontes constitui uma das especificidades do processo de coleta de 

dados, produção e circulação de conteúdos no jornalismo em sociedades complexas como a 

que vivemos.  

A relação entre internautas, políticos e jornalistas, no entanto, nem sempre é pacífica, 

como já vimos no início do capítulo dois, no qual abordamos as disputas entre os campos, e 

como nos indicam os relatos de G., K. e P.: 

 

Tem um deputado, por exemplo, que está muito mais interessado em saber o que eu estou 
dizendo e onde eu estou indo para poder me sacanear. E aí eu fiquei muito mais na posição de 
observador (no Twitter). A investigação jornalística exige um certo cuidado na relação com as 
redes sociais. Eu já tive até um e-mail falsificado. [...] Ano passado (2011) eu fui 
impiedosamente atacado pelo Twitter. Esse deputado me xingou de tudo que você podia 

imaginar quando a gente mostrou situações que o envolviam em fraudes que é a própria 
essência da carreira política dele. Ele também entrou num bate-boca com outro político. Nós 
fizemos uma página 3 só reproduzindo essa briga no Twitter. Foi a maior baixaria. (G.) 
 

O Twitter abriu outra coisa que é a possibilidade de o jornalista ser criticado diretamente. O 
jornalista e o veículo, isso acontece com muita frequência. (K.) 
 

Em 2010 houve um patrulhamento muito forte de militantes. Eu tinha bate-bocas homéricos 
via Twitter. Eu percebia uma guerrilha virtual. Costumava dizer que eu apanhava de dia dos 
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petistas e à noite dos tucanos. Eu nunca tinha visto um clima tão acirrado. Toda vez que você 
escrevesse algo que desagrada a um partido ou candidato, muitas pessoas vinham e batiam. 

Eu adoro um debate. Dependendo do nível, respondia, ou às vezes, bloqueava. (P.) 

 

 O conflito, no entanto, é visto por Recuero (2012, p. 168) como algo natural, ou tão 

natural quanto a cooperação, porque há uma perene disputa entre os atores e grupos pelo 

capital social constituído na rede. 

 

 

2.2.4  Os cuidados na cobertura auxiliada pelo Twitter  

 

 

Os entrevistados revelaram também que era preciso ter cuidado com o conteúdo 

postado no Twitter, já que muitas vezes ele partia de coordenações de campanha. Na 

avaliação de E., a notícia que chega via Twitter é mais primária, mais bruta: “É notícia de 

uma fonte só. Então é um desafio porque você tem que apurar esta informação. O fato de estar 

publicado sempre dá um caráter de verdade, mas às vezes é só uma armadilha”. 

 

Tem os malas do Twitter. Na campanha, eu exclui uns três. Tem que tomar cuidado porque 
alguns fazem panfletagem. E para a gente o interessante é a informação. [...] O Twitter para 
mim se apresentou como fonte de fato a partir da eleição. Mas o grande problema são os 
interesses envolvidos na disseminação de boatos. É uma fonte de consulta como qualquer 
outra, e a credibilidade tem que ser checada o tempo todo. Às vezes uma pessoa que nem era 
ligada às campanhas espalhava um boato e aquilo se disseminava na rede e parecia que era 

verdade. É sempre preciso fazer uma rechecagem. [...] Em uma outra situação, um 
correspondente internacional tuitou que o Obama não vinha mais. Foi um pega para capar. 
Depois, ele disse “gente, foi só uma brincadeirinha”. Dependendo da legitimidade que o 
tuiteiro tem, tudo o que ele escreve parece verdade. Tem que tomar o maior cuidado. (E.) 
Acho que foi mais uma ferramenta para dar visibilidade aos candidatos. Eles podiam falar a 
qualquer hora. A gente tinha que filtrar o que ia usar também, pois vinha muita coisa que não 
era aproveitável. (A.).  

 

Saber diferenciar a criação de ondas por meio das coordenações de campanhas das que 

surgem espontaneamente em meio aos internautas também é uma preocupação dos repórteres 

G. e H. e do editor Q.: 

 

A minha preocupação é a profissionalização. É a tentativa das campanhas - que são 
milionárias - de tirar essa coisa espontânea e forçar tendências nas redes sociais. Isso é um 
problema que está crescendo. E qual é a obrigação do repórter nesse caso? É ficar atento, 
cauteloso e tentar identificar o que é planejado, do espontâneo, do natural. Forçar crises, 
forçar tendências nas redes sociais durante o período eleitoral é uma estratégia de campanha. 
Não tenho dúvida desse uso. Agora, cabe a mim triar e às vezes até mostrar essa forçada de 
mão. As redes sociais são aliadas, pautam, te ajudam, mas é preciso cautela, pulga atrás da 
orelha. (G.) 
 

O PT faz muitas ações coordenadas. Recentemente, por exemplo, o PT tentou esvaziar o 
público do mensalão, dizendo que o julgamento era uma novela. Aí, fizeram uma enxurrada 
de posts sobre a Carminha (personagem da novela “Avenida Brasil”, da TV Globo) no 
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Twitter. Tudo de perfis associados ao PT. Eles tentam usar o Twitter como instrumento de 
luta política. Mas é possível usar isso para identificar como o PT está pensando e como o 

PSDB está se posicionando. (H.)  
 

O Twitter é um novo lugar para você assistir esse enfrentamento entre governo e oposição, PT 
e PSDB. É uma nova plataforma onde as coisas estão se desdobrando. (J.) 
O PT tem toda uma estrutura. Tem uma matéria “PT treina patrulha virtual”, de 18 de outubro 
de 2011, que mostra isso. A rede do PT na internet tem mais capilaridade. [...] O PT 
instrumentaliza melhor o uso das redes. O deputado Rui Falcão e o Dutra fizeram bem isso. É 
uma estratégia, o PT se preparou melhor para isso. (H.) 
 

Uma coisa que é muito importante para eles (candidatos) é (o uso do Twitter como canal de) 

contra-informação. Se eles estão em meio a uma polêmica ou situação ruim, eles usam as 
redes sociais para rastrear isso, para tentar ver de onde está vindo e para criar estratégias para 
neutralizar isso. Os governos usam muito isso também, alguns têm equipes voltadas para isso. 
O governo do estado (do Rio) mesmo, quando teve a invasão do Alemão, percebeu que havia 
uma resistência por parte da comunidade, um certo temor, e eles criaram um gabinete de 
pessoas para neutralizar aquilo, para colocar informações na rede dizendo que a ocupação 
traria benefícios a médio prazo, que a comunidade ia se libertar do poder do tráfico. [...] O 
jornalista tinha e tem que ter o cuidado de, quando surge uma onda dessas e ela é visivelmente 
patrocinada por um grupo, um partido ou uma campanha, tentar saber de onde está saindo. 

Tem que ter uma apuração em cima daquilo para transformar aquilo numa reportagem. E ela 
pode acabar virando uma denúncia contra quem está espalhando algo supostamente falso. Isso 
deu muita matéria porque era o jogo político, era a guerra montada ali pelos staffs de 
campanha. (Q.) 

 

O jornalista sabe diferenciar essas ondas. O eleitor nem sempre. Alertá-lo se o 

movimento é forjado e não espontâneo é uma das responsabilidades do repórter no processo 

de construção da notícia.  

Devemos ressaltar que parte do poder da imprensa nas redes sociais é dividido com 

assessores e coordenações de campanha que ficam tentando criar essas ondas. Não publicar 

esses movimentos, caso não houvesse relevância para o debate político, também faz parte do 

processo de seleção de notícias, como nos mostra o relato do então editor de “O País”:  

 

Sempre olhei os Trending Topics. Mas não me pautava nele para fazer o jornal. Você se pauta 
para fazer o papel e o site com base no interesse público, aquilo que é importante para o 

interesse público. Então se fulano escreveu que foi passear na pracinha, isso é problema dele, 
isso não tem interesse público algum. Os Trending Topics muitas vezes são essas coisas. (Q.) 

 

E não foi só no Twitter que essas ondas se propagaram. Como lembra G., em 2010 

houve uma disseminação muito grande de e-mails apócrifos, que claro, chegavam também aos 

endereços eletrônicos dos repórteres: 

 

Os e-mails apócrifos remetem ao que acontecia no século XIX com jornais brasileiros que 
tinham um texto ideológico (era muito mais fazer a cabeça das pessoas do que para informar) 
e eram apócrifos. As pessoas atacavam seus adversários com pseudônimos. A internet está 
revivendo isso. Vou pegar um exemplo real, da campanha eleitoral de 2006. “Alckmin vai 
privatizar a Petrobras”. Eu recebi mensagens de pessoas alertando sobre esse risco. O 

Alckmin nunca disse isso, e essa pessoa não existia como fonte. Isso virou uma coisa 
organizada, planejada, sistemática, pensada. De todos os lados, era tiro cruzado. Ao jornalista 
é preciso cautela, não confiar piamente neste topo de informação que vem bater à tua porta 
virtual. Assim como a Dilma foi vítima disso. O perigo do anonimato é uma onda que tem dez 
anos na praça, mas se intensificou muito em 2010. (G.) 
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O relato de G. mostra claramente a questão da campanha negativa, chamada também 

de cibercascata por autores como Bimber e Davis (p. 49 e 50). Segundo eles, em 2000, as 

campanhas presidenciais nos Estados Unidos recrutaram voluntários para localizar e entrar em 

grupos de discussão, salas de bate-papo e listas de e-mail e atenuar potenciais informações 

negativas. Graeff (2009, p. 32) lembra, por exemplo, que Obama teve que criar um site, 

chamado Fight the Smears (Contra a Baixaria) para combater mentiras e boatos a respeito de 

sua religião e sua ascendência que circulavam por e-mail e em comentários e posts de blogs. 

Aldé (2011) chama atenção que esse comportamento não é compatível com as demandas de 

cidadania: 

 

[...] o caráter de boato e escândalo dos trenders, por exemplo, tornando maiores e mais 
velozes as “ondas” provocadas pelos agentes políticos ou econômicos, e muitas vezes 
silenciando notícias e versões relevantes, não contribui para atitudes mais plurais, 
deliberativas ou participativas por parte dos cidadãos – reforça, pelo contrário, as espirais de 
silêncio típicas da cultura de massa. (ALDÉ, 2011, p. 386). 

 

O repórter K. ressalta que até mesmo na hora de citar o que um internauta postou no 

Twitter ou em outra rede social é preciso ter o cuidado e verificar se não se trata de um 

militante: 

 

Dá para perceber quem é eleitor e quem é militante político. Com o tempo você vai vendo que 
quem faz muito sucesso na rede com relação à política tem um trabalho organizado por trás. 
Os partidos hoje tem gente que se dedica a travar essas batalhas na internet. E isso virou uma 
forma de fazer política também. Separar o eleitor comum do militante talvez não fosse tão 
fácil naquela época (em 2010), mas quanto mais você vai conhecendo os partidos políticos, os 
candidatos e o entorno deles, você consegue identificar isso com mais facilidade. (K.) 

 

Mas às vezes o que os jornalistas queriam era mesmo encontrar as declarações da 

militância, como nos mostra o repórter I.: 

 

Eu jogava o nome da Marina e via o que aparecia. E fazia umas buscas cruzadas do tipo 
“Marina aborto”, para ter uma ideia do que estava rolando. A busca é boa porque você vê o 

que pessoas que você não segue estão falando. Você acaba caindo em militantes, o que 
também pode ser bacana. 

 

Outra cautela que teve que ser tomada no dia a dia da produção jornalística segundo os 

entrevistados é quanto à publicação de informações divulgadas por perfis falsos. Isso 

acontecia muito no início do Twitter, quando os usuários ainda não sabiam quem 

efetivamente estava na rede social. Posteriormente o próprio Twitter criou um selo de 

autenticidade, o Verified Account, que atesta se uma conta de fato pertence a quem parece 

pertencer. A ferramenta passou a ser usada principalmente por pessoas públicas, como 
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políticos e artistas, e órgãos governamentais. Três jornalistas lembraram a divulgação pela 

“Folha” em 2011 de informações creditadas a Aécio Neves, então governador de Minas 

Gerais, que na verdade eram de um perfil falso:  

 

A gente deu uma matéria na “Folha” atribuindo uma declaração ao Aécio que não era dele por 
causa do Twitter. Como se o Aécio tivesse tuitado uma coisa, que era legal, mas que não tinha 

sido ele. Isso redobrou o cuidado. Hoje já não é um problema tão grande porque, como você 
já está lá há muito tempo, você já sabe quem tem e quem não tem Twitter, mas ainda assim 
quando aparece uma coisa muito escabrosa é sempre bom dar uma ligada, uma checada, ver o 
que aconteceu, quem foi que escreveu, se foi o cara ou um assessor. Depois disso, desse 
processo de adaptação, até hoje você vê o estagiário do STF que tem o Twitter dele e opera o 
institucional. Uma hora ele faz uma confusão e tuita algo contra o Sarney. Acho que isso 
aconteceu o ano passado. (K.) 
 

Depois da eleição, o Aécio foi pego na Lei Seca. A Folha deu uma matéria dizendo que o 

Aécio reconheceu o erro, pediu desculpas. Era um perfil falso. Tem os riscos. Tem jornalistas 
que se deu mal por comentário desrespeitoso a uma torcida. Você acha que está falando com o 
político e esta falando com um fake. Reforça aquela coisa que quem quer ficar na redação 
entrevistando só pelo Twitter, se ferra. (I.) 
 

Era preciso ter muito cuidado com os fakes. O perfil do Serra, por exemplo, era certificado. 
Mas tinha um do Celso Amorim fake que era sensacional. Era bem famoso. O uso do Twitter 
naquela época ainda era muito embrionário. Tanto que alguns jornais chegaram a cometer 
algumas barrigas publicando coisas referentes a perfis de gente que não tinha conta como 
aconteceu com a Folha no episódio do Aécio. Ele só recentemente entrou no Twitter, e é a 

assessoria dele quem alimenta. (P.) 

 

Pelas declarações vemos o quão importante é a questão da proficiência dos processos 

de produção. Quanto mais tempo o jornalista é usuário da rede, mais ele entende a ferramenta 

e seus códigos. Isso vai ao encontro do que muitos jornalistas descrevem como sendo o 

aprendizado da profissão. Como nos mostra Travancas (1992, p.32), “para muitos, o 

jornalismo é uma profissão que se aprende nas redações, na prática”. Vizeu (2000) é outro 

autor que, embora investigue as rotinas de produção de telejornais, também ressalta que os 

jornalistas chamam de “aprender na prática” as rotinas de trabalho que vão induzir ao 

profissional a decidir o que entra ou não no noticiário. Os critérios de noticiabilidade de Wolf 

que listamos anteriormente seriam apenas um norte, que se aprende na faculdade, mas que 

precisam estar “entranhados” no dia a dia. 

 

Em outras palavras, o senso comum das redações. Também não poderia ser excluído o faro 
jornalístico que não é nada mais nada menos do que o instinto que os profissionais acreditam 
ter para pinçar no cotidiano aqueles fatos que devem ser publicizados pelos media. (VIZEU, 
2000, p.12). 

 

Além das críticas que Vizeu faz a essa visão simplista do processo de produção, 

Tuchman (1993) é outra autora que afirma que esse news judgment não é um conhecimento 

sagrado ou uma capacidade secreta dos jornalistas. Segundo ela, a experiência do jornalista 
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com as relações interorganizacionais, as relações com a própria sua empresa e outras 

organizações é que permitem a eles reivindicar este news judgement.  

Barros Filho (2002) acredita que esse conhecimento nada mais é do que fruto da 

repetição. Ela seria a geradora de um habitus profissional: 

 

[...] alguns dos procedimentos do fazer jornalístico que são, em teoria e nos primeiros passos 
do exercício profissional, calculados e ponderados racionalmente, vão deixando de sê-lo dada 
a superveniência de situações análogas. A associação repetida de fatos –unidades de real 
observadas- e unidades de repertório do observador, segundo procedimentos hermenêuticos 
que também se repetem, geram um hábito dessa ocorrência que escapa a qualquer controle 
racional como é, supostamente, a suspensão. (BARROS FILHO, 2002, p.160). 

 

No item 2.2.6 (O domínio do tempo e uma nova noção de agilidade) veremos mais 

relatos sobre a questão da proficiência como elemento importante para os profissionais 

saberem o tempo que deve ser dedicado ao monitoramento do Twitter. 

Além do perfil falso, os jornalistas sinalizaram também uma preocupação em verificar 

se eram os próprios candidatos que estavam tuitando em suas contas oficiais ou se eram 

assessores. Algumas matérias, como veremos no capítulo 3 durante as análise dos conteúdos 

publicados pelo “Globo” e pela “Folha”, mostram bem isso e retratam as gafes cometidas por 

pessoas da equipe.  

 

Teve um caso que foi superinteressante, de uma dissonância entre o administrador do perfil e 
a candidata. Estava tendo um debate na Canção Nova, e a Dilma não foi. Mas, na hora, ela 
postou um elogio à banda Pato Fu. Depois se descobriu que foi a assessoria dela quem postou. 
(H.) 
 

Uma coisa que é muito engraçada é que você consegue perceber quem usa o Twitter de 
verdade e quem tem um assessor para ficar tuitando. Geralmente, as coisas mais legais vêm de 
quem usa o Twitter porque você não tem um filtro ali. Quando você vai convivendo mais com 

a rede, você vai conseguindo perceber quem faz o Twitter e quem usa funcionário para 
atualizar. (K.) 
 

No Twitter você percebe muito bem o que é campanha profissional e o que é mensagem 
pessoal. Quando é o próprio candidato quem escreve e quando é um marqueteiro que está por 
trás. Quando eu percebia que era coisa de marqueteiro, que era campanha, que era planejado, 
eu perdia um pouco do tesão. O que eu gosto é o Twitter pessoal. O cara que vai lá e posta 
algo sobre a situação que ele está vivendo e não resiste à tentação de escrever algo pessoal 
mesmo. Justiça seja feita, o Serra fazia muito isso. Tem muito mais valor do aquela frase 
planejada, certinha, colocada no momento certo. Essa não tem o sabor, o tempero da 

postagem pessoal. (G.) 
 

José Serra, conhecido por varar as madrugadas, tentava abastecer diariamente o microblog. 
Comentava notícias em geral do mundo, criticava os adversários, além de dicas culturais e 
respondia perguntas, rebatia criticas de outros usuários. Nos bastidores da campanha de 
Dilma, comentava-se que uma assessora próxima era quem abastecia. Ela era mais comedida. 
(M.) 
 

No Twitter, o Serra falava supostamente sobre questões pessoais, o que difere de políticos que 
só fazem frases feitas, como a Dilma. Eu acabava, de vez em quando, usando (nas matérias) 
alguma declaração que ele deu no microblog. Mas, não me lembro de nenhuma pauta 

significativa que surgiu dali. Mas, temos que fazer o acompanhamento para não deixar algo 
escapar. Agora, nunca tive expectativa que ele deixasse escapar alguma gafe grave (no 
Twitter), cometesse um erro, falasse algo contraditório que pudesse gerar alguma crise. (J.) 
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A Dilma acabou entrando. Ela dizia na época que estava fazendo a estreia, mas dava a 
impressão que não era ela. Há uma grande diferença do perfil que é atualizado pelo próprio 

candidato do que é pela equipe. Alguns são híbridos, como o do Lindberg e o do Cabral. (P.) 

 

Para se precaver de qualquer problema, K. conta que tirava print das declarações mais 

polêmicas, receosa de que as fontes pudessem apagar o conteúdo após a matéria ser 

publicada. O mesmo procedimento era adotado por P., que “printava” tudo o que achava 

interessante no Twitter e ia mandando para o seu e-mail pessoal: “As pessoas agiam por 

impulso nas redes, como o próprio Mercadante, que depois teve que revogar o irrevogável. 

Por isso é bom se precaver”. 

Na análise de K., o uso ainda experimental e prematuro do Twitter em 2010 não só por 

jornalistas, mas como pelos demais internautas, permitiu que certos “escorregões” 

acontecessem: 

 

Às vezes as pessoas davam escorregões mesmo. Como era uma ferramenta até então nova as 

pessoas não tinham noção do quanto ia repercutir, falavam alguma asneira. No começo era 
mais fácil isso acontecer, hoje é mais difícil. Quando você está com um gravador na frente do 
entrevistado, a informação passa na cabeça dele por pelo menos quatro filtros antes dele falar. 
Quando se está sozinho na frente do computador é diferente. No caso da Mara Gabrilli, por 
exemplo, não sei se ela falaria aquilo da Dilma numa coletiva, por exemplo. (K.) 

 

Todos esses cuidados que foram incorporados à rotina de produção jornalística agora 

são parte de um “ritual estratégico”, nos termos de Tuchman (1993, p. 74), que protege os 

jornalistas do risco da profissão. Segundo a autora, três fatores influenciam a noção de 

objetividade dos jornalistas: a forma, as relações interorganizacionais e o conteúdo: 

 

Por forma, entendo aqueles atributos das notícias e dos jornais que exemplificam os processos 
noticiosos, como o uso de aspas. Por conteúdo, entendo aquelas noções da realidade social 
que os jornalistas consideram como adquiridas. O conteúdo é também relacionado com as 
relações interorganizacionais do jornalista, pois as suas experiências com essas organizações 
levam-no a tomar por certas algumas coisas acerca delas. (TUCHMAN, 1993, p.75). 

 

Como afirma Oliveira (2004, p.1), o profissional da imprensa, ao fazer uso de 

critérios objetivos, seria “capaz de revelar cotidianamente a verdade dos fatos, sem a 

prevalência de interesses de qualquer ordem, que não os do próprio público”. Ao esclarecer 

seus métodos, que não podem ser comparados ao rigor de cientistas, os jornalistas buscam 

conquistar a imparcialidade ou, pelo menos, justificar suas escolhas na cobertura dos 

acontecimentos dotados de relevância social. “No contexto produtivo, os textos são 

padronizados, buscando maior otimização da produção, e a notícia é fabricada como uma 

mercadoria que deve, como qualquer outra, atrair o consumidor.” (OLIVEIRA, 2004, p.8). 
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2.2.5  O uso da conta pessoal e da institucional  

 

 

Todos os jornalistas do “Globo” ouvidos por esta pesquisa disseram ter, além do perfil 

pessoal, acesso à conta @oglobo_eleicoes, criada pelo jornal e que foi ao ar em 17 de junho 

de 2010, já durante a pré-campanha. Foi usando o perfil institucional, por exemplo, que P. 

revela ter dado o furo de quem seria o vice de Serra: 

 

Recebi uma ligação informando que o Serra tinha escolhido o Indio. Depois que eu escrevi o 
flash e mandei para o online, eu coloquei imediatamente no perfil do Globo. Fiz isso porque 

sabia que em instantes aquela informação se tornaria pública e receosa de que outros 
jornalistas também ficassem sabendo. O Twitter é muito imediato. Ele permite distribuir 
rapidamente o conteúdo. Logo em seguida o Noblat retuitou, dando ainda mais visibilidade 
para o furo. (P.) 

 

O mesmo não acontecia com a “Folha”, que, de acordo com os entrevistados, 

centralizava o trabalho de publicação no perfil do jornal com os responsáveis pelo site:  

 

No perfil da Folha era o então editor de internet do caderno quem tuitava. A gente às vezes 
fazia umas coberturas online de debates, via liveblogging. Eles botavam um comentário seu e 
o @ com indicação para o seu perfil no microblog. Aí aparecia um monte de seguidores. [...] 
O Twitter da editoria é mais para linkar matéria publicada no online. Ele não costuma ser 

usado para dar informação. (I.) 
 

Não tínhamos que tuitar no perfil do jornal. Os tweets no perfil da Folha eram coordenados 
pelo editor do online. Eu tinha liberdade no sentido de postar coisas no meu perfil, mas 
opinião minha jamais. Era mais para publicar nossas matérias. (J.) 

 

O repórter B., que foi cedido pela editoria Rio do “Globo” para a cobertura das 

eleições assim como D., revelou que, além da conta pessoal que ele já utilizava para fins de 

trabalho, criou um outro perfil para acompanhar os políticos, assessores e demais fontes 

durante a campanha: 

 

O Twitter foi a rede social, se assim podemos chamá-lo, mais usada na cobertura. Eu tinha um 

Twitter pessoal e criei uma outra conta só para acompanhar os posts de todos os políticos, 
colunistas e pessoas envolvidas com a campanha. Até para não misturar com o meu, que tinha 
fontes da outra editoria e que neste momento não me seriam tão úteis. Eu abria meu e-mail e o 
Twitter ao mesmo tempo e ficava monitorando os dois ao longo do dia. E também acessava a 
conta do jornal quando tinha que publicar algo. (B.) 

 

Já o repórter G. prefere “demarcar” o seu espaço na rede e usar sempre o mesmo 

perfil: “Não crio uma outra conta em época de campanha. Eu estou ali muito mais para ver e 

receber provocações. Se eu crio uma conta específica, a possibilidade de receber coisas é 

muito menor. Eu prefiro trabalhar com o espaço que eu já ocupei”. Esse relato é importante 
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para vermos um movimento contrário: das fontes seguindo os jornalistas, o que também pode 

ser percebido nas seguintes declarações: 

 

Muita gente fala comigo pelo microblog. Gente que não tinha acesso a mim (jornalista), faz 
um comentário. O meu perfil é de trabalho. Você não vai me ver expondo minha opinião, é 
mais para acompanhar. Às vezes eu mando pra que o universo dos meus seguidores saiba que 
eu estou em São Paulo, até para que as fontes saibam. (H.) 
 

Vários políticos me seguem. Até porque eles ficam querendo ter informação. É uma troca. 
Você chega para repercutir um assunto, eles querem saber o que os demais estão falando. Eles 
sabem que a gente tem muito mais informações do que eles nessas conversas de bastidor. 
Você tem os diferentes lados. (P.) 

 

De acordo com o relato de B., ele utilizava sua conta pessoal mais para acompanhar 

as fontes do que para postar informações, ação que era feita através da conta institucional de 

“O Globo”. Já C. revelou utilizar também o seu perfil pessoal para fazer postagens sobre os 

bastidores da campanha: “Eu também tuitava o clima, os bastidores no meu Twitter particular. 

No do jornal, era mais uma coisa formal, geralmente o post vinha linkando uma matéria do 

site. No meu Twitter não, era mais informal”. Podemos perceber que C., que era um repórter 

do corpo permanente da editoria Nacional, acaba se comportando como um colunista, como 

um comentarista das eleições. Assim como C., o jornalista K., da “Folha”, também revelou 

usar a sua conta pessoal para fazer postagens sobre fatos curiosos da campanha. Ele explica, 

no entanto, que é preciso saber avaliar o que se está postando na conta privada para não 

“furar” o jornal. Aqui, mais uma vez, não há um conjunto de regras que estabeleçam o que 

postar no pessoal e o que postar no institucional. O que vale é a experiência e o bom-senso. 

 

A Folha tem uma política, você não pode furar a Folha no Twitter. Você joga meio com o seu 

juízo. Quando eu sei que é uma informação que é uma matéria mesmo, ou um flash, a minha 
prioridade é sempre o jornal, quando é uma curiosidade, uma coisinha mais saborosa, por 
exemplo, eu vejo que o candidato está usando um colar com uma figa, aí eu me dou a 
liberdade de fazer um comentário no Twitter. (K.) 

 

Segundo K., esses comentários em sua página pessoal eram feitos em grande parte 

durante a cobertura dos debates: 

 

Num debate, a gente faz muito isso, comenta no Twitter. Porque aí a própria Folha quando 
acha interessante pode dar um RT. Mas meu critério é basicamente este: o que é interessante, 
o que é notícia pro jornal, a prioridade é o jornal e não o Twitter. Depois que a nota está no ar, 
aí eu posso usar o meu Twitter para divulgar. No caso dos debates, sempre serviu para a gente 
dar um bastidor. Eu que estou no estúdio posso dizer que o João Santana acompanha o 

desempenho da Dilma não olhando para ela no palco. Ele tem uma televisão e só olha pela 
televisão porque para ele interessa como ela está aparecendo para as pessoas que estão em 
casa. Isso eu acho mais legal de contar do que dizer "Dilma disse isso, fulaninho falou aquilo 
outro". Comentar o debate minuto a minuto eu não acho tão interessante. A ideia do Twitter, 
pelo menos como eu uso, é para que as pessoas que me seguem terem um saborzinho ali, um 
bastidorzinho, que fuja ao que todo mundo têm acesso. 
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Talvez pelo fato de não terem como hábito tuitar na conta oficial da “Folha”, os 

jornalistas desse veículo disseram mais usar o microblog pessoal para fazer comentários do 

que os jornalistas do “Globo”, que eram estimulados a postar na conta oficial do veículo no 

microblog.  

A cautela com a informação publicada na conta pessoal, no entanto, é algo presente 

na fala de todos os entrevistados, principalmente após a demissão de colegas de profissão, 

caso que foi citado anteriormente. “Teve gente que reclamou comigo ‘você só fala de 

Flamengo, não fala de política’”, conta I..   

Percebemos no relato de I. um cuidado em não postar opiniões sobre os temas que são 

alvo de sua cobertura. Essa postura e até mesmo a opção por estar na rede apenas como 

voyeur, caso de grande parte dos entrevistados, pode ser vista como uma estratégia para se 

evitar o erro de postar algum comentário impróprio. Além da demissão dos dois jornalistas da 

“Folha” por causa dos comentários ofensivos ao veículo em seus perfis individuais em redes 

sociais, no jornal “Extra”, como foi citado pelo repórter I., também houve uma demissão por 

conta de comentários impróprios na página pessoal de um jornalista. Ele postou em seu 

Twitter  ‘O bonde está na rua e vai dar m...’, numa referência ao fato de o jogador Fred, do 

Fluminense, estar bebendo em um bar da Zona Sul do Rio. Devido ao comentário no 

microblog, o repórter foi apontado pelo atleta como o responsável pela perseguição que sofreu 

naquela noite. 

 

No seu uso pessoal das redes sociais, o repórter precisa entender que há limites. Ele não pode 
sair expressando o que ele bem entende porque você pode atacar ou elogiar alguém que 
futuramente pode se tornar um personagem da sua matéria. E aí o seu trabalho pode ficar 

comprometido. (G.) 
 

Eu mais vejo do que os outros me veem. (J.) 
 

Eu postava links para o blog que eu tinha e que ficava hospedado dentro do site do jornal e 
para matérias que eu assinava. Também fazia comentários, mas tudo dentro do bom-senso. 
Era trabalho sim, porque era uma forma de divulgar o que eu fazia e até gerar cliques para o 
jornal, mas era uma conta não oficial. Eu tinha que ter certos cuidados para não expor o 
veículo. Hoje (o repórter não está mais trabalhando para o “Globo”), tenho mais liberdade 
para expor minhas opiniões pessoais na rede. (P.) 

 

Apesar de P. utilizar a conta que, como ele mesmo diz, era pessoal, é interessante 

notarmos que seu perfil na rede era composto por seu nome seguido de oglobo. Mesmo com a 

justificativa - ele explica que, ao fazer o perfil, não cabia seu sobrenome e acabou optando por 

adotar o do jornal -, vemos que há claramente uma mistura dos mundos particular e do 

trabalho. Ao sair do veículo, P. teve que romper este vínculo e mudar o nickname da conta. 

Nesse caso, há uma clara vinculação com a profissão, muito comum nos discursos da 

categoria, como nos indica Oliveira (2004): 
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[...] os jornalistas constroem seu discurso identitário estabelecendo um sentido de vinculação 
com a profissão a partir do compromisso com um nobre mandato, uma missão social. De certa 

forma, essa visão idealizada confere ganhos simbólicos aos agentes dessa atividade e legitima 
o lugar diferenciador dos profissionais da imprensa no conjunto social. Nesse sentido, os 
jornalistas vivem e continuam a reivindicar o status de um trabalho que seria dono de uma 
aura particular, “não como os outros”. (OLIVEIRA, 2004, p.2) 

 

       Esse discurso voltado para a legitimação do papel profissional e público do jornalista 

deve ser analisado como um discurso persuasivo de tipo ethos, empenhado em qualificar seus 

autores, “alçando-os a uma posição em que sua autoridade para tomar as decisões implicadas 

no processo de produção da notícia fica subordinada a certos valores, compartilhados pelo 

público” (ALDÉ et al., 2005, p.189). Ao longo das entrevistas, não percebemos uma 

diferenciação significativa entre os discursos de editores e repórteres, até porque todos 

compartilham o mesmo ethos, a mesma visão do campo jornalístico.  

Sobre os cuidados com os comentários em seu perfil pessoal, R. ressalta que não é 

diferente do que ele procura ter ao falar sobre certos assuntos com amigos: 

 

O cuidado que tem que ter no Twitter é o mesmo que tem que ter em qualquer outro lugar. 
Não é diferente aquela plataforma. O público, a audiência, as fontes, os candidatos não 
separam a jornalista da pessoa. Se eu posto algo como “fulano de tal é chato”, ele pode ler e 
não querer me dar entrevistas. É a minha conta, mas as limitações são as mesmas que eu já 
tinha fora. Eu sou mais comedida nos meus comentários públicos do que meus amigos que 
são dentistas ou têm outra profissão. Só levamos para as redes o mesmo bom-senso. (R.) 

 

As falas de R., assim como a de outros entrevistados citados acima, os colocam como 

jornalistas conscientes de serem sempre figuras públicas, mesmo no espaço privado. No 

próximo item, veremos também que os jornalistas vivem atualmente uma justaposição dos 

tempos de lazer e de trabalho, assim como uma perda do espaço da casa, que se confunde 

como o espaço do ofício.  

 

 

2.2.6  O domínio do tempo e uma nova noção de agilidade 

 

 

Ao longo de sua história, o jornalismo tem passado por diferentes suportes – do papel 

impresso aos meios digitais. Mas, durante todo esse percurso, a preocupação com o tempo 

sempre esteve evidente. Basta observar a origem do nome jornal, que vem do latim diurnale. 

Os nomes de muitos periódicos - como o dos jornais brasileiros “Diário de Pernambuco”, 

“Diário do Vale”, do alemão “Die Zeit” (O tempo), do americano “The New York Times” e 
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das revistas americanas “Business Week” e “Newsweek” - também indicam essa preocupação 

com o tempo. 

 A busca incessante por levar novidades aos leitores já era nítida com a circulação de 

edições extras dos periódicos. A demanda por esse produto que trazia os acontecimentos mais 

recentes surgiu da crescente curiosidade sobre o cotidiano nas sociedades modernas na virada 

do século XVII para o XVIII: 

 

O jornal foi, naquele momento, para sociedades europeias, fonte de referências frente ao 
cotidiano experimentado cada vez mais como transitório. Ao mesmo tempo, alimentava o 

fascínio por tudo o que era novo (MATHEUS, 2010, p.5). 

 

 A periodicidade dos jornais, que ofertava novidades regularmente, contribuiu para a 

fidelização de leitores ávidos por inovação. A constância na publicação gerava uma 

expectativa de novas leituras, o que garantia a venda dos jornais e envolvia os leitores no 

debate público sobre acontecimentos do cotidiano e da política. 

 Entre os séculos XIX e XX, a demanda por uma rapidez comunicacional foi 

acentuada, sobretudo, com o advento das linhas férreas, do telégrafo e do telefone. 

Posteriormente, mídias como o rádio e a TV passaram a transmitir informações durante o 

desenrolar dos acontecimentos. Hoje, o senso de urgência pela quase instantaneidade entre o 

acontecimento e sua divulgação está ainda mais exacerbado por meio da variedade de novas 

ferramentas que permitem as transmissões de notícias “em tempo real”.  

 

O ritmo imposto pelas modernas administrações nas empresas jornalísticas exige a 
necessidade de responder ao fato com brevidade cada vez maior, alterando os critérios de 
coleta e elaboração da informação pois o webjornalismo já nasce com esta lógica incorporada. 
Sua rotina acelerada – em comparação com a versão impressa – radicalizou a corrida contra o 
tempo. (BORGES, 2009, p. 80). 

 

No surgimento do jornalismo online, algumas redações chegaram a impor aos 

repórteres metas de envios de plantões de notícias, que visam a atualizar as páginas dos 

veículos com o menor intervalo possível. A estratégia logo fracassou, pois, para cumprir os 

prazos, os profissionais acabavam fazendo uso de releases sem levar em conta os tradicionais 

critérios de noticiabilidade expostos acima, já que, nestes casos, o que importava era o critério 

de temporalidade. Ainda hoje alguns profissionais, principalmente os de veículos impressos, 

têm a visão de que o online é “a lixeira do jornalismo”, para onde vão as notícias fáceis e 

rápidas de serem apuradas (sugeridas por assessores através de releases ou que não demandem 

fontes de difícil acesso, por exemplo). 
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A própria estrutura do Twitter, que como sabemos é uma plataforma utilizada pela 

mídia para divulgar suas notícias, é um indicativo dessa mudança de paradigmas. No 

microblog, a visualização da informação é dada sempre do mais recente para o menos recente. 

Como ressalta Carreiro: 

  

Isso quer dizer que, devido à disposição na ordem cronológica inversa, “a informação mais 
importante é simplesmente a mais recente ou, melhor dizendo, a que foi publicada mais 
recentemente”. (ESCOBAR, 2009, p. 227). Desse modo, há uma quebra na maneira como se é 
estruturada a notícia. (CARREIRO, 2009, p.5). 

 

Além do Twitter, a busca pela agilidade na cobertura de um fato e de sua repercussão 

fica clara, por exemplo, na ferramenta de acompanhamento em “Tempo Real”, utilizada pela 

página especial “Eleições 2010” do site do jornal “O Globo” especialmente para a cobertura 

de debates televisivos. A cada intervalo de 1 minuto eram postadas informações com as 

principais perguntas, respostas, réplicas e tréplicas dos candidatos. Ao fim de cada bloco, era 

publicado um resumo do que foi discutido entre os candidatos, além de informações de 

bastidores. O internauta podia participar opinando, através de voto, se estava gostando ou não 

do embate de ideias. A página também permitia que os leitores comentassem suas impressões 

sobre o desempenho dos participantes. As informações trocadas nessa plataforma serviam 

tanto para os jornalistas (que usaram esse conteúdo em suas matérias) quanto para as 

coordenações de campanha (que puderam orientar, em tempo real, seus candidatos sobre o 

que estava agradando ou não).  
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Figura 4 - Tempo Real 

 

Fonte: site do Globo 

 

Carreiro (2009) ressalta que atualmente o critério importante na recepção da 

informação é o tempo. “Isto é, quanto mais rápido a notícia chega ao público, mais ele vai se 

sentir informado”. Moretzsohn (2002) explica que o público “precisa saber” cada vez mais 

rápido porque esse é o ritmo do mundo. E os leitores têm cobrado cada vez mais das mídias 

essa agilidade. Através de mecanismos como o Twitter, eles falam para as redações o que 

estão vendo no dia a dia, como um acidente de carro ou um arrastão. Carreiro (2009) acredita 

que o internauta já assimilou a ideia de furo e que contribui sim para a divulgação de um fato 

na medida em que busca relevância na rede.   

 

É no fator “tempo real” que o Twitter consegue seduzir tanto usuários como atores da mídia, 
uma vez que essa procura em dar a notícia em primeira mão antes dos concorrentes sempre 
norteou grande parte do jornalismo no mundo. O poder do “furo” ganhou força e já alimenta 
inclusive usuários, que tendem também a tentar cooperar com o ambiente social em que 

vivem, propagando notícias e acontecimentos que os cercam. É uma tentativa de entrar em 
contato com sua própria rede e, além de outros motivos, também fazer repercutir suas próprias 
informações para ganhar relevância na rede como um todo. (CARREIRO, 2009, p.11). 

 

Em alguns casos os leitores questionam os veículos de imprensa que ainda não 

divulgaram determinada informação que circula pelas redes sociais. Embora tenham tido 

acesso ao conteúdo dado por outro internauta, os leitores querem ver rapidamente a notícia 
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publicada pelas grandes corporações de mídia, que ainda detêm um forte caráter legitimador. 

Essa credibilidade, no entanto, acaba sendo prejudicada caso não haja agilidade aliada a uma 

checagem cuidadosa da notícia. Assim, o jornalista tem tido que aprender a lidar com a 

pressão instaurada por essa nova temporalidade, que está transformando a prática jornalística. 

A ideia de periodicidade, por exemplo, como indica Franciscato, já está sofrendo alterações: 

 

O webjornalismo tem sido uma das transformações mais radicais por que o jornalismo tem 
passado em muitas décadas. E isto afeta as noções tradicionais de atualidade e de 
temporalidade jornalística. O referencial clássico da periodicidade como constituinte do 
jornalismo moderno e particularmente a periodicidade diária a partir do século XVIII deram 
ao jornalismo uma adesão complexa a rotinas temporais de produção e circulação dos 
produtos jornalísticos (FRANCISCATO, 2009, p.14). 

  

Mais do que isso, para Borges (2009), a associação entre a necessidade de divulgação 

imediata e a capacidade de publicação extensiva modifica significamente as rotinas de 

trabalho jornalístico e altera aspectos da própria comunicação política ao modificar o estatuto 

dos gatekeepers
19

 nas redações. O autor defende que “o paradigma da velocidade pressiona a 

produção de notícias e acaba por conferir maior grau de autonomia aos repórteres” 

(BORGES, 2009, p.208). Como resultado, temos a visibilidade de novas fontes e muitas vezes 

até mesmo uma alteração da linha ideológica da empresa. 

 

[...] a flexibilidade dos critérios de publicação dos jornais online (em função da demanda de 

velocidade), com capacidade ampliada de divulgação, influencia positivamente a divulgação 
de certas informações pelas versões impressas, que, sem a interação com as versões na 
internet, possivelmente seguiriam a tendência anterior, de cumprimento mais rigoroso da linha 
editorial da empresa. (BORGES, 2009, p.107). 

 

E não só isso. Para o autor, assim como para Souto (2011), essa necessidade de 

publicação de um grande volume de informações em um curto espaço de tempo acabou 

contribuindo para a prática do jornalismo declaratório. Não apenas no jornalismo online, mas 

em toda a cobertura de campanha, isso é muito comum de acontecer, pois é preciso preencher 

o jornal com fatos do dia a dia dos candidatos que nem sempre rendem matérias: 

 

Neste ponto é importante frisar que o jornalismo vive do novo. Portanto, na ausência de um 
novo fato na campanha, os profissionais acabam recorrendo ao único expediente que lhes 
resta: fazer o jornalismo declaratório. Nem sempre numa visita de presidenciável a uma 
escola de periferia há algo que os editores considerem digno de nota e as matérias acabam se 
concentrando no que o candidato (e não raro, suas equipes) disse sobre determinado aspecto 
da política nacional ou sobre a atuação de seus adversários. Isso se repetiu em diversos 

momentos da campanha. Só para citar alguns exemplos foi o que aconteceu na ocasião que o 

                                                
19 O termo gatekeeper se refere a agentes cujo papel é controlar a informação no interior de uma organização. No jornalismo, 
aplica-se ao corpo editorial. Foi introduzido pelo psicólogo social Kurt Lewin e adotado com relação ao jornalismo no 

trabalho de David Manning White, em 1993.  
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candidato a vice de José Serra, Índio da Costa escreveu publicou no Twitter que o PT possuía 
ligações com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC). (SOUTO, 2011, p.3). 

 

Fausto Neto (2002) é outro autor que aborda o uso de fontes oficiais pelos jornalistas 

no contexto de campanha. Segundo ele: 

 

As práticas discursivas que constituem o jornalismo se fazem sempre no “discurso segundo”, 
na visibilidade e na declaratividade daquilo que vem de outros campos, no caso, os institutos 

de pesquisas e os escritórios de consultoria dos candidatos ao processo eleitoral. É uma 
espécie de “discurso segundo” sustentado por uma outra voz, constituída pelo saber dos 
órgãos de pesquisa, que desde o seu lugar concedem os insumos com os quais a mídia vai 
produzir certas justificativas em torno das candidaturas e do destino do processo eleitoral. 
(FAUSTO NETO, 2002, p.251). 

 

A periodicidade – seja dos jornais diários ou dos jornais online – impossibilita 

qualquer forma de perfeccionismo científico. Como afirma Vizeu (2000, p.57), “um produto 

jornalístico nunca poderá ser analisado dentro dos parâmetros estabelecidos pela ciência já 

que o improviso faz parte da atividade diária do jornalista”. 

As características do Twitter – 140 caracteres, timeline invertida – já demonstram que 

a ferramenta é um meio de comunicação que busca ser ágil. O acesso à rede pelo celular 

estimulou ainda mais o conceito de produção de conteúdo em “tempo real”: candidatos 

utilizavam seus smartphones para informar seus seguidores sobre fatos de um comício, de 

uma caminhada, etc. “Eu cheguei a ver o Serra na rua em campanha dentro do carro no 

BlackBerry tuitando, sentadinho, escrevendo”, relata o repórter D.. Aos jornalistas, cabia 

acompanhar e repercutir esse conteúdo publicado, que muitas vezes era uma preciosa fonte de 

informação. 

 

O Twitter tem uma coisa que se assemelha com o jornalismo que é a instantaneidade, a 
rapidez. O rádio tem isso, a TV tem isso. Ele entra nessa engenharia, e os políticos se 
aproveitam disso. A gente tem uma demanda de informação cada vez mais veloz, por que não 
usar um canal de informação que é cada vez mais fácil, do celular você manda? A gente tem 
essa necessidade de tentar saber o quanto antes o que está acontecendo. Daqui uns dias a 
gente vai querer saber antes de a coisa acontecer para a gente preparar a equipe e ir para a rua. 
(D.). 
 

Ficou tudo mais rápido. As informações estão a cada dia mais rápidas. Se o cara estava 

comendo um frango com um eleitor, na hora você tuitava. Se já era rápido com o site, se o 
leitor não precisava esperar o dia seguinte para ver como foi o dia do candidato, com o 
Twitter isso ficou quase simultâneo. (C.). 

 

Além de terem que noticiar com cada vez mais agilidade um fato, os jornalistas têm 

tido que aprender a pesquisar e a selecionar conteúdo em meio a uma quantidade muito 

grande de informação. Se por um lado, a internet, e principalmente os buscadores, agilizaram 

e facilitaram o processo de pesquisa jornalística, que era muito vezes árduo e demorado, por 
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outro provocaram o excesso de informações disponíveis. Como Oliveira; Timponi e Maia 

(2011, p.3) chamam atenção, “cotidianamente lidamos com conteúdos e informações 

segmentados e em quantidades excessivas. Vivemos cercados de gadgets [...] que vibram e 

emitem luzes e sons, disputando nossa atenção”. Isso fica muito claro na declaração de R.: 

 

Acompanho muito por conta da minha função (editor de Mídias Sociais e Interatividade). 
Acho que se fosse uma jornalista normal, não ficaria tão online quanto eu fico. Mas, se estou 
em um jantar e a pessoa que está comigo vai ao banheiro, dou uma olhada rápida nas redes. 
Vejo se a gente tuitou tudo, o que a concorrência está dando... Costumo brincar que, quando o 
garçom pergunta “mesa para dois”, meu marido responde “não, para 900, porque ela traz 
todos os amigos”. Sei que o meu consumo de informação é exagerado. 

 

Os jornalistas, assim como os demais cidadãos, estão tendo que aprender a lidar com 

uma abundância de informações compartilhadas. Diante desse cenário, vivemos um info-

stress, um sentimento de estarmos sendo soterrados, oprimidos pelo desequilíbrio da 

quantidade de informação a ser apreendida em relação à nossa capacidade de atenção 

(DAVENPORT; BECK, 2001, p.6). No relato de P. sobre o início da cobertura auxiliada pelo 

Twitter: “Alguns jornalistas na cobertura de política na época ficaram desesperados e 

questionavam coisas do tipo: ‘como a gente vai conseguir acompanhar tudo?’”. 

E embora a matéria-prima informação esteja mais acessível, é preciso apreendê-la, 

ampliá-la (através da apuração) e publicá-la no menor tempo possível. As ferramentas digitais 

também potencializaram as atividades múltiplas, o que gera um desvio constante na atenção. 

Os jornalistas, principalmente os que trabalham na redação na área chamada de escuta, 

precisam ouvir o rádio, a televisão, acessar os sites, apurar e bater a matéria, sendo algumas 

dessas tarefas desenvolvidas ao mesmo tempo. São esses os profissionais responsáveis por 

acompanhar ininterruptamente o movimento na cidade. Já os que vão para a rua, como já 

dissemos, precisam fazer entrevistas, vídeos, fotos, mandar flash para a redação, etc. 

A agilidade e a grande quantidade de informações postadas no Twitter contribuíram 

também para abastecer o site, que demanda uma atualização constante. Vemos que a 

introdução do Twitter alterou ainda mais a temporalidade da cobertura da campanha eleitoral.  

 

A repercussão das aspas dos candidatos era frequente, até porque eles muitas vezes 

antecipavam, via Twitter, algum dado ou declaração que iriam divulgar em seguida em um 
debate ou uma coletiva. Isso, para abastecer os plantões do site era muito útil, mas muitas 
vezes não chegava ao papel, que usava as declarações mais aprofundadas na coletiva ou 
algum outro trecho. (A.) 
 

A gente está na rua, cobrindo a campanha, e não se preocupa mais só com o que está ali. A 

gente tem que acompanhar o Twitter para repercutir na hora um possível ataque de um 
adversário. A Dilma está numa agenda no Rio Grande do Sul e posta que o Serra é um bobão. 
Se eu estou com o Serra na Zona Oeste e vejo isso, ou quem está na coordenação vê e me liga 
para me avisar, eu posso repercutir com ele. (C.). 
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O acompanhamento era meio que full time. Na redação, tinha sempre uma aba aberta no 
Twitter. Na rua, no carro, eu também olhava. Não era estabelecido um horário. (J.) 

 

O editor da seção “O País” do “Globo”, no entanto, ressalta que apenas através do 

trabalho em equipe é possível se acompanhar tudo o que é postado nas redes, pelo menos tudo 

que é preciso ser monitorado. Em seu relato vemos claramente a divisão de tarefas entre os 

jornalistas durante a cobertura que correspondem às divisões do trabalho na redação 

abordadas anteriormente: 

 

É um trabalho de equipe. Obviamente que nem eu nem ninguém consegue ver tudo, todo dia, 
o tempo todo. Tem horas que você tem que parar para escrever, tem horas que você tem que 

parar para editar, para fazer reunião e tal. Mas alguém sempre está vendo. A gente tem uma 
equipe muito grande cobrindo eleições. Tinha equipes em Brasília encarregadas de ver, no 
Rio, em São Paulo. Numa cobertura de campanha, você destaca repórteres para cobrir 
determinados candidatos ou partidos e tal. E obviamente essa pessoa fica encarregada de 
acompanhar o que está saindo sobre aquela campanha, daquele grupo associado, daquela 
coligação. Esses repórteres não só estão acompanhando o candidato na rua, como estão vendo 
os sites, os tweets, as mídias sociais todas. (Q.) 

 

Essa declaração do editor segue uma lógica empresarial e tira a onipotência do 

jornalista, presente na fala de alguns repórteres. Embora reconheçamos a dedicação deles, só é 

possível acompanhar grande parte do conteúdo postado por diversas fontes e internautas no 

microblog por conta dos recursos humanos e tecnológicos da empresa e desse trabalho em 

grupo e segmentado. Souto (2011, p.2) também aborda essa “setorização” dos repórteres por 

candidato durante a cobertura da campanha como forma de “facilitar o trabalho do jornalista 

uma vez que o repórter acostumado a acompanhar um candidato consegue avaliar melhor o 

que é novidade ou não”.  

 A agilidade das informações transmitidas via Twitter acabou alterando não só a 

cobertura dos sites de notícias como também afetou a temporalidade da rotina de produção do 

jornal impresso, que precisou se adaptar à novidade. Segundo F., a repercussão simultânea no 

Twitter do desempenho dos presidenciáveis nos debates fez com que o jornal antecipasse a 

publicação da matéria de bastidores, que em geral só era veiculada no dia subsequente ao 

evento: 

 

Os debates são sempre à noite, no horário do fechamento, então a gente conseguia publicar 
pouca coisa na edição do dia seguinte. Na outra edição, a gente conseguia publicar aquela 

matéria charmosa, que é a matéria de bastidor, que a gente mostrava quem estava nervoso, a 
claque, quem bateu boca, se houve dedo em riste na hora do comercial. Isso não existiu mais 
nesta eleição porque, geralmente, os colunistas tuitavam esses aspectos. Então, é o tipo de 
matéria que para o papel morreu se não for publicada na edição do dia seguinte no máximo. 
Além de você ter os repórteres na redação acompanhando cada bloco e batendo a matéria, 
você tinha que ter várias janelas abertas de Twitter para acompanhar os colunistas que 
estavam lá dentro pelos comentários e pelas informações de bastidor.  Foi o tempo real total. 
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Não dava mais para esperar a edição subsequente. Foi algo que a gente teve que se adaptar. E 
mais, precisamos ter alguém para tuitar e alguém para monitorar. (F.) 

 

Outra matéria que, segundo F., era feita para a edição do dia subsequente e foi 

antecipada era a que abordava quem saiu melhor e quem saiu pior no debate. No Twitter, os 

internautas vão assistindo ao debate e postando, o que já funciona como um termômetro 

indicativo do desempenho dos presidenciáveis.  

 

O Twitter apressa a matéria de bastidor e vira um termômetro de quem foi melhor e quem foi 
pior. Ele fez com que a cobertura ficasse mais dinâmica, mais rápida, e o jornalista teve que 

ser mais versátil. (F.) 
 

Eu assistia o debate pela TV, e ia acompanhando o Twitter para ver a repercussão. Era 
interessante porque todo mundo ia comentando. Na hora ali, todo mundo já começa a dizer 
quem foi bem, quem foi mal. Já é um termômetro, para o jornal, inclusive. O Twitter entrou 

como uma variável de percepção. Isso chega para o jornalista mais rápido. Você fica menos 
intuitivo, com uma visão menos da empresa. É claro que as assessorias também usavam isso 
para tentar induzir os jornalistas a falar que determinado candidato foi bem, por isso era 
preciso ter cuidado. Se o candidato ia muito mal, eles começavam a tentar reverter. (D.) 

 

Conseguir visualizar e analisar as mensagens divulgadas por todos os candidatos em 

diversas mídias e a qualquer hora não era uma tarefa aparentemente fácil. Os entrevistados, 

como temos mostrado nos relatos mencionados, adotaram diferentes estratégias para dar conta 

de monitorar o que se passava no Twitter. Uns criando uma conta só para eleições, como foi o 

caso de B., outros usando organizadores que permitem a criação de listas de pessoas, como A. 

e R., muitos deixavam a aba do Twitter aberta o tempo todo na redação como acontece com o 

e-mail, e outros indo diretamente às páginas de quem eles efetivamente queriam acompanhar, 

como J. e L.:   

 

Não sigo muita gente. Sou mais seletivo. Não acompanhava todos os políticos, até porque 

muitos só falavam bobagem. Por isso não era complicado de acompanhar. Muitas vezes, eu ia 
direto ao perfil do Serra (que era quem o repórter estava incumbido de cobrir) e olhava toda a 
timeline dele. (J.) 
 

Basicamente, evitava seguir um grande número de pessoas. E acompanhava o Twitter quando 
estava na redação. Nos casos especiais, como Twitter da Dilma (que era quem o repórter 
estava incumbido de cobrir), do presidente do PT etc., havia um acompanhamento mais 
especial. (L.) 
 

Me restringir a verificar os perfis no Twitter que eram abastecidos pelos próprios candidatos 
ou por assessores mais próximos. [...] Era preciso criar uma lista de prioridades de 

monitoramente. Primeiramente, checava os candidatos e vice-candidatos, depois presidentes 
de partidos, assessores mais próximos, além dos funcionários das campanhas (que 
costumavam dar bastidores de viagens). (M.) 

 

Apesar de um estranhamento inicial, relatado por muitos, por conta do acúmulo de 

mais uma função, de acordo com E., depois de um período de adaptação, a atividade acabou 

se automatizando:  
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O que aconteceu comigo foi como aprender a dirigir: você tem que fazer mil coisas ao mesmo 
tempo – olhar pelo retrovisor, passar a marcha, pisar no pedal -, mas aos poucos você vai 

automatizando. Eu acho que, com o Twitter, a gente ganhou mais um “sentido”: você não 
pode mais viver sem ter acesso a isso porque o mundo meio que se espelha ali. (E.) 

 

K. também relata essa automação do monitoramento do Twitter: 
 

Dá para você sistematizar, criar uma rotina sua. Eu chego no trabalho, ligo o computador, 
abro meu e-mail e vou dar uma olhada nas redes sociais também. Faço isso durante o dia 
inteiro. Na verdade, quando vira um hábito, é muito mais fácil porque você está ali o tempo 
inteiro olhando. Fazia sempre, com frequência, o dia inteiro, para tentar não deixar escapar 
nada. Mas, não criei um sistema específico para olhar isso. (K.) 

 

A. também não considera estafante, nem impossível acompanhar todo o conteúdo. 

Para ele, é preciso incorporar a prática à rotina: “Quando eu chegava, eu abria o Twitter para 

checar o passivo, junto com o e-mail, os sites do Globo e da Agência Brasil, depois fazia 

ronda em outros sites”.  

Os relatos de A. e E. indicam que, no dia a dia do jornalista, há uma grande 

fragmentação da atenção com a demanda cada vez maior pelo desempenho de múltiplas 

atividades, que tendem a se tornar automatizadas. Oliveira, Timponi e Maia (2011, p.8) 

chamam atenção para o fato de “pesquisas recentes apontarem que essa fragmentação ao redor 

de inúmeras atividades provoca um desvio constante na atenção, uma vez que o intervalo de 

tempo gasto na alternância entre uma e outra tarefa passa a ser cada vez menor”. 

 
Assim, há uma passagem de hábitos de intervalos de muitas horas e minutos de um modelo de 
sociedade anterior para intervalos de segundos atualmente. As tarefas se tornaram cada vez 
mais simultâneas e com interrupções cada vez menores. (OLIVEIRA, TIMPONI; MAIA, 
2011, p.8). 

 

 Davenport e Beck (2001, p.2) chamam de déficit de atenção o que eles consideram o 

mais pressionador problema dos dias atuais: não ter atenção para encontrar a informação 

demandada pelos negócios e pela sociedade. Vivemos, segundo os autores, na era da 

economia da atenção, que se transformou em uma real moeda para os indivíduos. Para eles, 

não precisamos de mais informação e sim de gerenciar atenção. Buscando otimizar seu tempo, 

C., por exemplo, preferiu excluir alguns perfis do Twitter para conseguir dar conta de 

acompanhar todo o conteúdo: 

 

Eu fiz um truque para facilitar a minha vida. Fiz um filtro e procurei seguir só as pessoas que 
interessavam e que tinham envolvimento com campanha eleitoral. Eu deixei de seguir alguns 
amigos e depois da campanha eu voltei a segui-los. (C.) 

 

Já B. relatou que acabou fazendo hora extra, fato que é comum de acontecer em 

grandes coberturas. 
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Aqui a gente trabalhou muito mais de 8h por dia. Era difícil o dia que a gente saía no horário. 
E acho que isso aconteceu também por ter que ficar monitorando. Eu fui o primeiro repórter 

de outra editoria a ir para lá, em março ou abril. No início, a campanha ainda estava 
esquentando, não tinha muita notícia, todo dia eu fazia uma ronda nos sites, Twitter, era parte 
da rotina. A tradicional ronda por telefone – ligar para as pessoas ligadas à campanha como o 
Fernando Pimentel, o Sirkis para saber se tinha alguma novidade - e a ronda pela internet. (B.) 

 

Para C., a falta de tempo dificultava o acompanhamento de todas as possibilidades que 

a plataforma permite, como TTs, posts de internautas, entre outros, o que indica que a opção 

por acompanhar mais o desempenho dos candidatos na rede social muitas vezes era uma 

questão de prioridade diante do grande volume de conteúdo disponível na rede: 

 

A gente não tem muito tempo de ficar olhando tudo que está disponível e por isso optávamos 
mais pelos candidatos, que não poderíamos deixar escapar. Temos até pouco tempo de ler 
jornal. O pessoal do online acompanhava mais essa questão do movimento dos internautas, e 
a gente trocava a figurinha. (C.) 

 

Souto (2011) também credita à falta de tempo, um resultado final aquém do que se 

espera dos veículos de mídia:  

 

Jornalismo é tempo. Sobretudo em época de campanha. Tempo que se perde ao telefone 
esperando para conseguir marcar uma entrevista; tempo que se espera por um candidato 
chegar ao evento marcado para uma, duas horas antes; tempo que se precisa driblar para 
muitas vezes atravessar a cidade e escrever uma matéria que irá ocupar meia página; tempo 
para escrever meia página sob a pressão do horário do fechamento. Mas o jornalismo também 
é a falta do tempo: de checar cada informação como ensinam os manuais da profissão; de 
ouvir os dois lados da história, tempo de refletir sobre o que se escreve e sobre o que se 

publica. Talvez por isso, a profissão seja alvo de uma série de preconceitos no mundo 
acadêmico, em geral por desconhecimento do cotidiano do trabalho da reportagem. (SOUTO, 
2011, p.11). 

 

Mas não foi só a falta de tempo que fez com que os jornalistas acompanhassem menos 

o Movimento da Rede em comparação às postagens dos candidatos e demais fontes oficiais. 

Segundo R.: “A cobertura do buzz que a audiência gerava era uma cobertura periférica. As 

repercussões, de um modo geral, se misturam no meio da cobertura”. 

Outra dificuldade que os profissionais tiveram que testar na prática foi, diante de uma 

informação, definir o que fazer primeiro: tuitar, mandar o flash para alimentar o plantão de 

notícias, guardar para a edição do dia seguinte? Como o uso das redes sociais pela mídia ainda 

é muito recente, vemos que os profissionais de imprensa ainda estão aprendendo a “noticiar” 

nessas plataformas. 

 

Em geral, o Twitter era primeiro. A gente entendeu que o Twitter tinha que ser uma 
informação rápida, com conteúdo e precisa. Coisa que a gente sabia que não ia resistir até o 
dia seguinte a gente postava. A gente também tinha sempre o cuidado de responder as críticas 

editoriais produtivas que vinham através do Twitter. (F.). 
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Eu pegava o que o candidato falava na rua e passava como flash. O online [site do Globo] 
geralmente tuitava e eu retuitava no meu perfil particular ou eu entrava na conta do jornal e 

tuitava direto. (C.). 
 

A gente consulta os editores, não precisamos mandar tudo. Quando você manda para o site 
foge do controle, você manda para um email que é geral. Não necessariamente há uma 
discussão entre as chefias. E aí você corre o risco de a pessoa do online mandar para o ar. Sou 
subordinada ao chefe do papel. Por isso, muitas vezes, eu mesma filtro um material que acho 
que dá para segurar até o dia seguinte. Se tenho dúvidas, vejo com a minha chefia. (H.) 

 

Separar o tempo do trabalho do tempo do descanso ou do lazer também era um 

desafio. Dos 16 entrevistados, 14 disseram que acabavam acompanhando o Twitter, e 

consequentemente os posts dos candidatos, também de casa, o que demonstra uma mudança 

na gestão do tempo dos profissionais de mídia. Segundo E.: “Acesso de casa também, estou 

um pouco obsessiva. Mas para o nosso cotidiano é uma fonte essencial de informação. Se 

você não acessa é como não ler o jornal”. C. também revelou acompanhar o microblog fora 

do horário de expediente: “Antes de vir para o jornal, eu já dava uma olhada e acompanhava 

ao longo do dia. Em época de campanha você fica ligado 24 horas, e se não fica, o pessoal 

daqui já te liga. É a Copa do Mundo da Política”. R. também revela acompanhar de casa o que 

se passa no noticiário enquanto ele não está na redação: 

 

Tomo café com o iPad e vou abrindo os aplicativos das redes sociais. Se vi o último post à 
meia-noite e são sete da manhã, procuro dar uma olhada no que perdi. Depois vou pro PC, 
mas não sem antes ter lido o papel. Já ligo e dou orientação para o pessoal que está na redação 
do que a gente deve apostar nas redes (nas contas do Globo no Twitter, Facebook e Google+). 
Às 11h, venho pra cá e fico monitorando o tempo todo. À noite, vou ler o que faltou, 

principalmente os blogs, que não costumo conseguir ler ao longo do dia.  

 

Mas M., que também acessava de casa, diz que não via isso como uma cobrança: “Na 

redação, essa era uma das tarefas diárias. Mas se estivesse em casa, na internet, passava o 

olho. Mas não via como obrigação”.  

Os relatos mostram que os jornalistas não veem nada de excepcional em acompanhar o 

Twitter também de casa porque, como explica Travancas (1992, p. 28), o ponto de partida 

para a entrada na profissão é a entrega do seu tempo: “É estar ligado à redação o tempo todo. 

Há uma cobrança implícita, se não explícita, de que ser jornalista significa ser jornalista 24 

horas por dia e não só quando se está no jornal ou fazendo matéria de rua”.  

É claro que não podemos desconsiderar que o celular e a internet já provocavam essa 

“invasão de privacidade” e mistura do tempo de lazer com o de trabalho, intensificada por 

mecanismos como o Twitter: 
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Quando o Lupi (Carlos, ministro do Trabalho) saiu foi um domingo. Eu estava em casa, de 
folga. Fiquei sabendo da informação, bati uma nota e mandei para o online. Já teve fonte que 

me ligou às 4h da manhã.  (H.) 

 

Na história de H. vemos claramente que a noção de espaço também se perde. Como 

postula Travancas (1992), o jornalista vive em três mundos: o mundo da casa, o mundo da rua 

e o da redação ou do trabalho, que seria uma mistura dos outros dois:  

 

E, se os jornalistas não são os ‘donos’ do seu tempo, também não o são do seu espaço, embora 
com menor intensidade neste caso. São comuns os chamados de urgência em casa e muitas 
vezes a produção de matérias prossegue a domicílio, para o desalento e irritação de seus 
familiares. (TRAVANCAS, 1992, p.28).  

 

Além disso, podemos perceber também na fala de H. e em outros relatos já citados 

neste trabalho alguns elementos identitários que expressam um ethos marcado pelo alto 

vínculo afetivo pela profissão. Vemos que a repórter demonstra um forte sentimento de 

pertencimento à categoria ao interromper o momento de lazer em nome da informação, sendo 

um exemplo do que Oliveira (2009) chama de sentido missionário da atividade jornalística. 

Ser jornalista, segundo a autora, pressuporia uma espécie de chamado, de conversão, marcado 

por um estilo de vida de dedicação intensa ao trabalho: 

 

Notadamente jornalistas que possuem poder de fala ampliado, dado o capital simbólico 

acumulado em função da posição que conquistaram no campo jornalístico, costumam acionar, 
em suas declarações identitárias, elementos que parecem atribuir certo sentido missionário ao 
seu trabalho, reforçando a ideia de que atuaria em nome de um bem maior e coletivo. A 
imagem de si como partícipe de uma profissão de relevância no conjunto social, com 
objetivos socialmente reconhecidos, repercute na demonstração de forte vínculo afetivo para 
com o trabalho. (OLIVEIRA,2009, p.4) 

 

H. relata que na cobertura da campanha municipal de 2012 o iPad entrou como mais 

um meio que garante o monitoramento constante: 

 

Acesso o Twitter de casa também, claro. Não existe não olhar. Hoje, ando com iPad o tempo 
todo. É impossível separar o tempo do trabalho do tempo do lazer. Entrei em redação no final 
da década de 1990. Tinha uma vantagem naquela época: eu chegava, batia matéria e quando 

ia embora pra casa, ninguém mais me achava.  

 

H. relembra a evolução dos instrumentos que auxiliam na apuração, constatando os 

prós e contras da revolução tecnológica pela qual passamos nos últimos anos: 

 

A primeira vez que eu peguei um celular, o aparelho era um monstro. Foi para fazer a portaria 
do Itamar Franco, em Juiz de Fora. Comprava rolo de ficha para ligar para os amigos dele 
enquanto aguardava ele aparecer. Perguntava sempre: “O senhor falou com o Itamar hoje?”. 
Recarregador de bateria era um monstro, e a bateria durava umas duas horas no máximo. Era 
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só em casos mais importantes, por isso usava também o orelhão. Acho o celular, a internet 
baita instrumentos de trabalho. As pesquisas que nós fazíamos antes, no andar de pesquisa, 

para saber quando que um cara nasceu demorava um dia para ficar pronta. A gente ligava para 
um ramal, e eles iam buscar a informação. Hoje, fazemos essas buscas em 5 minutos no 
Google. Desse ponto de vista de vista, é mais fácil. Mas do ponto de vista pessoal, há uma 
perda de privacidade. 

 

O relato de H. exemplifica o que Barreto, Rodrigues e Kischinhevsky (2009) 

explicam sobre as modificações que as Novas Tecnologias da Informação e da Comunicação 

(NTICs) fizeram no exercício da profissão de jornalista a partir dos anos 1990 por conta das 

mudanças no modo de produção e veiculação das notícias: 

 

Computadores permanentemente conectados à Internet, câmeras de vídeo e fotográficas 
digitais e telefones celulares são artefatos tecnológicos com os quais o jornalista passou a ter 
que lidar diariamente, numa situação em que a convergência de mídia muitas vezes significa a 
multiplicação de tarefas e o acúmulo de funções. (BARRETO, RODRIGUES E 
KISCHINHEVSKY, 2009, p.46). 

 

Na avaliação de Kischinhevsky, ao se dedicar a tantas ferramentas, o jornalista acaba 

prejudicando a sua função primordial: 

 

O jornalista precisa repensar seu papel diante das novas tecnologias digitais, para não se 
tornar um mero apertador de botões, um malabarista da informação, equilibrando diversos 
aparelhos eletrônicos – gravadores, filmadoras, celulares com câmera fotográfica, notebooks. 

Um jornalista sem espírito crítico limita-se a reproduzir discursos, sendo incapaz de 
(mitificações à parte) cumprir suas reais funções sociais: assegurar os direitos à informação e 
à liberdade de expressão e ajudar a construir cidadania. (KISCHINHEVSKY, 2010, p. 17) 

 

Apesar de ser inerente à profissão e estar enraizado no discurso dos jornalistas, não 

podemos ignorar que há nessa relação com o tempo um sobretrabalho, pois como afirma 

Travancas (1992), não existe jornalismo com cartão de ponto ou horário rígido de saída:  

 

O jornalista, de certo modo, não é o “dono” de seu próprio tempo: este não lhe pertence, e sim 
à carreira. E neste sentido pode-se estabelecer um paralelo com os médicos, que também não 
podem dispor à vontade de seu tempo. Até as expressões se assemelham: trabalhar nos fins de 
semana ou feriados em jornal é “dar plantão”, e não trabalhar nesses dias significa ter “folga” 

[...]. (TRAVANCAS, 1992, p.34).  

 

Essa dedicação integral pode ser observada no relato de P.: 

 

É um sobretrabalho sim. Eu sou workaholic. Quem é jornalista é difícil deixar de trabalhar 

quando sai da redação. Eu era foca no Correio Brasiliense e quando via um buraco na rua, 
tirava foto e fazia matéria. Na cobertura das eleições, eu tinha medo de perder alguma coisa. 
Era obcecada no Twitter mesmo. Não tive nem um dia de folga de fato, embora oficialmente 
não tivesse trabalhando. Era uma postura minha. Com a coluna, meu nome estava em jogo. 
Não estava fazendo aquilo só para o jornal, fazia por mim também. Eu queria dar o meu 
melhor. Doei-me em tempo integral.  
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Por conta de tamanha dedicação ao ofício, a família acaba prejudicada, como 

reconhecem P. e Q.: 

 

A família vai se adaptando, o marido reclama um pouco. Mas, faz parte. Até hoje eu 
diariamente olho o Twitter, até sábado e domingo. (P.) 
Sim, você vê (Twitter, e-mail) em casa o tempo todo. (A família) reclama um pouquinho, mas 
hoje estão mais acostumados. (Q.) 

 

O sacrifício da família em nome da profissão foi descrita por Travancas (1993, p. 92) 

em sua pesquisa com jornalistas. Segundo a autora, “o que se percebe ao discutir o papel da 

família na vida desses profissionais é que há uma tensão sempre presente entre os dois 

mundos: o do trabalho e o da família”.  

Tal dedicação muitas vezes pode gerar doenças, até mesmo por conta da tensão no 

dia a dia da redação. De acordo com Travancas, as mais frequentes entre os jornalistas são 

úlcera e cardiopatias. Além é claro dos problemas de visão, que surgiram com a chegada dos 

computadores, assim como as tendinites e lesões por esforço repetitivo (essas últimas não 

mencionadas pela autora, mas constatadas por esta pesquisadora no dia a dia da redação). 

 

Segundo pesquisa realizada pelo jornalista Silvio Júlio Nassar sobre doenças profissionais 
entre jornalistas, ocorre que “na verdade o profissional nunca está desligado totalmente. Na 
prática, o trabalho não tem limites. O próprio fascínio da profissão leva a essa situação”. 
(TRAVANCAS, 1992, p.32).  

 

Vizeu (2000) também destaca a questão da pressão exercida sobre os jornalistas na rotina 

diária da produção. O autor cita a análise que Jorge Cláudio Ribeiro fez na obra “Sempre 

alerta”, na qual explica que a tensão apresenta-se sob dois aspectos no que diz respeito a 

jornalistas: “a) é inerente aos ritmos e procedimentos da própria tarefa; b) é estimulante e, 

então, canalizada para obter resultados específicos – trata-se da mais-tensão, a tensão 

fabricada com o objetivo de extrair produtividade”.   

 

 

2.2.7  O desempenho dos políticos no Twitter segundo os jornalistas 

 

 

Assim como os demais atores presentes nas redes, os políticos precisam ser 

representados no ciberespaço para que sejam compreendidos pelos demais como participantes 

da conversação. Como explica Recuero (2012, p.139), os modos de representação desses 

atores variam de acordo com a ferramenta utilizada. Podem ser imagens, nicknames, falas 
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típicas. Essa presença online é marcada não só pela escrita como também pela performance e 

aí estão incluídas as conversações com os demais atores. 

 

Desse modo, perfis são conversações nas redes sociais na Internet. Não podemos observá-los 
como elementos fixos, parados no tempo. São representações dinâmicas, coletivas e 
individuais, construídas para audiências invisíveis e imaginadas pelos atores, numa relação 
dialógica com as percepções e expressões dos outros atores (por exemplo, através de 

testemunhos, recados e mensagens). (RECUERO, 2012, p.142).  

 

Na análise dos entrevistados, José Serra foi um dos presidenciáveis que teve o melhor 

desempenho no Twitter. Lembramos que aqui desempenho quer dizer que melhor se 

expressou permitindo que suas declarações fossem parar nos jornais.  

 

O Serra tem essa coisa de atualizar o Twitter dele mesmo, e é ele quem escreve. Mas, como 
ele já está lá há bastante tempo, ele já é mais descolado. É difícil ele escorregar. (K.) 
Acho que o principal público do Twitter era o eleitor jovem, que passa mais tempo nas redes 
sociais. Ali, alguns candidatos aproveitaram para quebrar a marca de conservador e tentar 
passar uma imagem mais despojada, com dicas de livros, sites, etc. (M.) 

 

Para B., Serra era muito mais descontraído no Twitter do que nas ruas: “Ele é sério, 

mas no Twitter faz um monte de brincadeiras. A Dilma, a gente não sabia se era ela mesma, 

parecia que tinha uma equipe por trás, e a Marina sempre muito direta. E teve o Plínio, que foi 

a figuraça da internet”. Já para D., Serra usava o microblog como estratégia para chegar à 

juventude e reduzir o peso da idade:  

 

Ele é um senhor. Na campanha é bom você falar com a juventude, pois é ela que mobiliza. O 
Plínio tinha 80 anos e uma maneira de falar que contaminou todo mundo, virou uma febre. O 
Serra falava de futebol, tentava dar uma graça. Acho que ele até falava pouco de política. [...] 

O Serra usou para amenizar a imagem de carrancudo, professoral dele. O Plínio conseguiu se 
aproximar de uma juventude anti-política. Acho que o voto do Plínio foi isso, a pessoa que 
tem rejeição à política. É o voto de protesto, do desanimado. O Twitter da Dilma foi criado 
em contra-posição ao do Serra: não era para falar à juventude, mas para se ter um canal de 
resposta. E o PT é muito organizado nessas ondas. (D.).  

 

E. e I. destacam o também bom desempenho do PV e de Marina Silva: 

 

Alguns candidatos, como a Marina e o Serra, eram mais fáceis de a gente identificar a relação 
que eles tinham com o Twitter. (E.). 
 

A campanha da Marina tinha muito apelo nas redes sociais. Mas falavam como se ela tivesse 

20 milhões de votos só por causa do Twitter, o que era um exagero. Membros da equipe dela 
fizeram palestras, ganharam prêmios. Tinha um certo fetiche pela tecnologia a campanha dela. 
Fizeram uma videoconferência com a Adriana Calcanhoto no Rio e a Marina em SP. Fizeram 
disso a primeira doação para a campanha dela. (I) 
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G. ressalta que, para entendermos o sucesso da candidatura de Marina nas redes, é 

preciso retomar um pouco a história do partido, que já vinha fazendo uma boa atuação na 

internet em campanhas na internet:  

  

Desde a campanha eleitoral de 2008, com o Gabeira, - e o meu foco é sempre no Rio, onde eu 
milito, atuo profissionalmente - o PV já usava bem, com excelência, as redes sociais. Até pela 

natureza do partido, que se inspirou no partido verde europeu e tem esse lado muito moderno. 
O Gabeira trabalhou bem a importância desse modelo há coisa de 20 anos, que ele abraçava a 
Lagoa e era muito criativo na campanha. De certa forma essa tradição acabou ocupando as 
redes sociais. Entender o sucesso da Marina nas redes sociais é resgatar um pouco a própria 
história do PV com esse modo moderno de fazer política, que não é apenas presencial, não é 
aquele feijão com arroz básico do corpo a corpo, da distribuição do santinho, do comício. Ele 
é muito mais do que isso, ele sempre buscou alternativas. Agora, é óbvio que em um país que 
enfrenta o problema da exclusão social não dá para você apostar só nisso. Talvez em casos 

como o do PV o intuito seja consolidar a presença onde já se tem força. Eu acho que eles 
criaram uma rede de militantes virtuais, do cara que se comprometia a ficar trabalhando pelo 
partido nas redes sociais de forma voluntária. Tem um voluntariado eletrônico muito legal do 
PV. O PT até tentou fazer um pouco disso com o Marcelo Branco.  

 

A principal crítica ao desempenho de Dilma no Twitter foi o fato de ela ser 

considerada fria, postando poucas coisas pessoais e deixando muitas vezes que funcionários 

da campanha fizessem os posts:  

 

A campanha da Dilma, que era a assessoria que fazia, usava o Twitter meio que para marcar 
presença. A Dilma usou a campanha inteira, mas depois abandonou. Parece aquele candidato 

que vai em área de periferia só em tempos de campanha... (I) 
 

A Dilma era outra pessoa, mais séria. Hoje a Dilma não está mais no Twitter, mas há 
“Dilmas” que fazem muito sucesso na internet, como a Dilma Bolada, a Dilma do Casseta e 
Planeta, a Dilma da Piauí. Entrevistamos os meninos do Dilma Bolada e eles estavam dizendo 
que jornalistas de outros países entram em contato com eles achando que se trata da Dilma 
mesmo. Outro dia, apuramos uma matéria a partir de uma informação que vimos num post da 
Dilma Bolada, sobre a suspensão da reintegração de posse do território dos Guarani-Kaiowá. 
Confirmamos e era verdade. (R.) 

 

É interessante percebemos no relato de R. a apropriação que os internautas e os 

jornalistas e humoristas – no caso do Casseta e Planeta e da Piauí - fizeram da figura da hoje 

presidente. Eles ocuparam o vácuo deixado por ela, que logo após a eleição parou de tuitar, o 

que indica que sua presença na rede não era espontânea e sim uma estratégia de campanha 

importante para marcar sua visibilidade naquele ambiente. Como vimos no estudo de Leal e 

Rossini (2012), até os presidentes que mantêm sua conta no microblog após a eleição o fazem, 

de maneira geral, com objetivos pragmáticos de posicionamento de suas imagens. Outra 

questão que deve ser destacada é o fato de mais uma vez o humor e o entretenimento chamar 

atenção de vários tipos de públicos – dos assíduos aos frustrados nos termos usados por Aldé  

(2011) - para assuntos políticos.  
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Plínio, de acordo com os relatos dos jornalistas, era seguido mais por ser engraçado e 

pelo movimento que ele conseguiu criar na internet.  

 

O Plínio era muito engraçado. Era o velhinho com DNA jovem na campanha. Ele dava 
entrevista via Twitcam. Ontem mesmo (18 de setembro de 2012) ele tuitou. Estava dando 
conselho para os candidatos de como usar o microblog. (I) 
 

O Plínio que era uma figuraça. Era o mais velho e o mais antenado. Ele não sabia manejar 

bem a ferramenta, mas soube aproveitar a onda que surgiu. Ele mostra que não é o domínio da 
tecnologia que conta e sim saber a linguagem. (R.) 

 

Para R., os quatro presidenciáveis construíram perfis muitos diferentes na rede, “com 

presenças sociais diferentes”. Na avaliação de J., houve candidatos que buscaram construir 

uma imagem diferente no Twitter, mas que acabou não convencendo os eleitores nem 

tampouco os jornalistas:  

  

O público percebe o que é artificial e o que não é. Muitos fazem uma tentativa de serem mais 
espontâneos, mais naturais, mais autênticos. Tem político que você percebe que está 
maquiando o discurso. (J.) 

 

Os repórteres D. e B. acreditam que o Twitter passa aos internautas/eleitores uma 

sensação de contato maior e mais próximo com o candidato. Segundo B.: “Era um contato 

sem palanque. Você tinha ali uma plataforma em que todo mundo é igual”. Para P. e Q., essa 

possibilidade de contato direto com o eleitor foi tida pelos políticos como uma forma de 

dispensar o jornalista como mediador desse fluxo comunicacional, numa clara disputa pelo 

poder simbólico entre os dois campos: 

 

Em 2010, o Twitter estava em alta. Ele foi descoberto por políticos, parlamentares, ministros 
como uma forma de conversar diretamente com o eleitor, com a militância, sem ter um 
intermediador entre o que ele fala e o que a mídia publica. Alguns políticos até tentaram, não 
é esse bem o termo que eu quero usar, mas algo como rifar o jornalista. Quando você publica 
uma declaração você contextualiza dentro da sua pauta, dentro do que o jornal quer, o que 
nem sempre é interessante para o político. (P.) 
 

Eles (os políticos) usavam mais para responder a determinadas questões que tinham sido 
colocadas na campanha e que eles não queriam dar as caras diretamente. Quando você dá uma 
entrevista você tem que responder a perguntas, se colocar em situações difíceis no caso de 

perguntas mais complicadas. Ali (no Twitter) [...]não tem um questionamento maior. Eles 
usam muito também para contato direto com o eleitor. Eu acredito que eles vão usar cada vez 
mais. (Q.) 

 

Esse intuito dos políticos de dar a sua visão dos fatos através do Twitter, utilizando o 

veículo como forma de ultrapassar a mediação da mídia, e por vezes até como meio de criticá-

la, pode ser observado na análise do comportamento do presidente do Equador, Rafael Correa, 

no microblog: 
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Correa respondeu a seguidores que lhe endereçaram perguntas e comentários, tanto 
relacionados à imprensa e ao governo como sobre assuntos casuais. O presidente esclareceu 

dúvidas, deu conselhos e pediu a contribuição de seus seguidores para identificar ataques da 
imprensa. Esse embate, que predominou em três das quatro categorias, revela o uso do Twitter 
como meio alternativo para veicular discurso político, no qual Correa pode se defender das 
acusações da mídia e desqualificá-las para o eleitorado. (LEAL, ROSSINI, p.108). 

 

Na avaliação de E., “com o Twitter, os políticos viraram uma espécie de porta-voz de 

si mesmos”. Apesar dessa aparente facilidade de comunicação entre candidato e eleitor 

introduzida pelo microblog, I. ressalva que tudo não se passa de ilusão:   

 

Comunicação entre candidato e eleitor é uma grande ilusão, igual na televisão. A pessoa acha 
que o candidato está falando com ela. Como é uma linguagem mais informal, dá ainda mais 

essa impressão. O candidato responde a 1% das mensagens, e só responde a coisas favoráveis. 
Tirando o maluco do Roberto Freire, que fica brigando com os petistas, a maioria é coisa do 
tipo “obrigado, pode contar comigo”.  

 

Para K., o candidato fala no Twitter para simpatizantes da candidatura ou o que ele 

chama de “convertidos”. Tal impressão vai ao encontro do que afirmam Bimber e Davis 

(2003) e Aggio (2011), como mostramos no início do capítulo 1, a respeito do público a que 

os candidatos se destinam em seus sites e nas redes sociais:  

 

Quem gosta vai continuar gostando, quem não gosta vai continuar não gostando. É um nicho 

muito pequeno perto da quantidade de eleitores que ele tem que atingir. Eu acho que em 2010 
houve uma tentativa clara de se entender melhor as redes sociais, e o Twitter foi muito palco 
disso. As principais candidaturas investiram ali numa forma de tentar chegar ao eleitor que 
está muito conectado e que dissemina informação. Mas eu não sei em que medida eles 
conseguiram ter sucesso com isso. (K) 

 

Para os jornalistas ouvidos, os coordenadores de campanha nas redes sociais se 

tornaram um importante elemento a partir das eleições de 2010. Essa nova figura muitas vezes 

causou polêmica, principalmente nas candidaturas de Dilma e Serra:  

 

Na campanha do Serra teve muito erro, na história do guru... O coordenador de comunicação 
da campanha do Serra, Luiz Gonzalez, disse que não sabia do guru. A estrutura do Serra foi 

trocada três vezes. Não que isso não tivesse acontecido no PT. O Marcelo Branco em algum 
momento foi meio alijado da campanha, teve a confusão da Pepper... Várias brigas foram 
protagonizadas lá. Foi a primeira eleição que ficou muito marcante os personagens desses 
assessores. O guru indiano, a Pepper... Toda a confusão foi com gente que cuidava da 
campanha. O Marcelo Branco é um que acabou se tornando um personagem. Tiraram ele da 
coordenação da campanha e ele foi transferido para uma sala da Pepper. Esses personagens 
sempre ficavam à margem da estrutura clássica da campanha. (H.) 
 

Uma figura que apareceu nas eleições 2010 que nas outras não tinha, ou pelo menos não tinha 
importância, é o coordenador de redes sociais. Então basicamente você acompanha os 

candidatos, os principais aliados, os coordenadores de campanha e os coordenadores de 
campanha nas redes sociais. A Dilma teve um cara que rendeu muita polêmica que era o 
Marcelo Branco. Um cara do Rio Grande do Sul que mexe com ativismo, com o que a gente 
chama de guerrilha virtual. Esse cara rendeu várias matérias, comentários que ele fez sobre 
outros candidatos porque, como ele era coordenador de campanha, ele estava associado 
diretamente ao candidato. Essa área do Serra ficou meio zoneada. A Soninha ficou com isso 
em 2010, mas depois ele contratou um indiano, que foi super alvo de críticas, um cara que não 
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tinha muito contato com as coisas do Brasil. Essas figuras surgiram em 2010, e a tendência é 
que elas permaneçam porque este mercado está ficando cada vez mais especializado. 

(K.) 

 

Além dos coordenadores, P. avalia que o Twitter e as demais redes sociais permitiram 

ainda a criação de personagens novos para a cobertura: 

 

O Dilmaboy, por exemplo, fez o maior sucesso. Ele surgiu no YouTube, mas se disseminou 
mesmo no Twitter. Algumas personalidades surgiram e morreram dentro do Twitter. [...] 
Tinha um perfil que eu gostava de acompanhar, que era muito engraçado e rendeu algumas 
notas que era chamado “Todo poderoso”. Esse era o máximo.  

 

Os demais aliados das campanhas, que já costumam ser fontes dos jornalistas, também 

tiveram destaque na cobertura, alguns ganhando até mais espaço do que determinados 

candidatos, como veremos adiante. 

 

Eles faziam um teatro, polemizando, porque sabiam que os jornalistas estavam vendo. O 

Dutra é um cara engraçado, que dá boas aspas. Ele é esperto no uso da ferramenta. Ontem (18 
de setembro de 2012, durante a campanha municipal ao governo de São Paulo), o Serra fez 
evento com artistas, e a Beatriz Segall foi lá. Aí ele botou: “prefiro a Odete Roitman”. 
Lembro de uma briga do Dutra (José Eduardo, então presidente do PT) e do Serra. Do André 
Vargas (então secretário de comunicação do PT) usando o Twitter para xingar o Serra. O 
Álvaro Dias também era um personagem (H.) 
 

Um personagem que eu adorava acompanhar era o Minc. Me acabava de rir com ele dizendo 
que tinha ido a um samba e coisa e tal . O que mais fazia sucesso eram essas curiosidades. (P.) 

 

 R. lembra que já naquela época era possível identificar o fenômeno dos memes, que se 

popularizaram bastante depois da eleição:  

 

Já naquela época teve o Dilmaboy e a Weslian Roriz (que entrou na disputa pelo governo do 
Distrito Federal após o marido Joaquim Roriz ser barrado na Lei da Ficha Limpa). O caso 
dela foi um em que eu fiz buscas no YouTube, o que não era comum. Tinha um vídeo com os 
melhores momentos dela no debate, com a célebre frase “eu quero defender toda aquela 
corrupção...” Fizeram hits com aquilo. Ela foi o grande meme da eleição 2010. É como o 
“Meu nome é Eneas”, que a TV que popularizou. A Weslian foi a rede que popularizou. Tinha 

gente do Rio acompanhando o debate do Distrito Federal só para ver o que ela ia falar. (R.) 
 

 Essa “gente” a que se refere o entrevistado são claramente os jornalistas. Os eleitores 

de outros estados dificilmente buscariam assistir ao debate do segundo turno do Distrito 

Federal para saber se a candidata cometeria uma gafe ou não como aconteceu no primeiro 

turno. Provavelmente, eles buscariam nos sites, nos jornais e até mesmo no YouTube por um 

compilado com as situações mais engraçadas ou até mesmo nem buscariam e só despertariam 

interesse diante de um estímulo dos amigos ou da mídia. 
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2.2.8  A contribuição da ferramenta para a cobertura 

 

 

Ao analisarmos os depoimentos, podemos notar que o Twitter foi usado em diferentes 

situações para ajudar na cobertura da campanha 2010. Para G., o microblog contribuiu na 

apuração em pelo menos quatro situações diferentes:  

 

A primeira é aquela coisa de você medir o comportamento do candidato pelo que ele está 
dizendo ou escrevendo; a segunda é você pautar as crises e as estratégias de campanha; a 
terceira é acompanhar a agenda do candidato, aquela coisa básica do dia a dia: onde ele está, o 
que está fazendo. Isso é bem chato, mas importante. E a quarta é rastrear personagens. (G.) 

 

J. e P. também destacam esse papel de agenda desempenhado pelo Twitter como uma 

das principais contribuições do microblog para a cobertura: 

 

Os candidatos podem pautar a imprensa pelo Twitter. Coisa que antes acontecia 
principalmente por meio de discursos. Hoje ele não precisa chamar a imprensa para fazer um 
comunicado, pode se manifestar através do Twitter. Em níveis estratégicos para a campanha 
foi bacana. Para os eleitores poderia ser interessante se o candidato estimulasse pensamentos, 
debates sobre propostas. O Serra fez dois ou três tweets criticando propostas da Dilma. (J.) 
 

Hoje (2013) ainda me baseio muito no Twitter para guiar meu dia, para ter um panorama do 
que está bombando, quais assuntos e temas. Tem sim um papel de agendamento. (P.) 

 

A repercussão nas redes sociais do desempenho dos candidatos nos debates, que como 

explicado anteriormente, mudou significativamente a dinâmica da cobertura, foi outra 

contribuição da ferramenta na análise dos jornalistas:  

 

Como era uma ferramenta inovadora, o Twitter movimentou as campanhas e serviu  não só 
para aproximar o candidato do eleitorado, mas para divulgar agenda, repassar avisos e trocar 
alfinetadas com adversários. [...] Acredito que, sem o Twitter, os embates entre os candidatos 
teriam uma repercussão menor. Isso porque os debates, com suas gafes e provocações, 
ganhavam mais dimensão nas redes sociais. (M.) 

 

Como vimos anteriormente, independentemente de as ondas ou o movimento das redes 

serem criados pelas militâncias, eles pautaram não só a mídia, mas também as campanhas. G. 

lembra que o debate religioso, tão abordado nas eleições 2010, foi uma discussão que teve 

grande difusão nas redes sociais e na internet como um todo: 

 

O interesse maior era tentar rastrear o que estava sendo dito, o que estava sendo trocado. E 
ambos, tanto o Facebook quanto o Twitter tiveram um papel importante na reta final do 
primeiro turno e no início do segundo turno. Foi um debate meio acirrado sobre a questão 
religiosa, moral, o aborto, a união civil de pessoas do mesmo sexo. Eu me lembro que isso foi 
muito explorado nas redes sociais, inclusive com links para vídeos. Essa guerra que 
praticamente pautou as campanhas majoritárias no fim do primeiro turno essencialmente 
aconteceu nas redes sociais. A Dilma ficou tão assustada com o efeito desse rolo compressor 
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que ela convocou uma coletiva no QG dela em Brasília reunindo lideranças religiosas ao lado 
dela pra dizer que não era hostil a essas questões, que não era hostil à vida, à família, esses 

conceitos fundamentais do cristianismo. (G.) 

 

A busca por um grande furo no Twitter não foi o foco principal do uso da ferramenta 

no auxílio da apuração, segundo os relatos dos entrevistados: 

 

As campanhas, se forem divulgar algo pesado, não vão fazer via Twitter, vão ligar e passar 
para o papel. Agora, o Twitter democratizou o debate no sentido de colocar o que as fontes 
quiserem discutir. Eles (Dutra e Sérgio Guerra) não precisam ir para um ambiente físico para 
brigar. O Twitter se transformou num palco de debate político paralelo. Fora os exageros, 
acho legal, é um lugar para as pessoas falarem coisas. (H.) 
 

[...] não acho que foi determinante (no resultado das eleições), não acho mesmo. Nenhum 
grande fato, nenhuma grande reportagem nasceu de uma postagem no Twitter. [...] A nota que 

eles (os políticos ou ou assessores) querem emplacar para um colunista como o Ancelmo eles 
passam diretamente para o Ancelmo. Se ele botou no Twitter deixou de ser exclusiva e, 
portanto, não interessa às colunas. Ele pode colocar um comentário ali que um colunista vai 
aproveitar aquilo para fazer um comentário encima do comentário e virar uma nota. Mas as 
colunas, em princípio, trabalham com informações exclusivas. Aquilo que é botado no Twitter 
obviamente não é exclusivo. Pode ser usado para uma análise. (Q.) 

 

Para I., a rede tende a tornar o jornalista mais “preguiçoso”. Cabe a ele, no dia a dia da 

produção, não perder o desejo de ir para a rua e apurar as informações sob o risco de fazer um 

jornalismo mais óbvio ou até mesmo ser enganado caso não confira o que está na rede. A 

tentação de pegar algo que está facilmente disponível é grande, mas em muitos casos, como o 

de Aécio Neves citado acima, o tiro pode sair pela culatra:  

 

Está rolando um outro fenômeno de alguns jornalistas que ficaram preguiçosos em cima do 
Twitter. Uma coisa é o presidente do PT e do PMDB ficarem se xingando na rede, isso é 
matéria. Outros faziam matérias com apurações feitas no Twitter de coisas que você pode 
ligar, apurar e confirmar. O Twitter é como uma bússola para te guiar sobre o que está rolando 
e não deve ser usado sempre como fonte.  

 

Há os mais críticos ao uso da ferramenta, que acreditam que o seu potencial foi 

superdimensionado durante a cobertura de 2010: 

 

A impressão que eu tinha, e que agora pode ser ampliada, era de que foi superestimado o 
impacto que o Twitter tinha na população em geral. Para o jornalista é importante porque ele é 
um microcosmo. Todos jornalistas estão ali. Acredito que os candidatos usavam o Twitter 
também para pautar os jornalistas. Serra tinha um milhão de seguidores, que é um número 
elevado, mas dentro do universo total de eleitores é uma quantia pequena. Acredito que o 
impacto do Twitter é menos significativo do que se propagou. (J.) 
 

O Twitter fascinou o jornalista. Havia um certo deslumbramento com isso. Agora, já temos 
um olhar mais amadurecido em relação à ferramenta. (R.) 

 

Além do fato de o Twitter ter uma plataforma bem propícia à cobertura jornalística, 

como vimos no capítulo 1, não podemos esquecer que os jornais estão se inserindo nesses 
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novos meios para mostrar que estão sempre antenados com o que acontece no mundo. É uma 

tentativa de marcar a presença do veículo e do jornalista nesse novo ambiente 

comunicacional. 

A contribuição do Twitter mesmo após a matéria ter sido veiculada também aparece 

no discurso de R.: “Jogar a matéria com o link no Twitter parecia ser o último ato. Hoje, o 

jornalista depois recorre ao microblog para ver os comentários, corrigir algo, se necessário, 

observar os compartilhamentos...”. Esse relato ilustra bem o que Zago (2012) chama de 

recirculação jornalística. Segundo a autora, interagentes podem usar o Twitter para comentar, 

expressar opinião, criticar, reagir com humor a determinados acontecimentos jornalísticos e 

para filtrar notícias (quando eles postam pequenas notas, links ou manchetes), vindo a 

contribuir para o que ela chama de recirculação jornalística. “A recirculação jornalística 

compreenderia, assim, acontecimentos jornalísticos filtrados e comentados por interagentes, 

que contribuem, direta ou indiretamente, para aumentar o alcance de uma informação 

jornalística no Twitter” (ZAGO, 2012, p.5). Diante da possibilidade de o conteúdo recircular 

em sites de redes sociais, há uma mudança na cadeia de produção, na medida em que a 

repercussão da recirculação pode resultar na produção de uma nova notícia. Além das etapas 

tradicionais de apuração, circulação e consumo, a recirculação insere-se como uma fase 

potencial posterior ao consumo, para quando o interagente se apropria do conteúdo 

jornalístico e o faz circular novamente a partir de suas próprias palavras. Como a própria 

autora pondera, já se tinha outras maneiras de passar adiante notas e comentários sobre 

notícias, até mesmo em blogs e fóruns, o diferencial do Twitter diz respeito à maneira rápida e 

sintética como o processo se dá e é capaz de suscitar conversações. 

Temos que lembrar também que o Twitter serviu não só de fonte para os jornalistas, 

mas também para direcionar os leitores para o site dos veículos de imprensa: 

 

Preferencialmente a gente colocava uma notícia no Twitter com link. Mas, obviamente, algo 
muito importante que acabou de chegar, um coloca no Twitter, outro faz o flash e depois a 
gente publica de novo com o link. Sem dúvida, as redes sociais são uma forma de captar 
acesso, de trazer pessoas para o site. São usadas assim nos jornais do mundo todo. (Q.) 

 

De maneira geral, R. acredita que há uma evolução profissional no uso das redes 

sociais por parte dos jornalistas: “Já ouvimos muito coisas do tipo ‘fulano colocou no Twitter, 

faz matéria sobre isso’, mas não aprofundavam. Fulano morreu, busca foto dele no Orkut. No 

início o uso das redes era mais como ferramenta, hoje é mais que isso, é um ambiente a ser 

explorado”. E mesmo com as novas redes surgindo, o acompanhamento tem sido mais fácil 
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pois se tem a experiência de coberturas anteriores auxiliadas por plataformas semelhantes: “O 

Facebook foi mais preponderante na eleição de outubro passado na qual as pessoas, por 

exemplo, passaram a adotar o Freixo no sobrenome, fazendo campanha para o candidato. Esse 

volume de posts relativos à campanha no Facebook não tinha em 2010”, enfatizou R. 

É importante ressaltamos que os resultados obtidos por esta pesquisa dizem respeito a 

um contexto de produção de jornalismo impresso/online. Certamente, os jornalistas de rádio e 

TV tinham rotinas semelhantes de acompanhamento, mas por terem menos tempo e espaço de 

divulgação de conteúdos, esses profissionais poderiam não seguir tantas fontes no microblog. 

Como afirma Barros Filho (2002), apesar de o campo jornalístico ser um só, há vários 

subcampos com suas peculiaridades: 

 

O campo jornalístico é constituído por muitos sub-campos. Embora estes apresentem aspectos 
comuns que justifiquem a constituição de um campo geral do jornalismo - relativamente 
autônomo em relação a qualquer outro espaço social - discriminam-se por singularidades que 
também os constituem enquanto espaços sociais com autonomia relativa. Assim, os 

jornalismos televisivo, radiofônico e impresso aproximam-se e, ao mesmo tempo, se 
singularizam como espaços destinados a uma produção específica e, portanto, a uma 
subjetivação própria de um certo profissional. (BARROS FILHO, 2002, p.167). 

 

Não podemos deixar de considerar que nem todos os jornalistas faziam o 

acompanhamento do microblog. Além da negativa de um repórter ao contato desta 

pesquisadora alegando que não fazia uso do Twitter, observamos que, no trabalho de Souto 

sobre “a cobertura das eleições presidenciais de 2010 do ponto de vista do repórter”, não há 

uma menção sequer ao microblog ou a outra rede social na rotina de cobertura. 

Ao longo deste capítulo 2, mostramos como os jornalistas veem o impacto da 

introdução de ferramentas digitais como o Twitter na cobertura eleitoral. No capítulo a seguir, 

veremos como o acompanhamento que eles faziam do que acontecia nas redes sociais foi 

colocado no jornal e quais foram as implicações das replicações e análises dos tweets para a 

construção jornalística. A análise do material publicado nos possibilitará ainda verificar quais 

os tipos de posts que mais despertavam o interesse dos jornalistas e quais as fontes que mais 

foram parar em reportagens ou notas através do Twitter. 
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3  O TWITTER NOS JORNAIS 

 

 

Para compreender melhor como o conteúdo do Twitter foi parar nos jornais na 

cobertura das eleições 2010, além das entrevistas, também compusemos um sistemático banco 

de dados a partir de uma amostra exaustiva de exemplares dos jornais em questão. 

Analisamos todas as matérias jornalísticas e notas de colunistas veiculadas no “Globo” e na 

“Folha” de 6 de julho de 2010 (primeiro dia da campanha oficial) a 31 de outubro de 2010 

(data do segundo turno das eleições). Devemos ressaltar mais uma vez que esta pesquisa 

restringiu o corpus a matérias ou notas que faziam referência ao Twitter e que diziam respeito 

aos presidenciáveis e suas campanhas. Observamos tanto os textos que reproduziam o tweet 

na íntegra quanto os que apenas citavam o microblog como origem de determinado conteúdo 

ou declaração. 

A amostra não se restringiu a reportagens e notícias e incluiu capas e colunas dos dois 

jornais pesquisados. No caso da “Folha”, fizemos a análise sistemática da primeira página da 

versão impressa do jornal, além do caderno “Poder” e do especial “Eleições”. No caso de “O 

Globo”, fizemos a análise sistemática da primeira página da versão impressa do jornal, além 

do caderno “O País” e da coluna “Panorama Político”. Os editoriais da seção “Opinião” não 

foram considerados. 

Para termos acesso a todas essas edições dos dois veículos, utilizamos, no caso da 

“Folha”, o acervo que está disponibilizado, no formato PDF, no site do veículo 

(http://acervo.folha.com.br/). Fizemos uma busca detalhada pelo termo “Twitter” entre 6 de 

julho e 31 de outubro de 2010. Diante da descoberta de falha no sistema (achamos uma 

chamada na primeira página que dizia respeito ao Twitter, mas a matéria relativa à chamada 

não aparecia na listagem de resultados da busca), passamos a verificar todas as páginas das 

editorias “Poder” e do especial “Eleições”, além da capa do jornal no período analisado. Mais 

uma vez, encontramos erros: havia dias em que nem todas as páginas estavam indexadas no 

sistema. Concluímos a verificação de todo o conteúdo que não estava disponível no portal 

online em uma visita à Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro, onde tivemos acesso às 

edições impressas que faltavam para compor o corpus. No caso de “O Globo”, utilizamos o 

sistema de busca interno do jornal, chamado “Digicol”, disponível para funcionários e que 

também disponibiliza as páginas em PDF. Novamente, fizemos uma busca pelo “Twitter” 

entre 6 de julho e 31 de outubro de 2010. Aqui, não verificamos erro algum no sistema.  

http://acervo.folha.com.br/
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  Durante as análises, efetuaremos um corte temporal subdividindo o material em dois: 

uma parte referente ao primeiro turno e outra parte referente ao segundo, o que nos ajudará a 

entender como se deu a estratégia das campanhas e a cobertura da mídia ao longo da dinâmica 

eleitoral. Esse corte, no entanto, só servirá para nos auxiliar na análise dos dados, não 

constituindo uma separação clara neste trabalho.   

Para a leitura da amostra, utilizaremos como método a Análise de Conteúdo (AC)
20

, 

largamente adotada na pesquisa jornalística para se “detectar tendências e modelos na análise 

de critérios de noticiabilidade, enquadramentos e agendamentos” (HERSCOVITZ, 2007, 

p.123).  

Ainda segundo a autora, a análise de conteúdo pode ser também aplicada na 

classificação de produtos, gêneros e formatos; para avaliar características da produção de 

indivíduos, grupos e organizações; para identificar elementos típicos, exemplos 

representativos e discrepâncias; além de permitir a comparação entre diferentes mídias na 

abordagem de um dado tema.  

Conforme Laurence Bardin (1977, p.42), a análise de conteúdo é “um conjunto de 

técnicas de análise das comunicações visando obter, por procedimentos sistemáticos e 

objetivos de descrição do conteúdo das mensagens (quantitativos ou não) que permitam a 

inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) 

destas mensagens”. No nosso caso, estamos interessados na produção.  

Como já é possível perceber, a análise de conteúdo também é um método adequado a 

esta pesquisa ao agregar as análises quantitativas e qualitativas (Herscovitz e Bauer) que serão 

importantes na construção de nossas teorias a cerca dos novos métodos de produção 

jornalística diante das redes sociais, particularmente o Twitter. 

 

A tendência atual da análise de conteúdo desfavorece a dicotomia entre o quantitativo e o 
qualitativo promovendo uma integração entre as duas visões de forma que o conteúdo 
manifesto (visível) e latente (oculto, subentendido) sejam incluídos em um mesmo estudo 

para que se compreenda não somente o significado aparente de um texto, mas também o 
significado implícito, o contexto onde ele ocorre, o meio de comunicação que o produz e o 
público ao qual ele é dirigido. (HERSCOVITZ, 2007, p.126). 
 

[...] a análise de texto faz uma ponte entre um formalismo estatístico e a análise qualitativa 
dos materiais. No divisor quantidade/qualidade das ciências sociais, a análise de conteúdo é 
uma técnica híbrida que pode mediar esta improdutiva discussão sobre virtudes e métodos. 
(BAUER, 2002, p.190). 

 

                                                
20 Utilizaremos o conceito de análise de conteúdo proposto por HERSCOVITZ (2007, p.125-126): método de pesquisa que 
recolhe e analisa textos, sons, símbolos e imagens impressas, gravadas ou veiculadas em forma eletrônica ou digital 
encontrados na mídia a partir de uma amostra aleatória ou não dos objetos estudados com o objetivo de fazer inferências 

sobre seus conteúdos e formatos enquadrando-os em categorias previamente testadas.  



115 

 

Embora façamos comparações entre os dois jornais ao longo do nosso trabalho, nosso 

objetivo não é realizar uma estreita confrontação entre os dois veículos e sim analisar o 

conjunto das coberturas para traçar um panorama sobre o modo como elas se apropriaram do 

conteúdo das redes sociais e dos microblogs. Também não intencionamos fazer nenhuma 

inferência sobre as marcas ideológicas dos veículos abordados. Nossa leitura dos textos está 

mais preocupada em avaliar quais foram as fontes (retiradas do Twitter) mais citadas por 

jornalistas em suas matérias. Isso nos dará indicações de como era feito o acompanhamento 

da plataforma pelos repórteres e o que lhes despertava interesse. Para ajudar nessa leitura dos 

textos, optamos por construir categorias que permitem classificar as matérias ou colunas que 

se utilizaram do conteúdo da web segundo as fontes que nelas aparecem. Propomos dividi-las 

em: 

 

- Matérias que se utilizam dos presidenciáveis como fontes: consistem em 

reportagens que reproduziram o discurso postado pelos candidatos Dilma 

Rousseff (PT), José Serra (PSDB), Marina Silva (PV) e Plínio de Arruda 

Sampaio (PSOL) em suas redes sociais e microblogs; 

 

- Matérias que se utilizam de fontes oficiais: segundo Chaparro (2011, p. 25), é 

considerada fonte oficial “alguém em função ou cargo público que se 

pronuncia por órgãos mantidos pelo Estado e preserva os poderes constituídos 

(executivo, legislativo e judiciário), bem como organizações agregadas (juntas 

comerciais, cartórios, companhias públicas etc.)”. Neste trabalho, vamos 

ampliar um pouco o escopo definido pelo autor para abranger todas as 

reportagens que reproduziram o discurso postado por políticos (exceto os 

presidenciáveis), assessores, empresas e organizações como sindicatos e 

associações, e personagens diretamente e reconhecidamente ligados à 

campanha dos presidenciáveis, mesmo sem o poder formal de representação; 

 

- Matérias que se utilizam de fontes notáveis: na definição de Chaparro (2011, 

p. 26), entram nesta categoria “pessoas notáveis pelo seu talento ou fama, 

geralmente artistas, escritores, esportistas, profissionais liberais, personalidades 

políticas, que falam de si e de seu ofício”. Neste trabalho, no entanto, vamos 

excluir as personalidades políticas e enquadrá-las no âmbito das fontes oficiais, 

já que muitas vezes eles se portaram como porta-vozes das campanhas. O autor 
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também cria uma categoria exclusiva para os especialistas, que, segundo ele, 

embora se considerem notáveis, “representam uma especialidade, um 

conhecimento reconhecido, por isso merecem uma tipificação à parte”. Aqui, 

no entanto, vamos incluí-los na categoria de fontes notáveis para simplificar a 

classificação, já que não encontramos um número significante de matérias que 

fazem menção a eles, não cabendo a criação de uma outra categoria para 

enquadrá-los. Assim, para nós, matérias que se utilizam de fontes notáveis, 

consistem em reportagens que reproduziram a fala de celebridades, jornalistas 

conhecidos ou especialistas reconhecidos que se manifestaram nas redes 

sociais; 

 

- Matérias que se utilizam de fontes populares: segundo Chaparro (2011, p. 25 

e 26), a fonte popular “manifesta-se por si mesmo, geralmente, uma pessoa 

comum, que não fala por uma organização ou grupo social. Enquanto 

testemunha, enquadra-se em outro tipo, por não defender uma causa própria”. 

Ainda de acordo com o autor, “além de testemunhar algum fato, essa fonte 

também é utilizada para contextualizar uma informação na vida cotidiana”. 

Neste trabalho, se enquadram nesta categoria reportagens que reproduziram o 

discurso postado por internautas comuns nas redes sociais e microblogs. São as 

chamadas matérias que se utilizam de “povo-fala”, ou seja, reproduzem a 

opinião de pessoas desconhecidas sobre determinado assunto; 

 

- Matérias que se utilizam do movimento das redes: são as que noticiam o 

desenrolar de determinado assunto na rede. Consistem em reportagens que não 

dão voz diretamente nem a candidatos nem a internautas, mas tratam de 

discursos que foram bastante explorados na rede e são mensurados através de 

mecanismos como os TTs. 

 

Devemos ressaltar que essas categorias não são mutuamente excludentes. Ao longo do 

trabalho, utilizaremos o termo “fontes tradicionais” para englobar os presidenciáveis, as 

fontes oficiais e as fontes notáveis. Sabemos que a estratégia de usar matérias do tipo “povo-

fala”, ou seja, que se utilizam de fontes populares não é uma novidade no jornalismo. Mas, 

optamos por considerar esse tipo de reportagem, juntamente com as que se utilizam do 

movimento das redes, como diversificadoras na cobertura pois sabemos que o recurso não é 
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amplamente utilizado no dia a dia da redação, sendo ainda minoria ante as matérias que fazem 

uso das “fontes tradicionais”. 

Para avaliar o tratamento dado pelos jornais impressos aos presidenciáveis nas 

matérias que compõem a amostra, a análise feita por esta pesquisa tomou como base a 

metodologia do laboratório Doxa (Laboratório de Pesquisa em Comunicação Polít ica e 

Opinião Pública), do Iuperj, que qualifica a valência da reportagem em relação a cada 

candidato como positiva, negativa, neutra ou equilibrada
21

 e também classifica o 

enquadramento como “corrida de cavalos” (pesquisas de intenção de voto, análises de 

posicionamento, de possibilidades, etc), “personalista” (perfil, personalidade, trajetória 

pessoal), “temático” (tratamento substantivo dos assuntos) e “episódico” (dedicado ao 

acontecimento, fato, agenda etc.). Embora façamos uso dos dados coletados por este trabalho 

para a composição da amostra, utilizaremos as análises de enquadramento e de valência feita 

por profissionais do Doxa e disponibilizadas pelo laboratório para esta pesquisa. As matérias 

que estiverem em nosso corpus e que eventualmente não constarem na listagem do Doxa (seja 

por questões de clichês ou por outro motivo) serão classificadas por esta pesquisadora, mas 

dentro dos parâmetros estabelecidos por eles.  

As análises do enquadramento e da valência serão utilizadas neste trabalho não como 

forma de refletir sobre a intenção ou viés dos jornais, mas sim em função do destaque dado 

aos candidatos. A partir dos dados quantitativos, aliados a uma análise qualitativa, poderemos 

inferir se as reportagens produzidas a partir de conteúdos retirados dos sites ou dos perfis 

oficiais atenderam à estratégia dos candidatos ou não.  

As categorias acima apresentadas dizem respeito às matérias. Outra categorização que 

realizamos neste trabalho é com relação às características dos posts aproveitados pelos 

jornalistas em suas matérias ou notas. Buscamos com isso entender se havia uma 

característica comum nos posts aproveitados pela mídia. Para essa classificação foram 

utilizadas categorias aplicadas em estudos semelhantes (AGGIO, 2011, p.11-14; CERVI, 

MASSUCHIN, 2011, p.14; MARQUES, SILVA, MATOS, 2011, p.353-354). Os tweets 

foram enquadrados como:  

                                                
21 Tem valência positiva matérias sobre ou com o candidato que reproduzem: programa de governo; promessas; declarações 
do candidato ou do autor da matéria ou de terceiros (pessoas ou entidades) favoráveis (contendo avaliação de ordem moral, 
política ou pessoal) ao candidato; reprodução de ataques do candidato a concorrentes; resultados de pesquisas ou comentários 
favoráveis. Tem valência negativa matérias que reproduzem: ressalvas, críticas ou ataques (contendo avaliação de ordem 
moral, política ou pessoal) do autor da matéria, de candidatos concorrentes ou de terceiros a algum candidato; resultados de 
pesquisas ou comentários desfavoráveis. São consideradas neutras a matérias sobre agenda do candidato, matéria sobre ou 
citação de candidato sem avaliação moral, política ou pessoal do candidato, do autor da matéria ou de terceiros, inclusive de 

concorrentes. Em caso de haver o mesmo peso entre positivo e negativo, a matéria é considerada equilibrada. 
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- Amenidades: é semelhante ao que Cervi e Massuchin (2011) chamam de 

“assuntos pessoais”. São posts em que o candidato não fala de temas de 

interesse público, mas de questões familiares, de amigos e entretenimento. 

Incluímos aqui ainda comentários sobre datas comemorativas e postagens 

sobre estado de saúde; 

 

- Agenda: como define Aggio (2011), consiste na publicação, em forma de 

texto, de algum evento que o candidato participará ou participou; 

 

- Campanha: incluímos nessa categoria postagens com links para materiais 

como áudios, vídeos e imagens sobre a campanha; discursos; entrevistas; 

posicionamento sobre políticas públicas; temas de interesse público e questões 

éticas e morais. Diferentemente de muitos autores, optamos por incluir nesta 

categoria mobilização e engajamento de usuários, assim como textos em que o 

candidato pede apoio aos eleitores ou faz agradecimentos abrangentes, sem 

mencionar um eleitor especificamente; 

 

- Promessas e/ou propostas: se refere às publicações dedicadas à divulgação de 

projetos políticos e posicionamentos que tenham efeitos políticos. Como 

explica Aggio (2011), é fundamental salientar que questões referentes a 

propostas políticas podem ter sido diluídas em ações classificadas em outras 

categorias; 

 

- Ataques a adversários: mensagens de ataque a candidatos ou partidos 

adversários, ou ainda críticas à administração atual; 

 

- Interação com outros usuários: são respostas e menções a eleitores que 

geralmente ocorrem por referência através de menções “@usuário”. De acordo 

com Aggio (2011), podem ser agradecimentos, respostas a perguntas, endossos 

e considerações sobre os comentários pelos seguidores contemplados;  

 

- Novas Mídias: essa categoria de Cervi e Massuchin (2011) trata de discussões 

sobre uso de novas mídias – twitter, twitcam, sites e blogs – na campanha. 
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 3.1  O Twitter na cobertura da “Folha de S. Paulo” 

 

 

A primeira matéria publicada pela “Folha” com referência a um tweet no período 

analisado é do dia 6 de julho. A menção ao microblog aparece apenas no pé da reportagem, 

que aborda os gastos de campanha de Serra. No último parágrafo, o texto diz que ele 

“minimizou a propaganda antecipada que seu vice fez no Twitter”. Aqui, podemos perceber 

que o veículo trata o Twitter como algo próximo, pressupondo que o leitor sabe do que se trata 

e não se preocupando em explicar em que consiste o microblog. Ao longo da análise das 

coberturas do “Globo” e da “Folha”, no entanto, veremos que outros jornalistas têm essa 

preocupação didática, indicando que o uso da ferramenta ainda era incipiente e desconhecido 

por parte da audiência. 

No dia seguinte, uma reportagem falava da expectativa em torno do uso do 

microblog nas eleições. Com o título “Ansiosos, candidatos invadem o Twitter e incomodam 

eleitores”, ela é uma das dez matérias ou notas publicadas pela “Folha” referente à categoria 

Movimento das Redes. Segundo o texto, na madrugada do dia anterior, assim que a legislação 

permitiu o início da campanha oficial, já havia inúmeros pedidos de voto no microblog. 

Apesar de não citar diretamente nenhuma reclamação de um eleitor/internauta no corpo do 

texto, a matéria é composta ainda por uma imagem de reprodução com dois posts: “Inferno na 

Terra. Quando eu penso que não, minha timeline é invadida com pedição de voto. myVote = 

null” e “Já tenho na minha timeline 5 números de candidatos às eleições neste ano. É. 

Começou a campanha. Boa noite”. Chama atenção o fato de a imagem de reprodução não 

indicar quais internautas escreveram os posts. É como se eles fizessem parte de uma massa 

amorfa: não importa quem eles são, mas o que eles dizem. A valência da reportagem é 

negativa para Dilma, Serra e Marina. Plínio não é citado pela reportagem. 

O Twitter apareceu em várias matérias da “Folha” que abordaram o papel da internet 

nessa eleição. No dia 21 de julho, uma análise dos 15 dias de uso político das redes avaliou 

que as “campanhas fracassaram na tentativa de alçar suas bandeiras aos termos mais usados 

no Twitter”. A reportagem diz ainda que o debate político não tem encontrado eco na internet, 

que, no máximo, reproduz a militância off-line. No dia 28 de julho, em uma notícia 

coordenada, a “Folha” cita a popularidade dos candidatos no Twitter.  

Após o resultado do primeiro turno, o jornal publicou, em 5 de outubro, a análise “Na 

reta decisiva, internet parece ter produzido ruído eleitoral”. O texto diz que a “onda verde” em 
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prol de Marina, ainda que restrita ao Twitter e ao Facebook, só se acentuou na web no 

momento em que a candidatura decolou. Não só essa matéria da “Folha”, mas também os 

relatos dos jornalistas, demonstram que a discussão nas redes foi considerada por repórteres e 

editores pouco abrangente, com grande parte das postagens sendo usada apenas para 

brincadeiras, ou para um simples apoio e/ou reprovação às candidaturas. Essa utilização da 

web se encaixa na proposição de Castells (2003) de que em “vez de fortalecer a democracia 

promovendo o conhecimento e a participação dos cidadãos, o uso da internet tende a 

aprofundar a crise da legitimidade política ao fornecer uma plataforma de lançamento mais 

ampla para a política do escândalo.” (CASTELLS, 2003, p.130). Não podemos deixar de 

considerar, no entanto, que a participação do internauta permite que políticos (e jornalistas) 

percebem o ponto de vista de parte da população, como indicam Leal e Rossini (2012):  

 

Embora a utilização de mídias sociais por políticos não seja, em si mesma, uma iniciativa de 
e-democracia, é possível que os resultados dessa apropriação sejam positivos no sentido de 
aumentar as formas de accountability dos agentes políticos e possibilitar a participação e a 
influência dos cidadãos através da interação. (LEAL, ROSSINI, 2012, p.102). 

 

Em outra análise sobre o uso da internet na campanha, de 11 de outubro, a “Folha” 

afirma que um termo usado por Dilma no primeiro debate televisivo do segundo turno para 

atacar Serra (“mil caras”) acabou virando uma hashtag no Twitter. Mais uma vez, não vemos 

a reprodução de qualquer tweet, apenas a constatação do jornalista.   

Das matérias citadas anteriormente, apenas a que tratava do incômodo dos eleitores 

com o excesso de pedidos de votos no Twitter buscou captar um comportamento ou um rastro 

específico do internauta/eleitor no microblog e abordá-lo de forma abrangente. As outras 

quatro reportagens que se seguiram são análises mais genéricas e se inserem num contexto 

que fala sobre a internet como um todo, não necessariamente apenas o Twitter.  

Durante todo o período analisado, apenas uma matéria da “Folha”, veiculada no dia 30 

de setembro, já no fim da campanha do primeiro turno, menciona o bom desempenho de 

Plínio no Twitter após o debate da TV Bandeirantes, quase dois meses depois de o programa 

ter ido ao ar e de o candidato ter ganhado visibilidade no microblog. Os valores-notícia da 

importância (dada pela quantidade de pessoas envolvidas no fato) e do interesse (um senhor 

de mais de 70 anos fazendo sucesso na internet, que é considerada um ambiente povoado por 

jovens) eram claros. Mas, na ocasião, a “Folha” não mencionou o fato em suas páginas da 

editoria “Poder”. Encontramos referência ao desempenho de Plínio nas redes apenas na 

página especial “Folha corrida”, veiculada fora da área política do jornal, no dia 7 de agosto. 
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A página trazia uma foto de Plínio acompanhada do texto: “Após o fim do primeiro debate à 

Presidência, o candidato Plínio Arruda liderava o ‘trending topics’ mundial do Twitter com os 

‘Plínio facts’. Conheça alguns:”. Em seguida, cinco tweets de internautas foram reproduzidos, 

mas mais uma vez eles não foram identificados. Esses tweets não foram contabilizados por 

este trabalho por não terem sido reproduzidos na editoria “Poder” do jornal, estando assim 

fora do nosso corpus, embora mereçam ser mencionados. 

Devemos ressaltar um artigo publicado pela “Folha” que reflete bem os rastros dos 

internautas no Twitter, embora não seja uma matéria jornalística e sim parte da coluna 

“Ombudsman”, que faz comentários críticos ao próprio jornal. No dia 12 de setembro, a 

coluna mostrou que, após a publicação da manchete “Consumidor de luz pagou R$ 1 bi por 

falha de Dilma”, mais de 45 mil mensagens anti-Folha foram publicadas no microblog. “O 

movimento batizado de #Dilmafactsbyfolha virou um dos assuntos mais populares (“trending 

topics”) do Twitter em todo o mundo, impulsionado, em parte, pela militância política [...]”. A 

colunista reconhece que não dá para desprezar o fenômeno e que a “Folha”, além de não 

responder aos internautas, não noticiou o movimento.  

A fiscalização que o Tribunal Superior Eleitoral realizou no Twitter também foi parar 

nas páginas do jornal. No dia 19 de julho, um colunão informou que o vice de Serra, Indio da 

Costa, teria que pagar R$ 5 mil por pedir voto a seus seguidores antes do início formal da 

campanha. No dia 30 de outubro, foi noticiada na primeira página do jornal a matéria “TSE 

concede, pela primeira vez, direito de resposta no Twitter”. O deputado Rui Falcão (PT-SP) 

teve que postar dois tweets escritos pela campanha de Serra em resposta a outros dois 

comentários feitos pelo parlamentar. O jornal, que não havia mencionado os tweets de Rui 

Falcão anteriormente, reproduziu-os nessa matéria, conferindo uma visibilidade que o texto 

talvez não tivesse. 

Muitas vezes o conteúdo postado por candidatos e políticos no Twitter era apenas 

curioso, não atendendo a critérios de noticiabilidade (como o valor-notícia relevância) que 

justificassem a construção de uma reportagem. Uma das estratégias da “Folha” para 

aproveitar esse material foi fazer um box com o título que começava pelo termo “Tuitada” e 

no qual aparecia com uma pequena foto do candidato. O primeiro box do tipo foi veiculado no 

dia 1º de agosto, quando teve início a cobertura especial (Figura 5):  

 

 

 

 



122 

 

Figura 5 – Tuitada da Semana 

 

Fonte: Folha de S. Paulo, 1 ago. 2010, p. A14. 

 

O conteúdo parece ter agradado aos leitores e, ao longo da cobertura, o “Tuitada” 

passou a ser diário. As notinhas curiosas ou engraçadas retiradas do Twitter, no entanto, não 

se restringiam a esse espaço e eram distribuídas também em colunas (Figura 6).  

 

Figura 6 – Nota da coluna “Poder” 

 

Fonte: Folha de S.Paulo, 19 jul. 2010, p. A4. 

 

As Amenidades postadas por candidatos e internautas no microblog, como vimos nos 

relatos dos jornalistas e como percebemos agora na análise do material publicado, acabaram 

sendo utilizadas pelos veículos de imprensa para dar mais “leveza” ao noticiário de política,  

pois como defende R., “o Twitter é uma rede de humor, de brincadeira”. Esse caráter cômico 

também apareceu nas citações ao YouTube.  

Meikle (2002, p.125) defende que vários autores ressaltam a importância da sátira e do 

humor em campanhas de ativistas. Para o autor, “injetar humor em uma campanha é crucial 

para despertar atenção, e manter o interesse”. Aldé (2011, p.7) também verificou em sua 

análise do discurso de entrevistados pelo Instituto Vox Populi que a informação sobre as 



123 

 

eleições chega geralmente de forma não intencional, indireta. “O humor, por exemplo, tem 

destaque como gênero de comunicação online associado a conteúdos políticos”. 

As Amenidades, no entanto, acabaram também causando polêmicas, como o fato de 

Dilma ter postado um tweet indicando uma música da banda “Pato Fu” no horário em que ela 

deveria estar em um debate da Rede Canção Nova ao qual ela não compareceu alegando 

problema de agenda. O fato foi citado em duas matérias e em uma nota pela “Folha”. A 

primeira foi um colunão publicado no dia 24 de agosto. No dia seguinte, o tweet voltou a ser 

mencionado, desta vez em uma nota da coluna “Painel” na qual a assessora de imprensa 

Helena Chagas assume que foi ela quem, atendendo a um pedido feito por Dilma à tarde, 

postou à noite, no horário do debate, o post em elogio à banda. O mesmo tweet foi parar ainda 

na reportagem sobre o debate promovido pela “Folha” com os candidatos a vice, pois Indio da 

Costa acusou a petista de ter faltado ao debate da rede católica para “ir a um show de rock”, 

numa referência ao post. Podemos ver que, como qualquer declaração polêmica, algumas 

postagens ganham mais repercussão que outras, sendo reproduzidas em várias matérias e por 

dias seguidos.  

Com relação à nota da coluna “Painel”, chama atenção também o fato de uma 

assessora admitir ter postado no perfil da candidata Dilma. Como já mostramos, no caso de 

Serra, segundo Soninha Francine, só ele tinha acesso ao seu perfil pessoal no Twitter. O 

próprio José Serra afirmou, via Twitter, que era ele mesmo quem tuitava: “‘Viu como sou eu 

mesmo, @Cleo_Oliveira? Estou no Twitter desde muito antes da campanha. Gosto daqui. 

Abs” (CREMONESE, 2012, p.13).  Já Costa (2011) diz que Marina Silva nunca terceirizou a 

sua voz na internet e que os comentários da equipe postados no Twitter deveriam ser 

registrados como “da equipe Marina Silva”. Mas um “mal-entendido”, segundo ele, aconteceu 

quando em 18 de junho a equipe, erroneamente, reproduziu um comentário de uma seguidora 

sobre a morte do escritor José Saramago: “Como podemos lamentar a morte de uma pessoa 

que blasfemou contra Deus a vida toda?”, dizia o texto. O assunto logo ganhou destaque na 

rede e nas páginas da Folha. Reportagem do dia 19 de junho – não contabilizada em nossa 

análise por estar fora do período de nosso corpus – diz que o comentário “detonou uma 

batalha na internet”.  

Uma outra polêmica que surgiu a partir de observações do comportamento de fontes 

no microblog foi publicada no dia 10 de julho. A reportagem de abertura da editoria “Poder” 

mostrava que o diretor-presidente do Serpro, Marcos Manzoni, convocou pelo Twitter os 

servidores do órgão a participar de uma carreata em horário de expediente. A matéria cita 

ainda trocas de mensagens, via Twitter, entre Manzoni e o coordenador da campanha de 
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Dilma na internet, Marcelo Branco, sobre a campanha em Brasília e acordos políticos no Rio 

Grande do Sul. Como podemos ver, o acompanhamento sistemático dos posts de diversas 

fontes – não só dos políticos - possibilitou reportagens como essa. No dia 14 de julho, duas 

notinhas publicadas na coluna “Painel” voltaram a fazer referência a Branco e à declaração de 

Manzoni: 

 

Sem teto. Enquanto petistas marchavam para a inauguração do novo comitê, o guru da 
campanha na internet, Marcelo Branco, reclamava no Twitter: “Não temos local físico para 
trabalhar em Brasília. Nossa base é nas ruas com celular na mão. Baita estrutura!”.  
Fitness. O “horário de almoço” virou desculpa oficial para justificar a mobilização de 
funcionários públicos na campanha de Dilma. (FOLHA DE S.PAULO, 14 jul. 2010, p. A4). 

 

O uso do Twitter para fins eleitorais por membros do governo em horário de 

expediente voltou a ser motivo de nota da coluna no dia 16 de julho. O alvo foi o secretário de 

Comunicação de São Paulo, Bruno Caetano, nomeado por Serra, que, segundo o texto, às 

9h51 postou notícias sobre a perda do Brasil com Itaipu e fez referência a Dilma. Aqui, fica 

claro o controle que os jornalistas faziam não só do perfil dos candidatos, mas também dos 

assessores.    

Apesar do destaque dado ao Twitter na cobertura, não podemos deixar de ressaltar que 

a TV ainda foi o meio que mais pautou a “Folha”. Além das reportagens sobre os debates e 

sobre entrevistas concedidas aos canais de televisão, a “Folha” tinha uma seção publicada 

sistematicamente, chamada “Campanha na TV”, apenas sobre curiosidades dos programas 

eleitorais. Como defende Porto (1999), a televisão aberta permanecerá durante muito tempo 

como o fórum principal de agendamento e de interpretação de temas sociais e políticos. “[...] 

os estudos sobre as comunicações no Brasil e seu papel político que ignorarem o papel da 

televisão aberta, e da Rede Globo em particular, estarão desconsiderando aspectos essenciais 

de nossa sociedade” (PORTO, 1999, p.16).  

Como afirma Aldé (2011, p.385), “a rede não substitui, mas se superpõe aos meios 

anteriores, vendo-se apropriada de formas específicas por usuários com diferentes perfis de 

uso”. Ainda de acordo com a autora, em seu estudo sobre grupos de discussão com pessoas da 

classe média, especialmente entre os jovens, a internet é efetivamente a principal plataforma 

de informação sobre a política, mesmo que o uso da rede seja predominantemente para 

entretenimento. Além disso, a rede é capaz de financiar um tempo ou espaço maior de 

aparição nos outros meios. “Os candidatos podem formar sua base na Internet, mas precisam 

da televisão para ganhar as eleições. [...] A Internet atinge os militantes, a televisão, os 
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indecisos. [...] o papel político da Internet está se expandindo, sem diminuir o poder da mídia 

de radiofusão” (JENKINS, 2009, p. 293).  

 

 

3.1.1  Os perfis dos emissores de tweets reproduzidos pela Folha 

 

 

3.1.1.1  Os presidenciáveis como fontes para jornalistas  

 

 

Apesar de a candidata Marina Silva ter sido a que mais utilizou o microblog até o fim 

do primeiro turno, isso não se refletiu na quantidade de posts de candidatos publicados pela 

“Folha”. Dados retirados do trabalho de Aggio (2011) mostram que, entre 2 de agosto e 2 de 

outubro, Marina postou 748 mensagens; contra 505 postagens de Serra e 71 de Dilma (o autor 

não analisou as postagens do candidato Plínio Arruda). No mesmo período, o levantamento 

feito por este trabalho constatou que a “Folha” publicou nove matérias ou notas sobre posts de 

Serra, contra dez que faziam referência a posts de Dilma; e apenas quatro referentes a 

postagens de Marina, que ficou atrás até mesmo de Plínio Arruda, com seis matérias ou notas 

publicadas. Mais uma vez os critérios de noticiabilidade de Wolf podem explicar tal 

assimetria. Plínio conseguiu que seus posts fossem mais reproduzidos pois eles atendiam ao 

valor-notícia do interesse por conta do exotismo, embora Marina estivesse à frente da disputa. 

Além disso, como apresentaremos no Gráfico 3, nenhum post de Marina referente a 

Amenidades foi reproduzido pelo jornal. Como vimos no item 1.2.4 (O Twitter na campanha 

2010), o estudo de Cremonese (2010, p.15) mostrou que Dilma e Marina Silva postaram mais 

mensagens de divulgação (formal) do que de relacionamento (pessoal) e José Serra postou 

mensagens mais de cunho de relacionamento (pessoal) do que de divulgação (formal). Através 

da análise dos dados obtidos no levantamento feito por este trabalho, vimos que as mensagens 

de cunho pessoal foram as mais aproveitadas pela mídia, até pelo seu caráter curioso, o que 

poderia explicar o baixo número de citações de posts de Marina, embora Dilma, como vimos 

acima, também tenha se valido mais de citações formais. Mas, não podemos deixar de 

destacar, no entanto, que os posts de Dilma mais aproveitados pela “Folha” diziam respeito a 

Amenidades, como mostraremos a seguir. Apesar de a petista fazer poucas postagens com 
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esse tom, quando elas eram feitas, acabavam despertando a atenção da mídia muito em função 

da posição privilegiada da candidata à frente da disputa presidencial.  

Serra foi o candidato que mais teve posts reproduzidos pela “Folha” durante o 

período considerado por este trabalho (entre 6 de julho e 31 de outubro). Ao todo, foram 17 

matérias ou notas nas quais o jornal fez uso dos tweets do tucano, sendo 13 no primeiro turno, 

e seis no segundo. Outras duas matérias publicadas pela “Folha” colheram dados do Twitter 

de Serra, mas sem reproduzir um post do candidato, o que eleva para 19 o número de matérias 

que se utilizaram do conteúdo do perfil do candidato no microblog: 

 

Gráfico 1 - Classificação dos tweets de Serra usados pela “Folha” em matérias ou notas 

 

Amenidades 10 52,6% 

Campanha 4 21,1% 

Ataques a adversários 2 10,5% 

Interação com outros usuários 3 15,8% 

 

19 100,0% 

    

Fonte: Análise feita por esta pesquisa  

 

 

Uma das matérias da “Folha” que se utilizou de dados do Twitter do tucano, do dia 

05 de setembro, fazia críticas ao site oficial da campanha do candidato e dizia que aquele era 

o endereço que ele indicava em seu perfil no Twitter. A outra, do dia 13 de setembro, tinha o 

título “Almanaque presidencial: conheça livros, filmes e músicos que têm lugar privilegiado 

nas coleções dos candidatos”. No caso de Serra, um asterisco indicava que as informações 

foram retiradas do perfil dele no Twitter, o que mais uma vez demonstra a importância do 

microblog para auxiliar na apuração.  
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Ao todo, 16 matérias ou notas publicadas pela “Folha” no período analisado se 

utilizaram de postagens de Dilma, sendo 11 publicadas no primeiro turno, e 5 no segundo. 

Deve-se notar que nenhum post de Dilma em tom de crítica aos demais candidatos foi 

publicado pelo jornal: 

 

Gráfico 2 - Classificação dos tweets de Dilma usados pela “Folha” em matérias ou notas 

 

Amenidades 8 50,0% 

Campanha 5 31,3% 

Agenda 2 12,5% 

Promessas ou propostas 1 6,3% 

 
16 100,0% 

   
   Fonte: Análise feita por esta pesquisa 

 

No caso de Marina Silva, nenhuma matéria foi feita com base nos tweets da 

candidata. Ao todo, entre 6 de julho e 31 de outubro, foram cinco posts reproduzidos no box 

“Tuitada” e uma nota da coluna “Painel”, sendo essa última já no segundo turno, quando 

Marina estava fora da disputa. Desse total de cinco posts reproduzidos na condição de 

candidata, dois foram de ataques indiretos aos demais candidatos.  
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Gráfico 3 - Classificação dos tweets de Marina usados pela “Folha” em matérias ou notas 

 

Ataques a adversários 2 40,0% 

Campanha 1 20,0% 

Agenda 1 20,0% 

Interação com outros usuários 1 20,0% 

 

5 100,0% 

   Fonte: Análise feita por esta pesquisa 

 

Já Plínio Arruda teve seus tweets reproduzidos em oito matérias ou notas no período 

analisado, sendo dois deles já no segundo turno, quando o candidato, assim como Marina, já 

não disputava mais o cargo.  

 

Gráfico 4 - Classificação dos tweets de Plínio usados pela “Folha” em matérias ou notas 

 
Campanha 4 66,7% 

Ataques a adversários 1 16,7% 

Amenidades 1 16,7% 

 

6 100,0% 

   Fonte: Análise feita por esta pesquisa 
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A análise dos gráficos nos deixa inferir que o baixo desempenho de Marina em 

conseguir que seus posts fossem reproduzidos pode ser explicado pela característica dos posts 

da candidata, que eram mais formais. Chama atenção também que nenhum post de Dilma de 

ataque aos adversários foi publicado. A candidata, em posição privilegiada na disputa, optou 

por poupar o recurso em sua rotina de postagens no microblog. Já Serra, Marina e Plínio, ao 

dispararem ataques que foram reproduzidos pela imprensa, ganharam ainda mais visibilidade. 

Devemos destacar ainda que apenas Dilma conseguiu que postagens de promessas 

fossem reproduzidas pelo jornal. Em contrapartida, Serra e Marina tiveram suas interações 

com usuários publicadas pela “Folha”, o que demonstra o domínio dos candidatos (ou de 

quem postava em suas contas) sobre como agir na ferramenta e a atenção dispensada pelos 

jornalistas a essas “conversações em rede”, nos termos de Recuero (2012). Um bom exemplo 

disso é a reportagem “Comitê de Serra cria esquadrão antiboato”, do dia 29 de julho, que 

aborda a resposta do candidato a um questionamento sobre um rumor, que, como vimos, tem 

sido uma preocupação em campanhas de democracias liberais:  

 

Na madrugada de quarta, plugado à web, Serra rebateu, em resposta a um internauta, um dos 
"boatos" que considera mais frequentes: "É claro que não é verdade", anotou Serra no Twitter. 
"Privatização do Banco do Brasil é puro terrorismo eleitoral." (FOLHA DE S.PAULO, 29 jul 
de 2010, p.A8).   

 

Observar essa conversação entre o candidato e um seguidor dele é de relevância para o 

jornalista pois esse bate-papo online pode mostrar o posicionamento do político diante de um 

tema ou questionamento. “Fazer um retweet para mostrar à sua audiência que o ator segue 

outro ator, por exemplo, pode ser considerado uma conversação com a audiência, onde se está 

negociando capital social” (RECUERO, 2012, p.144). 

Os posts que tratavam das famílias dos candidatos também foram abordados pela 

mídia. No dia 10 de setembro, a “Folha” publicou na seção “Tuitada” o seguinte tweet de 

Dilma: “Obrigada pelas congratulações pelo nascimento do Gabriel! É um dia de muita 

alegria. Ser avó é uma dádiva e estou curtindo este momento”. Na mesma seção, no dia 15 de 

setembro, o destaque ia para o estado de saúde da candidata: “Meu tornozelo torcido vai bem, 

obrigada. Médicos receitaram muito gelo, botinha e descanso_bom, esta é a parte mais difícil 

de cumprir”. 

As fotos divulgadas pelos candidatos no Twitter também foram parar nas páginas do 

jornal. A primeira delas foi a postada por Serra ao lado dos jogadores Ronaldo e William 

(ambos do Corinthians) e do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. A notícia diz que o 
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candidato, “fanático palmeirense”, se “enfiou em roda de corintianos”. A reportagem faz 

referência ao Twitter de Serra, por onde ele avisou que tinha voltado de um "jantar agradável 

na casa do Ronaldo e da Bia". O texto também cita o perfil de Ronaldo, através do qual ele 

esclareceu que a recepção não significava apoio político e que o casal pretendia repetir a dose 

com outros candidatos. Essa reportagem pode ser considerada emblemática por exemplificar 

uma apuração que foi feita totalmente com base em tweets.  

No dia 25 de agosto, a “Folha” reproduziu outra foto retirada do Twitter, mas desta vez 

divulgada por Dilma. A candidata aparece sendo medida pelo famoso estilista Alexandre 

Herchcovitch. A matéria principal, “Dilma descarta ‘técnico frio’ em equipe”, não tinha 

qualquer relação com a imagem. A “Folha” optou por fazer uma pequena coordenada, de 

apenas uma coluna, para poder publicar a fotografia e ouviu o estilista, que disse que o intuito 

de seu trabalho era dar dicas de peças para a candidata.  

As análises e categorias acima apresentadas dizem respeito aos posts reproduzidos. 

Buscamos entender também que tipo de matérias esses posts originaram em termos de 

enquadramento e qual impacto de valência elas agregraram aos candidatos. Assim, tomando 

por base a classificação do Doxa, constatamos que (APÊNDICES B, C, D e E): das 19 

matérias ou notas que fazem referências a postagens de José Serra, foram 14 positivas, duas 

neutras, duas equilibradas e uma negativa. Já das 16 que fazem referências a postagens de 

Dilma, 11 foram positivas, 3 equilibradas, uma neutra e uma negativa. Das seis matérias que 

faziam menção a posts de Plínio no primeiro turno, quando a candidato ainda estava na 

disputa, três eram positivas, duas eram neutras e uma negativa. E das cinco matérias que se 

utilizavam de posts de Marina no primeiro turno, quatro eram positivas e uma negativa.  

Vemos que o número de matérias ou notas positivas é bem superior ao número de 

matérias ou notas negativas. Podemos inferir, mais uma vez, que o conteúdo retirado do 

microblog pelos jornalistas, de forma geral, era leve, curioso, mais como uma forma de 

complementar a edição, por isso o número de matérias/notas positivas ser tão superior. O uso 

do Twitter como meio para fazer denúncias e/ou ataques, como veremos no item 3.1.1.3, se 

deu mais por parte dos assessores e vices (no caso de Indio), o que também explica este 

número elevado de matérias positivas que reproduziam os posts dos presidenciáveis.   

Com relação ao enquadramento, as matérias personalistas (8) foram responsáveis por 

grande parte do número total de matérias que se utilizavam de posts de José Serra (19), o 

candidato que mais teve artigos que reproduziam seus textos do Twitter. E até mesmo Dilma, 

que, como dissemos, postou mais mensagens de cunho de divulgação do que de 
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relacionamento, conseguiu publicar matérias personalistas (7, de 16), embora os posts da 

candidata tenham sido um pouco mais utilizados em matérias que faziam tratamento temático 

dos assuntos (8). Já Marina, a candidata que menos teve posts reproduzidos pelo veículo, não 

teve uma matéria classificada como personalista que se utilizasse de material retirado de seu 

microblog. Até pelo fato de ela fazer muito mais postagens formais. Sabemos que os 

jornalistas – e vimos isso através dos relatos dos entrevistados – buscavam no Twitter muitas 

vezes uma declaração, ou aspa, no jargão, diferenciada, engraçada ou polêmica. Os candidatos 

que souberam explorar isso, que tinham conhecimento dos critérios de noticiabilidade e, 

portanto, do tipo de postagem que interessava mais à cobertura da imprensa, tiveram um 

desempenho melhor de aparição na mídia.  

 

 

3.1.1.2  Os tweets de fontes populares 

 

 

Durante toda a cobertura, a “Folha” publicou apenas cinco matérias ou notas que se 

utilizaram de posts de internautas no Twitter sobre a campanha presidencial. Além da matéria 

do dia 7 de julho, citada anteriormente, sobre a reclamação da abordagem excessiva dos 

candidatos no Twitter, a  “Folha” voltou a publicar um post de eleitor sobre a campanha no 

dia 14 de setembro. Era, na verdade, uma foto que uma internauta postou no Twitter com 

Dilma e “azamyga” em um restaurante. Mais uma vez, a internauta também não foi 

identificada pelo jornal. A foto aparece com o crédito de Adriana Küchler, que é blogueira do 

veículo, o que deixa dúvida se ela é a autora da foto e do post (Figura 7): 

 

Figura 7 – Um jantar com Dilma 

 

Fonte: Folha de S. Paulo, 14.set.2010, especial 2. 
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Acreditamos, diante da recorrência na falta de identificação da fonte, que não citar o 

nome ou nickname do internauta comum possa ser uma opção editorial do veículo, embora 

não tenhamos qualquer posição oficial sobre o assunto. Durante as entrevistas, chegamos a 

questionar isso ao repórter L., da “Folha”, que nos respondeu: “Creio que não havia regra para 

citar eleitor. Eles não devem ter sido identificados por alguma peculiaridade da reportagem ou 

por questão de espaço, talvez”. De qualquer maneira, como afirmamos anteriormente, nesse 

caso, não importa quem diz e sim o que diz. É uma espécie do tradicional recurso do povo-

fala, através do qual o jornalista se utiliza da declaração de pessoas comuns que se tornam 

porta-vozes da população. Muitas vezes, o repórter ia para rua, em pontos de grande 

aglomeração, para achar esses “representantes” do pensamento da massa, agora isso pode ser 

feito através dos “rastros”, na definição de Recuero (2009), deixados por internautas no 

Twitter. Em ambos as técnicas, não se busca por parte do repórter uma amostragem científica, 

por isso ele pode optar pelo método que lhe é mais conveniente dependendo do assunto. 

 

 

 

3.1.1.3  Os tweets das fontes oficiais 

 

 

A “Folha” utilizou ao longo de sua cobertura postagens de André Vargas, Álvaro Dias, 

Bruno Caetano, Delúbio Soares, José Eduardo Dutra, Eduardo Moreira Pinto, Índio da Costa, 

Marcelo Branco, Marcelo Déda, Marcos Mazzoni, Marta Suplicy, Michel Temer, Moreira 

Franco, Monica Serra, Paulo Bernardo, Roberto Jefferson, Roberto Freire, Rocha Loures, 

Rodrigo Maia, Rui Falcão e Soninha Francine. Todas essas podem ser enquadradas como 

fontes oficiais durante o período da cobertura. Ao todo, 37 matérias ou notas referentes a 

materiais divulgados no Twitter por essas pessoas relacionadas à campanha presidencial 

foram publicadas. 

Com exceção dos próprios candidatos, o presidente do PT, José Eduardo Dutra, foi a 

fonte cujos tweets mais foram aproveitados pela “Folha” durante o período de campanha, 

superando até mesmo Marina Silva e Plínio Arruda. Ao todo, foram nove postagens 

reproduzidas no período analisado, sendo sete de Ataques a adversários (uma delas de ataque 

à imprensa) e duas sobre a Campanha. Uma décima postagem, de Amenidade, de Dutra 

também foi reproduzida pelo jornal no período, mas não entra na contagem por não fazer 

referência aos presidenciáveis. Entre os posts de ataques, há um que foi reproduzido na 
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íntegra na edição do dia 20 de agosto em uma reportagem que fala sobre o fato de Serra ter 

apresentado imagens junto a Lula em seu programa eleitoral (“De dia o Serra esculhamba o 

governo, o PT e os petistas. De noite bota o Lula no seu programa. Na minha terra o nome 

disso é.. deixa pra lá”). O mesmo post também foi publicado no dia 22 de agosto na seção 

“Tuitada”. Dutra também foi alvo de um tweet de ataque publicado por Sérgio Guerra, 

presidente do PSDB, e reproduzido pela “Folha” no dia 26 de setembro.  

O segundo lugar em número de postagens de fontes oficiais coube a Indio da Costa, 

que teve publicadas oito notas ou reportagens referentes a seus tweets e uma chamada de capa 

cujo texto citava o microblog do político. Do total, quatro matérias foram de ataques a Dilma, 

uma de apoio a Serra e três sobre a campanha.  

Indio da Costa foi uma das fontes que mais polemizou na rede e, consequentemente, 

nas páginas da “Folha”. É nítido o conhecimento do candidato a vice de que suas afirmações 

poderiam atrair atenção dos jornalistas por conta de valores-notícias como o seu nível na 

hierarquia social e o impacto de suas declarações sobre o processo político corrente. “Cada 

vez mais, o conhecimento, intuitivo ou técnico, de como ‘emplacar’ notícias torna-se capital 

político importante e disputado” (ALDÉ et al., 2005, p.187). 

Em reportagem dominical, do dia 18 de julho, que teve chamada na primeira página, o 

jornal cita a entrevista dada por Indio ao portal Mobiliza, do próprio PSDB, em que ele liga o 

PT à guerrilha e ao narcotráfico. A matéria diz que, logo após a entrevista, Indio fez novos 

ataques a Dilma no Twitter: 

 

“Para uma ateia, deve ser duro ter um adversário que cai do céu”, escreveu, por volta de 0h de 
sábado. 
Ainda na madrugada, o vice de Serra usou o microblog para acusar Dilma de “dissimular 
sobre religião”. “Ela nem consegue olhar nos olhos do eleitor. Esfinge (sic) do pau oco”, 
atacou. (FOLHA DE S.PAULO, 18 jul. 2010, p. A4).   

 

A matéria explica que a declaração é uma referência ao fato de Dilma ter criticado 

Indio ao compará-lo com seu vice, Michel Temer (PSDB), “que não caiu do céu, não é 

improvisado” e avança na apuração ao relatar que “os comentários de Indio foram 

republicados por dezenas de internautas pró e contra Dilma”. Mas a reportagem não faz 

menção a post algum de populares e só cita as declarações oficiais do candidato a vice.  

A repercussão das declarações de Indio rendeu a manchete do jornal de segunda-feira, 

19 de julho. Apesar de citar a fala “esfinge do pau oco”, que Indio postou no Twitter, a 

chamada de capa não faz referência à origem da declaração, e, portanto, não cita o microblog. 

A matéria, intitulada “PT avalia processar vice de Serra após acusações”, também não explica 
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que parte dos ataques de Indio aconteceram no Twitter. Mas é interessante notar que, mesmo 

entrevistando o presidente do PT, José Eduardo Dutra, a reportagem usa dados do Twitter da 

fonte: “O presidente petista já tinha mostrado disposição, via Twitter, de processar Indio 

depois que o deputado chamou Dilma de ‘esfinge do pau oco’ e ‘ateia’, em resposta à 

provocação de que ele havia caído do céu”.   

O assunto ainda deu mais pano para manga e ganhou mais uma manchete no dia 20 de 

julho: “Serra sai em apoio ao vice e aponta ligação entre PT e Farc”. Desta vez, na chamada 

de capa, a “Folha” cita o microblog: “Ontem, no Twitter, Indio recuou da afirmação 

relacionada ao narcotráfico, mas indicou textos sobre o PT e as Farc”.  

Podemos notar ao longo da cobertura da polêmica que os jornalistas procuraram 

sempre localizar para o leitor o local da fala de Indio e de outras fontes, no caso, o Twitter. Tal 

recurso é comum na cobertura jornalística. Vemos sempre um “disse fulano durante debate”, 

“afirmou ciclano durante comício”... Essa técnica se enquadra no Tuchman (1993) chamou de 

forma, ou seja, é um dos atributos que exemplificam os processos noticiosos, como o uso de 

aspas, e influenciam a noção de objetividade, como mostramos no capítulo anterior.  

Em contrapartida à habilidade do uso do Twitter pelo vice de Serra, a “Folha” mostrou, 

em nota da coluna “Painel”, a dificuldade de Michel Temer, candidato a vice na chapa de 

Dilma, de lidar com a ferramenta. A nota mostra que ele havia recém ingressado no 

microblog, o que indica mais uma vez a preocupação dos políticos de dominar o sistema. 

Outra estreante no Twitter que ganhou os holofotes do jornal foi a mulher do candidato 

tucano, Monica Serra, que aderiu ao microblog para apoiar a candidatura do marido. 

Reportagem do dia 10 de setembro, intitulada “Tucanos escalam mulher de Serra para atacar 

PT”, mostra que os partidários criaram o perfil @monicaserra45 e que ela estreou com 

declarações sobre o escândalo da quebra de sigilo bancário da filha.   

O presidente do PTB, Roberto Jefferson, foi outro político que soube usar o Twitter 

para polemizar e alcançar a atenção da mídia. Um de seus posts rendeu duas matérias, uma 

nota na coluna Painel e um registro na seção “Tuitada”, sendo citado quatro vezes na “Folha”. 

Ele disse, em seu Twitter, que os apresentadores William Bonner e Fátima Bernardes “foram 

mais amenos” com Serra na entrevista (do que com relação à Dilma). A primeira reportagem 

da “Folha” sobre o assunto foi veiculada no dia 12 de agosto, no dia seguinte à entrevista de 

Serra: era um colunão abaixo da reportagem de abertura do caderno. No dia 13, além de uma 

nota na coluna Painel, o post de Jefferson também foi citado na matéria “Entrevistas no 'JN' 

viram munição para campanha”. Essa matéria, por sinal, foi uma das que mais se utilizou de 
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dados do Twitter: além de Jefferson, foram reproduzidos posts do presidente do PT, José 

Eduardo Dutra, e do presidente do PPS, Roberto Freire. Ambas foram posições dos políticos 

sobre o desempenho de Serra na entrevista ao “JN”. Podemos ver que a entrevista de Serra ao 

“JN” logo foi parar em análises no Twitter, e essa repercussão foi aproveitada pela “Folha”. É 

nítido como a TV ainda pauta os veículos de comunicação tradicionais e os novos, como no 

caso, o microblog.  

Uma outra matéria que merece destaque pois sintetiza a variedade de fontes que os 

jornalistas seguiam e mostra a relação entre as diversas mídias foi publicada no dia 2 de 

outubro. O texto, sobre a repercussão no Twitter do debate da “TV Globo”, reproduz três 

tweets de Delúbio Soares (ex-tesoureiro do PT), dois de Alvaro Dias (senador pelo PSDB-PR) 

e um de Soninha Francine. A página reflete a convergência dos meios e como um pauta o 

outro, como num ciclo: a TV pautando o Twitter, e o Twitter pautando o impresso. Jenkins 

(2009) chama atenção para essa interação entre os dois tipos de poder midiático, que formam 

a “política da convergência”: 

 

A nova cultura política – bem como a nova cultura popular – reflete o jogo de forças entre os 
dois sistemas de mídia: um, de radiodifusão e comercial, o outro, destinado a um público 
menor e alternativo. É mais provável que novas ideias e pontos de vista alternativos surjam no 
ambiente digital, mas a mídia comercial vai monitorar esses canais, procurando conteúdos que 

possa cooptar e circular. Canais de mídia alternativos dependem de um quadro de referências 
comum, criado pelos intermediários tradicionais; a maioria dos conteúdos “virais” mais bem-
sucedidos da web (por exemplo, o vídeo “Trump Demite Bush”) faz críticas ou paródias da 
mídia comercial. A radiodifusão fornece a cultura comum, e a web oferece canais mais 
adaptados para a reação a essa cultura. (JENKINS, 2009, p.291). 

 

Santos e Saldanha (2010) entendem que o processo de agenda tem se tornado um 

processo coletivo, com um grau de reciprocidade nos seguintes movimentos: 

 

1. As pautas tratadas superficialmente pelos Meios de Comunicação de Massa são 
aprofundadas pelo público na internet. 

2. As pautas fomentadas na Internet são popularizadas pelos Meios de Comunicação de 
Massa, pois estes têm, ainda, maior penetração no grande público. 

3. Há, ainda, as pautas fomentadas e popularizadas na Internet, num movimento vertical 

público-público, independente da grande mídia. (SANTOS, SALDANHA, 2010, p.11). 

 

Devemos observar ainda como o Twitter agiliza a repercussão dos debates. Como eles 

acontecem à noite, no horário do fechamento dos jornais, a repercussão do evento só 

costumava acontecer na edição do dia subsequente. Atualmente, o Twitter, que serve de 

termômetro para os jornalistas, permite que a repercussão já esteja na edição do dia seguinte, 

como no exemplo da “Folha” citado acima. 



136 

 

O jornal pouco se utilizou do Twitter no que diz respeito à repercussão de grandes 

escândalos e polêmicas que pautaram o período de campanha e que movimentaram as redes 

sociais. Tirando os já citados tweets com relação à quebra de sigilo bancário de integrantes do 

PSDB, o caso Erenice Guerra, por exemplo, só foi citado uma vez relacionado ao microblog. 

Apenas a coluna “Toda Mídia”, de Nelson Sá, no dia 17 de setembro, trouxe uma nota 

dizendo que a consultoria Whats the Trend apontou que, na consolidação do dia (anterior), 

Erenice foi o tema mais comentado no Brasil e o quarto no ranking mundial. A polêmica em 

torno do aborto, que foi propagada principalmente na rede, apareceu em uma análise 

publicada no dia 5 de outubro, mas abordada de forma abrangente, sem citar nenhum tweet ou 

post específico. No mesmo dia, a reportagem de abertura do caderno especial utiliza uma 

postagem no microblog feita pelo secretário de comunicação do PT, André Vargas, como o 

primeiro contra-ataque do PT em relação ao assunto: “O Brasil verdadeiramente cristão não 

votará em quem introduziu a pílula do dia seguinte, que na prática estimula milhões de 

abortos: Serra”.    

 

 

3.1.1.4  Os tweets das fontes notórias  

 

 

A “Folha” se utilizou de tweets de fontes notórias em apenas duas ocasiões: no 

episódio citado anteriormente em que Serra postou uma foto ao lado do jogador Ronaldo. A 

outra fonte notória utilizada pela “Folha” foi Silas Malafaia. Na matéria “Líder evangélico 

ataca Marina e anuncia apoio a Serra”, veiculada no dia 28 de setembro de 2010, o jornal diz 

que o pastor havia declarado apoio a Marina pelo Twitter, mas que depois decidiu “mudar de 

lado”. 

Ao longo da cobertura da “Folha”, 101 matérias ou notas fizeram menções a assuntos 

publicados no Twitter e ligados à campanha presidencial. Vale destacar que 87 matérias ou 

notas são referentes a posts de fontes oficiais, de presidenciáveis e de fontes notórias, o que 

mostra que o uso de fontes tradicionais ainda é bem superior se comparado ao somatório de 

13 matérias ou notas que abordaram o Movimento das redes e as postagens de fontes 

populares
22

, como indica o Gráfico 5. Não buscamos com essa análise fazer conjecturas sobre 

                                                
22 O somatório de 100 matérias ou notas difere do total de 101 matérias ou notas publicadas pela “Folha” porque uma matéria 

fazia referência a uma fonte oficial e ao Movimento das redes.  
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jornalismo declaratório ou pluralização de emissores, nosso intuito é mostrar como se dava a 

atenção dos jornalistas aos atores que estavam se comunicando no microblog. 

 

Gráfico 5 - Distribuição das matérias da “Folha” que fizeram uso do Twitter em relação às 

fontes   

 

Presidenciáveis 49 48,5% 

Fontes oficiais 36 35,6% 

Movimento das redes 8 7,9% 

Fontes populares 4 4,0% 

Fontes notórias 2 2,0% 

Mov. Redes e Fontes oficiais 1 1,0% 

Mov. Redes e Fontes populares 1 1,0% 

 
101 100,0% 

Fonte: Análise feita por esta pesquisa 

 

 

Em sua cobertura sobre a campanha, a “Folha” deu destaque ao uso do Twitter 

basicamente por fontes oficiais e candidatos e reproduziu o conteúdo postado por esses atores 

que pudesse ser de relevância principalmente pelo caráter curioso ou polêmico. O jornal criou 

até uma seção, chamada “Tuitada”, para dar ainda mais visibilidade aos posts dos 

presidenciáveis que eram interessantes, mas não tinham valores-notícias suficientes para 

serem transformados em matéria. Colunas, como a “Painel”, também se utilizaram de 

postagens no microblog e a transformaram em notas. Vale lembrar que o tamanho dos posts, 

140 caracteres, facilita esse processo já que as notas também são curtas.  
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O veículo pouco se utilizou de fontes populares e, quando o fez, optou por não 

identificar os internautas. O Movimento das Redes também apareceu timidamente nas 

matérias da “Folha”, o que foi reconhecido pela coluna “Ombudsman”, de autocrítica do 

jornal, com relação aos inúmeros posts que questionavam o veículo no episódio 

#Dilmafactsbyfolha. A “Folha”, no entanto, mencionou o Twitter em várias matérias que 

discutiam o papel da internet naquela eleição, deixando clara a importância da rede social 

naquele contexto. 

As Amenidades foram preponderantes nos posts reproduzidos pelo jornal, mas o 

veículo também abordou polêmicas surgidas no microblog (como as acusações de Indio 

contra Dilma e o PT). O jornal, no entanto, pouco se utilizou do Twitter no que diz respeito à 

repercussão de grandes escândalos que não surgiram na rede, mas pautaram o período de 

campanha e movimentaram os internautas no período. A repercussão do caso Erenice Guerra 

no microblog, por exemplo, não foi abordada.  

O uso do Twitter como ferramenta auxiliar na apuração não serviu só como 

reprodução de declarações. O veículo também fez análises do conteúdo postado, o que 

permitiu a construção de matérias que mostravam a utilização da ferramenta por membros do 

governo em horário de expediente e também a elaboração de reportagens sobre preferências 

culturais dos candidatos. 

 

 

3.2  O Twitter na cobertura de “O Globo” 

 

 

A introdução das redes sociais como plataforma de campanha fez com que o jornal 

“O Globo” criasse uma coluna, chamada “Caiu na Rede”, só para cobrir o assunto. A coluna, 

que só não era publicada às segundas-feiras, foi responsável pela esmagadora maioria de 

notas publicadas pelo “O Globo” em relação a conteúdos retirados do Twitter: das 162 notas 

publicadas pelo “Globo” e que faziam menção ao microblog e aos presidenciáveis
23

, 

simultaneamente, 154 foram da coluna “Caiu na rede” e oito da coluna “Panorama Político”. 

Lembramos que a coluna de “Ancelmo Gois” não foi analisada por esta pesquisa por não 

fazer parte da editoria “O País”. É importante ressaltar ainda que um assunto de grande 

importância retirado do microblog podia ser noticiado tanto pela coluna quanto por uma 

                                                
23 Ao longo da cobertura, “O Globo” publicou 63 matérias e 162 notas que faziam menção ao Twitter e aos presidenciáveis, 

totalizando um universo de 225 textos. 
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reportagem maior. No dia 07 de agosto, por exemplo, a grande visibilidade adquirida por 

Plínio Arruda no Twitter após o debate da TV Bandeirantes fez com que o tema fosse 

noticiado na primeira página do jornal, numa matéria, na coluna de Merval Pereira e em uma 

nota na coluna “Caiu na rede”.  

 

Toda eleição, a gente tinha uma coluna de acompanhamento do programa eleitoral.  Diante 
dessas novas mídias, criamos uma coluna só para isso, quem assinava era a Adriana 
Vasconcelos, de Brasília. Isso foi uma novidade desta eleição. (F.)  

 

O uso do Twitter era tão recente na cobertura 2010 que, no dia 24 de julho, a colunista 

Adriana Vasconcelos publica uma nota na qual questiona a forma correta de grafar o 

neologismo: “Twittar ou tuitar?” 

 

Sugestão de um seguidor do Twitter: @andersonmoura @AdrianaOGlobo Podemos seguir a 
autoridade da Academia Brasileira de Letras e conjugar o verbo “tuitar” Em texto 
encaminhado por ele, o presidente da ABL, Marcos Vilaça, declara: — Se eu tuíto, tu tuítas e 

eles tuítam, a Academia também tuíta. (O GLOBO, 24 jul. 2010, p. 4). 

 

Assim como a “Folha”, o jornal “O Globo” também já no dia 6 de julho, primeiro dia 

de análise deste trabalho, usa o Twitter para construir a reportagem “Serra cria conselho para 

evitar crise”. A matéria, sobre estratégias de campanha, aborda nos últimos parágrafos o fato 

de Indio ter pedido voto a um de seus seguidores no Twitter antes do prazo permitido pela 

legislação eleitoral. O texto reproduz o conteúdo do post e diz que o mesmo ficou no ar até a 

tarde do dia anterior, quando foi retirado pelo candidato diante da ameaça de ser punido pela 

legislação eleitoral. Já aqui, vemos que houve um acompanhamento sistemático do perfil de 

Indio por parte do jornalista que apurou a matéria, o que possibilitou a constatação do tempo 

de permanência do post polêmico. 

Também como a “Folha”, no dia 07, um dia após a campanha oficial ter sido permitida 

pela Justiça Eleitoral, “O Globo” buscou falar sobre o desempenho dos candidatos no Twitter. 

Sob o título de “Campanha esquenta no Twitter”, a reportagem diz que o microblog foi um 

termômetro para medir a popularidade dos principais candidatos no pontapé inicial da 

campanha. O repórter utilizou a ferramenta “Twitter Counter” para mensurar o avanço no 

número de seguidores dos perfis. Mas não citou post algum de internauta. O conteúdo dos 

posts dos candidatos no microblog foi descrito, mas também nenhum dos tweets foi 

reproduzido. A matéria pouco ilustra o que o título diz, que a campanha esquentou no 

microblog, já que não há discussão ou ataques entre os candidatos nem dados expressivos de 

aumento no número de seguidores dos candidatos. Sentimos falta dos relatos dos internautas 
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que poderiam refletir esse clima, mas acreditamos que a restrição da matéria a um box, que 

tem um espaço pequeno, pode ter sido um dos limitadores.  

No dia 11 de julho, a coluna “Caiu na rede” também retrata a evolução do número de 

seguidores dos candidatos, e cita até Plínio, não mencionado na matéria do dia 7. Mas 

também se restringe aos números e não aborda post algum. Ao longo de toda a cobertura, 

outras notas foram publicadas sobre o desempenho dos candidatos no microblog, 

principalmente pela coluna “Caiu na rede”, como no dia 29 de setembro, quando Marina 

superou Dilma no número de seguidores, perdendo apenas para Serra. 

Outra nota que reflete o Movimento da rede foi publicada no dia 14 de julho. A coluna 

“Caiu na rede” busca mostrar que o Twitter foi para as ruas através de uma foto de um 

adesivo de carro com o endereço do perfil do candidato José Serra no microblog. A colunista 

diz que a foto foi encaminhada por Arnon de Mello Neto, filho do ex-presidente Fernando 

Collor. “Diferentemente de seu pai, que apoia a petista Dilma Rousseff, Arnon não esconde 

sua simpatia pelo candidato do PSDB”, diz o texto. Em seguida, uma outra nota busca captar 

a onda do Twitter, mas num movimento inverso: das ruas para o microblog:   

 

[...] Já a disputa entre petistas e tucanos nas ruas tomou conta do Twitter. Está estabelecida a 
guerra entre a #ondavermelha e a #ondaazul. Os simpatizantes do PT twittando ontem à tarde 

a cada 0.04 segundos e os internautas do PSDB, a cada 0.07 segundos. Haja disposição! (O 
GLOBO, 14 jul. 2010, p. 9). 

 

Os TTs foram um instrumento constantemente usado pelos jornalistas do “Globo” para 

captar o Movimento das redes. Embora, devemos destacar, as matérias ou notas muitas vezes 

só mostravam que determinado nome ou termo estava no topo da lista sem reproduzir um 

tweet que exemplificasse a classificação, deixando em dúvida se o movimento era positivo, 

negativo ou neutro para determinado candidato. Ao longo de toda a cobertura do “Globo” no 

período analisado, 63 matérias buscaram captar o Movimento das redes, sendo que apenas 

quatro delas eram acompanhadas por reproduções de tweets de internautas para exemplificar a 

onda.  

Uma nota que deixa claro o posicionamento do movimento no Twitter foi publicada 

no dia 3 de agosto, quando a coluna “Caiu na rede” disse que a hashtag #diplomadoserra 

passou a figurar na “lista dos assuntos mais citados do site, chegando a ocupar o sétimo lugar. 

Na maior parte das citações, os internautas cobravam a exibição do diploma do candidato do 

PSDB à Presidência”. No dia seguinte, uma nota fez menção à repercussão do assunto: 
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A vereadora Soninha Francine, que assumiu recentemente a coordenação da campanha de 
José Serra na internet, reagiu ontem ao movimento organizado na véspera, dentro do Twitter, 

que colocou entre os assuntos mais comentados da rede de microblogs a cobrança de 
internautas para que o candidato do PSDB apresentasse seu diploma. 
@SoninhaFrancine Colocar uma mentira contra alguém nos trending topics mostra 
capacidade de organização e... falta de escrúpulo. Alguém se orgulha disso? (O GLOBO, 3 
ago. 2010, p.14). 

 

A nota do dia 19/08 da coluna “Caiu na Rede” também é interessante pois mostra que 

a jornalista procurou entender e explicar aos leitores o que estava por trás do fato de o termo 

#CALABOCADILMA ter figurado nos TTs, e até mesmo o esforço nesta direção dos 

partidários de Serra:  

 

Não dá para deixar de reconhecer também o sucesso do primeiro debate entre presidenciáveis 
on-line no Brasil. O hashtag #debatefolhauol chegou a ocupar o segundo lugar no ranking dos 
mais citados do Twitter mundial. Ainda durante o evento, os nomes das candidatas do PT, 
Dilma Rousseff, e do PV, Marina Silva, também apareceram na lista dos temas mais 
comentados da rede de microblogs no país. O tucano José Serra não conseguiu o mesmo feito. 
Talvez porque os simpatizantes de sua candidatura pareciam mais interessados 
em colocar nessa lista, novamente, o hashtag #CALABOCADILMA. (O GLOBO, 19 ago. 

2010, p.9).  

 

É claro que, muitas vezes, fica difícil classificar a aparição de um nome no ranking 

simplesmente em positiva, negativa ou neutra, já que postagens com todos esses vieses podem 

levar um termo a figurar entre os mais citados. No dia 20 de agosto, por exemplo, a coluna 

“Caiu na Rede” diz que o nome de Serra figurou no ranking por conta do vídeo “Serra 

comedor” e cita três tweets de internautas, que mais buscavam brincar e comentar o sucesso 

do vídeo do que fazer uma crítica mordaz contra o candidato: 

 

[...] @renata__garcia Pobre Vânia, pobre D. Maria... 
@ehnoisnaweb: Já virou funk! Com vocês, Serra, o comedor... 
@kakau_pontes RT @loud_and_clear não consigo parar de ver Serra Comedor. >>> nem eu. 
e já que come tudo será que a Dilma escapa? (O GLOBO, 20 ago. 2010, p. 12). 

 

No dia 31 de julho, uma nota na coluna “Já voto” mostra outra ferramenta, além dos 

TTs, capaz de captar o Movimento das redes: o Tvoto, que permitia aos usuários do Twitter 

declararem os seus candidatos prediletos. Como esperado, os resultados diferem das pesquisas 

tradicionais. A coluna compara, através de infográficos, dados das pesquisas dos institutos 

Voxpopuli e Datafolha com o que o Tvoto então apontava. Os números são bem divergentes: 

enquanto Serra liderava na análise do Datafolha, com 37% dos votos, contra 36% de Dilma, o 

Voxpopuli dizia que Dilma venceria com 41% dos votos contra 33% de Serra. Nenhuma das 

duas pesquisas, no entanto, aponta o nome do candidato Plínio Arruda entre as intenções de 

voto. Há além de Dilma, Serra e Marina, as opções “Em branco e nulos”, “outros” e 
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“indecisos”. Já o Tvoto mostra quase um empate entre Serra e Dilma, com 32,5% e 33,5%, 

respectivamente, e um número considerado elevado de eleitores de Plínio Arruda, que aparece 

com 8% das intenções de voto, atrás de Marina, com 22,5%. Esse comparativo já era um 

indicativo de que o bom desempenho na rede não significa, necessariamente, bom 

desempenho nas urnas.  

No dia 01 de agosto, a coluna “Caiu na rede” diz que o Orkut também disponibilizou 

um aplicativo que contabilizava as intenções de voto: 

 

A exemplo do Twitter, o Orkut também decidiu disponibilizar para seus integrantes uma 
versão do TVoto, o OVoto. Assim, seus usuários poderão adicionar o aplicativo a seu perfil e 
demonstrar suas intenções de voto para as Eleições de 2010. (O GLOBO, 01 ago. 2010, p. 4). 

 

O site http://www.twittertussle.com/ também foi uma ferramenta que contabilizava o 

desempenho dos candidatos no microblog, como mostra a coluna de 21 de outubro: 

 

Figura 8 – Serra X Dilma 

 

Fonte: O Globo, 21 out. 2010, p.4 

 

No entanto, em algumas situações, nenhuma dessas ferramentas – Trending Topics, 

Tvoto, Twitter Tussle – foi usada para refletir o Movimento das redes. No dia 24 de agosto, 

vemos que a tentativa de reunir a opinião pública foi feita pela coluna “Caiu na Rede” sem 

citar nenhuma ferramenta. A coluna diz que internautas comemoram no Twitter e no Orkut a 

vitória da candidata Dilma no primeiro turno, mas sentimos falta de dados que comprovem a 

http://www.twittertussle.com/
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percepção da jornalista, já que não há uma referência a uma ferramenta de contagem de 

tweets e nem mesmo um post sobre o assunto é citado. Há apenas a reprodução de uma 

comunidade no Orkut, mas não conseguimos sequer ver o número de membros para saber se o 

quantitativo era significativo ou não. Não sabemos, porém, se a jornalista tinha posse dos 

números, mas não pode explicitá-los por uma questão de espaço. 

 

Figura 9 – Cantando vitória 

 
Fonte: O Globo, 24 ago. 2010, p.4 

 

Assim como na “Folha” o box “Tuitada” serviu para dar uma leveza ao conteúdo 

pesado do noticiário político ao abordar as frases curiosas ditas no Twitter, no “Globo” isso 

ficou a cargo da seção “Pérola do Twitter”, publicada em todas as edições da coluna “Caiu na 

rede”. O caráter cômico do post era o principal critério de noticiabilidade da seção, como 

vemos no dia 13 de julho:  

 

“Essa vem de um internauta brasileiro, fazendo brincadeira sobre um possível palpite do 
polvo profeta — que, por sinal, anunciou ontem sua aposentadoria — sobre as eleições 
brasileiras: @Lucianomanga: Tentaram botar a foto da Dilma e Serra e o polvo profeta tentou 
sair do aquário 15 vezes”. (O GLOBO, 13 jul. de 2010, p.9). 

 

Mas as Amenidades postadas no Twitter também acabavam indo parar em reportagens 

publicadas no jornal. No dia 25 de agosto, por exemplo, “O Globo” traz uma matéria com 

uma foto retirada do perfil do estilista Alexandre Herchcovitch no microblog. Para construir a 
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matéria, os jornalistas não só reproduziram as declarações de Herchcovitch no Twitter, mas 

também buscaram ouvir ele e a candidata Dilma, para repercutir o assunto: 

 

● [...] Herchcovitch comentou no Twitter sobre a cliente ilustre ontem: 
“Saindo de BSB (Brasília) com ótimas lembranças e um desafio”, incluindo duas fotos ao 
lado da presidenciável, toda sorrisos. Como consultor de estilo, ele terá a missão de, segundo 
o próprio, “não mudar, mas aperfeiçoar o estilo” da petista. 

— A ideia não é mudar o estilo e sim mantê-lo e aperfeiçoá-lo. Mesclarei peças já existentes 
no guarda-roupas com peças desenhadas por mim e outras peças de marcas brasileiras. O 
figurino é coadjuvante e passará despercebido — disse, contando que optará por cores 
neutras.  
[...] Com humor, Dilma falou ontem de seu novo estilo [...]. Sobre o novo guarda-roupa, ela 
disse que iria incorporar peças de Herchcovitch, mas sem descartar as roupas que já tem:  
— A gente não troca as coisas. A gente soma. [...] (O GLOBO, 25 ago. 2010, p. 10). 

 

 Essa matéria ilustra o que muitos entrevistados declararam a respeito do uso do 

Twitter como ponto de partida para uma apuração maior. Neste caso, esse uso fica claro pois é 

explicitado no texto, mas podemos inferir que muitas outras pautas podem ter surgido a partir 

de uma observação do microblog, embora jamais consigamos mensurar quantas. Devemos 

lembrar também que o post claramente atendia aos critérios de valor-notícia já que foi 

publicado tanto pelo “Globo” quanto pela “Folha”. O material postado pelo estilista ganhou, 

assim, uma exposição muito maior do que se ficasse restrito aos seguidores dele no Twitter. 

 

 

3.2.1  Os perfis dos emissores de tweets reproduzidos pelo Globo 

 

 

3.2.1.1  Os presidenciáveis como fontes para jornalistas  

 

 

Da mesma forma que constatamos na análise da “Folha de S.Paulo” - que embora 

Marina Silva tenha sido a candidata que mais utilizou o microblog até o fim do primeiro 

turno, isso não se refletiu na quantidade de posts da candidata publicados pelo jornal -, 

verificamos que no “Globo” Marina também não foi a campeã de tweets reproduzidos.  

Dilma ficou com o primeiro lugar, pois teve 22 tweets citados pelo “Globo” durante o 

período considerado por este trabalho (entre 6 de julho e 31 de outubro), em 19 matérias ou 

notas
24

, sendo 18 tweets no primeiro turno e quatro tweets no segundo turno. Outras duas 

                                                
24 Deve-se observar que uma mesma matéria ou nota pode fazer uso de mais de um tweet de um mesmo candidato, por isso a 

diferença entre o somatório do número de tweets para o somatório das matérias que fizeram uso dos posts. 
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notas se referem a dados do Twitter da candidata, totalizando 21 matérias ou notas baseadas 

no perfil de Dilma no microblog. 

 

Gráfico 6 - Classificação dos tweets de Dilma usados pelo “Globo” em matérias ou notas 

 

 

 

 

Amenidades 8 36,4 

Campanha 7 31,8 

Agenda 4 18,2 

Ataque a adversários 2 9,1 

Promessas e/ou propostas 1 4,5 

 

22 100,0 

Fonte: Análise feita por esta pesquisa 
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Serra aparece em segundo lugar, com 23 tweets reproduzidos, mas em 18 matérias ou 

notas, sendo que 16 tweets foram citados pelo jornal no primeiro turno e seis no segundo 

turno. Uma outra nota se refere a dados do Twitter do candidato, totalizando 19 matérias ou 

notas baseadas no perfil de Serra no microblog. 

 

Gráfico 7 - Classificação dos tweets de Serra usados pelo “Globo” em matérias ou notas 

 

 

 

Campanha 12 52,2 

Amenidades 4 17,4 

Agenda 2 8,7 

Ataque a adversários 2 8,7 

Interações com outros usuários 2 8,7 

Promessas e/ou propostas 1 4,3 

 
23 100,0 

Fonte: Análise feita por esta pesquisa 
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Marina teve 17 de seus tweets reproduzidos em um total doze matérias ou notas, sendo 

seis tweets ou três matérias já no segundo turno, quando ela estava fora da disputa. Outras três 

notas se referem a dados do Twitter da candidata, totalizando 15 matérias ou notas baseadas 

no perfil de Marina no microblog.  

 

Gráfico 8 - Classificação dos tweets de Marina usados pelo “Globo” em matérias ou notas 

 

 

 

Campanha 4 36,4 

Ataque a adversários 4 36,4 

Agenda 1 9,1 

Interações com outros usuários 2 18,2 

 

11 100,0 

   Fonte: Análise feita por esta pesquisa 

 

 

 

O bom desempenho do candidato Plínio no microblog também não se refletiu na 

mesma proporção em citações feitas pelo “Globo” aos posts do candidato. Ao todo, o jornal 

reproduziu oito tweets do candidato do PSOL, em cinco matérias ou notas, sendo sete tweets 

no primeiro turno e um no segundo turno. Uma outra nota se refere a dados do Twitter do 

candidato, totalizando seis matérias ou notas baseadas no perfil de Plínio no microblog.  
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Gráfico 9 - Classificação dos tweets de Plínio usados pelo “Globo” em matérias ou notas 

 

 

Campanha 4 57,1 

Ataque a adversários 3 42,9 

 
7 100,0 

Fonte: Análise feita por esta pesquisa 

 

 

Os quatro tweets de Plínio enquadrados como Campanha são, na verdade, enquetes 

que ele propôs a seus seguidores, mas como não criamos uma categoria Engajamento, como 

explicamos na metodologia, optamos por incluir essas postagens em Campanha. 

Devemos ressaltar, no entanto, que Plínio e Marina conseguiram mais exposição no 

veículo através do Twitter por conta das matérias ou notas referentes ao Movimento das 

Redes: Marina, por exemplo, foi citada em 16 delas; Plínio em 10 (lembrando que uma delas 

foi a primeira página do jornal). É claro que Serra e Dilma também mantiveram a liderança 

também nas matérias sobre o Movimento das Redes: o tucano apareceu em 22 delas; e Dilma 

em 30.  

Das notas publicadas pelo “O Globo” que faziam menção aos posts dos 

presidenciáveis, quatro analisavam os perfis dos candidatos no microblog sem reproduzir as 

postagens. Isso evidencia que até o comportamento dos candidatos no Twitter, e suas 

peculiaridades, era observado pelos jornalistas e servia como pauta, como vemos na coluna 

“Caiu na Rede” do dia 15 de agosto:  
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Figura 10 – Pouca coisa em comum 

 
Fonte: O Globo, 15 ago. 2010, p.4 

 

 

Ao mostrar os poucos seguidores que os presidenciáveis têm em comum, vemos que a 

jornalista precisou dominar uma nova ferramenta que possibilitasse o cruzamento dos dados. 

A análise do resultado é importante pois os atores, no caso os candidatos, sabem que suas 

conexões serão públicas, então eles podem escolher conectar-se a um outro ator simplesmente 

para que outros amigos vejam que eles são bem conectado e conhece pessoas importantes. 

“Estar associado a um determinado grupo pode ser positivo ou negativo para a reputação de 

alguém diante de determinada audiência”. (RECUERO, 2012, p.144).  

A análise do comportamento dos presidenciáveis no microblog, não só pelos 

jornalistas como também pelos adversários, também fica evidente na matéria em que “O 

Globo”, assim como a “Folha”, dá destaque para o fato de Dilma não ter comparecido a um 

debate, mas ter tuitado durante o programa. Segundo “O Globo”, durante o debate, os 

candidatos percebem o tweet de Dilma e usam o fato para criticá-la. Vemos que o 

monitoramento, também dos demais políticos e coordenações de campanha, era constante, o 

que exigia dos candidatos cuidados e cautelas para usar o microblog. Qualquer deslize, como 

aconteceu, era captado. Devemos perceber que embora os tweets de Dilma fossem sobre 

Amenidades – um elogio à banda “Pato Fu” e uma reflexão sobre o dia – a valência da 

matéria, publicada no dia 25 de agosto, acaba sendo negativa para a candidata. 

Uma outra questão relativa ao uso do Twitter que foi abordada pela coluna, no dia 14 

de agosto, é sobre quem posta no perfil da candidata Dilma Rousseff. Ela mesma ou a equipe 

de comunicação? Nota-se que este tema também foi abordado pelos dois veículos estudados 

por esta pesquisa. Segundo a coluna, alguns internautas descobriram que nem tudo o que 

aparece na página é escrito pela candidata:  
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[...] A constatação foi feita depois que três tweets foram postados no perfil de Dilma, entre 
10h42m e 10h44m, no dia 12 de agosto. No mesmo horário, a presidenciável participava, em 
Santa Catarina, de uma entrevista na RBS. Ou seja, não partiram de Dilma as felicitações pelo 
Dia Mundial do Estudante, a lembrança pelo aniversário da cantora Clara Nunes — citada 
como "minha guerreira" —, que estaria fazendo 68 anos, se tivesse viva, e as boas vindas à 
chegada de seu companheiro de chapa, o deputado Michel Temer (PMDB-SP), no Twitter. 
[...] (O GLOBO, 14 ago. 2010, p.4). 

 

Para justificar suas afirmações, a colunista cita os posts de três internautas: 

 

@rafaelznn RT @otavianacleto:É a @dilmabe twittando enquanto tá participando do painel 
rbs? Deve ser telepatia twittical! Pq nem celular ela tá na mão 
@feliperosa! RT Como será que @dilmabre tuita enquanto participa de entrevista? 

@yacana [...] @dilmabr Como vc está twittando se vc está ao vivo na TVCOM em Santa 
Catarina? Coisa feia #DilmaFake. (O GLOBO, 14 ago. 2010, p.4). 

 

A credibilidade da candidata é posta em xeque, e os internautas mais uma vez atentam 

para a questão do horário das postagens, como aconteceu com o debate da rede católica. Isso 

indica que os internautas, assim como os jornalistas, esperam que o Twitter seja um veículo 

alimentado pelo próprio candidato, em uma página pessoal, deixando os demais meios de 

comunicação – como sites, Facebook, páginas do YouTube e no Orkut – para as coordenações 

de campanha. Diante da repercussão, a coluna publicou o posicionamento da candidata no dia 

17 de agosto esclarecendo que as postagens são feitas por ela mesma, mas que a assessoria às 

vezes ajuda. 

Numa matéria veiculada pelo “Globo” no dia 7 de outubro, que discutia o papel da 

internet na campanha, o coordenador da campanha de Dilma nas redes sociais, Marcelo 

Branco, deixa claro que a assessoria de imprensa era responsável pelo Twitter da candidata: 

 

[...] Marcelo Branco diz que o monitoramento da internet por sua equipe diagnosticou o fato 
ainda na segunda semana de setembro, e faz uma crítica à direção da campanha. Ele sugere a 
criação de uma “central antiboatos” no segundo turno. 
— Concordo que se demorou para agir. A parte do site oficial, do Twitter da Dilma e de envio 
de emails é responsabilidade da assessoria de comunicação da campanha. Nós alertamos, 

percebemos boatos e emails difamatórios perto de 12 de setembro. 
Já sugeri outra vez, agora depois da eleição, que se faça uma central antiboato para responder 
a isso, principalmente disparando emails e torpedos por celular. Acho que tem de haver uma 
central mais ágil. (O GLOBO, 7 out. 2010, p.16). 

 

A declaração de Branco evidencia a preocupação da coordenação de campanha com as 

mídias sociais, mas uma falha no acompanhamento dos e-mails apócrifos, que foram 

mencionados nas entrevistas dos jornalistas. Os repórteres viam com desconfiança esse 

material recebido porque estão acostumados com a guerrilha política e conhecem os códigos, 

mas nem todos os internautas têm o mesmo domínio cognitivo, principalmente os de idade 
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mais avançada, que não são nativos digitais. Não é de se estranhar que esses e-mails eram 

mais direcionados a esse público não só pelo meio em que o material foi veiculado – e-mail e 

não redes sociais – como pelo conteúdo, que tratava basicamente de questões como aborto, 

homossexualismo e comunismo, assuntos mais voltados para a parcela mais velha do 

eleitorado. 

Além da questão da real autoria dos posts, outra postura dos candidatos no Twitter que 

foi criticada pelos internautas se refere à proliferação de spam no microblog, como mostra a 

coluna “Caiu na Rede” do dia 08 de agosto. Segundo a coluna, alguns internautas registraram 

reclamações sobre mensagens indesejadas recebidas do perfil @Rede45 (vinculado à 

campanha de Serra) pois não são seus seguidores. Outro que estaria usando do mesmo 

artifício seria Michel Temer. A coluna reproduz críticas de três internautas. 

Mas houve também as iniciativas de candidatos que deram certo nas redes. O bom 

desempenho de Plínio, por exemplo, fez com que ele ganhasse espaço na mídia e no “Globo”, 

que deu destaque na sua primeira página do dia 07 de agosto ao fenômeno que o candidato se 

tornou no Twitter após seu comportamento irônico no debate da TV Bandeirantes. No mesmo 

dia, o desempenho de Plínio no Twitter também foi noticiado pelas colunas “Caiu na rede” e 

de Merval Pereira.  

Plínio soube utilizar o Twitter também como forma de chamar atenção da mídia diante 

da exclusão de seu nome de um debate. Uma matéria do dia 19 de agosto mostra que ele 

utilizou uma Twitcam para comentar o evento e chegou à primeira posição dos TTs no Brasil. 

O feito de Plínio com a Twitcam também foi registrado, no mesmo dia, pela coluna “Caiu na 

Rede”, que utilizou uma print screen da página do livestream que mostra o candidato em ação. 

Antes de Plínio, no entanto, foi Marina quem estreou o “twitaço”, no dia 20 de julho. 

A coluna diz que integrantes da comunidade “Marina Silva — PV”, do Orkut, deram a ideia, 

adotada pela equipe do site de campanha da candidata, de fazer um ‘twitaço’ para ajudar a 

promover o nome de Marina na internet. Chama atenção o fato de que, na construção da 

notícia, não só o Twitter foi usado, como também o Orkut, o que evidencia a necessidade dos 

jornalistas de monitorar vários canais: 
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Figura 11 – TWITTAÇO 

 
Fonte: O Globo, 20 jul. 2010, p. 4 

 

No dia seguinte, “O Globo” deu bastante destaque ao assunto, que mereceu um alto de 

página. A reportagem diz que a candidata promoveu o primeiro twittaço, “iniciativa inédita 

em campanhas eleitorais no Brasil, envolvendo o Twitter, rede social que tem conquistado 

muitos adeptos”. Ainda segundo o texto, o objetivo da ação era fazer com que a candidata 

verde chegasse aos cem mil seguidores no microblog, o que foi conseguido. Ela também 

alcançou os TTs. O texto, no entanto, reproduz um dos tweets de Marina e não utiliza 

postagem de internautas, o que indica a preferência pelo uso de fontes tradicionais: “Num de 

seus twittes, Marina provocou o presidente Lula e a candidata do governo, Dilma Rousseff: 

“É Lula apoiando Collor? É Collor apoiando Dilma? Isso é mesmo verdade? Jura que não é 

intriga?”.  

Além do twitaço, outra ação ligada ao Twitter e utilizada pelos candidatos se deu 

através do Twitbbon — site que permite que a pessoa cole um selo no seu avatar
25

, como 

indica a coluna “Caiu na Rede” do dia 03 de outubro. Segundo a coluna, pelo menos 25 mil 

apoiadores da candidatura de Marina fizeram uso desse recurso. Entre os simpatizantes da 

presidenciável petista, Dilma Rousseff, apenas 2.600. Na terceira colocação aparece o tucano 

José Serra, com 1.700 downloads. 

Além de ataques, amenidades e campanha, o Twitter também foi usado pelos 

candidatos para dar explicações e prestar esclarecimentos, como vemos na matéria “Dilma 

estreia campanha do 2º. turno na Baixada”:  

                                                
25 Neste sentido, avatares são imagens – geralmente fotos ou caricaturas – que representam os perfis dos usuários nas redes 

sociais. 
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[...] A assessoria de Dilma negou que a carreata tivesse acabado antes do previsto devido a 
mal-estar dela ou de aliados. Já pelo Twitter, a petista reforçou a ideia de que por falta de 
tempo não concluiu o trajeto. 
“A carreata em Caxias foi tão boa que levou quase duas horas. Nem deu para ir a São João de 
Meriti. Fica para a próxima”, escreveu no microblog. Daqui a pouco, volta para Brasília”, 
afirmou em outra postagem. (O GLOBO, 7 out. 2010, p.9). 

 

Da mesma forma que verificamos na cobertura da “Folha”, “O Globo” também 

reproduziu os posts ligados aos familiares dos candidatos. O nascimento de Gabriel, por 

exemplo, neto de Dilma, foi noticiado no dia 10 de agosto tanto pela coluna “Caiu na Rede” 

quanto por um box da editoria “O País”. Em ambos os casos, os jornalistas se utilizaram um 

tweet da candidata para ter a “fala” dela sobre o assunto já que a petista não se manifestou 

através de outro meio. A reprodução do post de Dilma serviu para personalizar a matéria, que 

de outra forma seria um mero registro do nascimento do neto da candidata. 

Assim como a “Folha”, o “Globo” também noticiou em uma matéria o encontro de 

Serra e Ronaldo e reproduziu os posts dos dois sobre a reunião e a foto divulgada por Serra no 

microblog. Ronaldo, no entanto, não foi a única personalidade usada pela campanha de Serra 

para atrelar a imagem de uma celebridade à do candidato. No dia 01 de agosto, a coluna 

“Panorama Político” trouxe uma nota que diz no Twitter da “Rede45” foi postada foto de 

Serra e Pelé, num sofá, com o texto: “Faltam agora 33 dias para as eleições. E as coisas estão 

mudando. Vamos juntos!” 

Apesar de já estarem fora da disputa no segundo turno, Plínio e Marina continuaram 

aparecendo na mídia com notas referentes a seus posts. O comportamento dos antigos 

eleitores desses candidatos que deveriam passar a apoiar Serra ou Dilma também mereceu 

acompanhamento dos jornalistas. 

Em relação à valência das matérias ou notas que reproduzem posts de presidenciáveis, 

a análise feita por esta pesquisa com base na classificação do Doxa constatou que 

(APÊNDICES F, G, H e I): Dilma recebeu nove matérias positivas, quatro neutras, quatro 

equilibradas e quatro negativas. Já das 19 que fazem referências a postagens de Serra, 14 

foram positivas, uma equilibrada, duas neutras e duas negativas. Das 12 matérias que faziam 

menção a posts de Marina no primeiro turno, quando a candidata ainda estava na disputa, 

nove eram positivas, duas eram neutras e uma negativa. E das cinco matérias que se 

utilizavam de posts de Plínio no primeiro turno, duas eram negativas, uma positiva, uma 

neutra, e uma equilibrada.  

Esses dados nos revelam que, assim como na cobertura da “Folha” , no “Globo” os 

tweets também renderam mais matérias positivas para os candidatos do que negativas, 
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indicando que o uso das postagens era mesmo para dar mais leveza ao conteúdo do jornal do 

que para refletir ataques e polêmicas. Esse papel, como vimos e como ficará claro mais uma 

vez a seguir, foi desempenhado por outros atores, no caso candidatos a vice, aliados e 

assessores. Quanto ao enquadramento, o “Globo” utilizou os tweets dos candidatos mais em 

matérias episódicas (foram 10 relativas a Dilma, 9 a Serra, 6 a Marina e 4 a Plínio), embora as 

personalistas também aparecessem em número significativo (foram 4 relativas a Dilma, 8 a 

Serra, 2 a Marina e uma a Plínio). Isso aconteceu porque a coluna “Caiu na rede”, responsável 

por grande parte das menções ao Twitter no “Globo”, era diária e dava espaço aos 

comentários dos candidatos sobre o desenrolar da campanha.  

 

 

3.2.1.2  Os tweets de fontes populares 

 

 

Também por conta da coluna “Caiu na Rede”, “O Globo” deu grande espaço a 

reproduções de posts de internautas: foram 28 tweets reproduzidos ao longo do período 

estudado, sendo 19 de críticas aos presidenciáveis, sete de apoio a presidenciáveis e dois de 

campanha (para que Dilma participasse de um debate online). Desses, dez críticas foram a 

Dilma e nove a Serra. Três tweets criticaram Marina e um criticou Plínio. Dos tweets de 

apoio, Dilma recebeu dois, Serra três, Marina dois e Plínio um. Lembramos que um mesmo 

tweet pode conter críticas ou apoio a mais de um presidenciável. Vemos que, ao contrário das 

referências aos posts dos presidenciáveis, que geravam matérias positivas para eles, os posts 

dos populares acabaram provocando mais matérias negativas para os candidatos. Mas, como o 

total de matérias ou notas de internautas é bem menor do que as que fazem menção aos posts 

dos presidenciáveis, o saldo da cobertura jornalística auxiliada pelo Twitter para as 

campanhas acaba sendo positivo. 

Para reproduzir esses posts, os jornalistas precisaram fazer um acompanhamento das 

menções aos candidatos, o que demanda ainda mais tempo, pois achar os tweets curiosos ou 

que merecem destaque é como achar uma agulha no palheiro já que o universo de posts dos 

internautas é muito maior do que o dos candidatos. Em contrapartida, ao agrupar e analisar 

esses dados disponíveis, o jornalista reafirma o seu papel como provedor de informação. A 

preocupação que perdurou durante a fase inicial do jornalismo colaborativo de que o 

internauta comum iria ocupar o papel do jornalista parece aqui descabida. O universo de 

informação online é tão absurdo que cabe aos jornalistas fazer essa triagem. 
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Muitos tweets dos populares foram reproduzidos pelo seu caráter curioso, 

principalmente pela seção “Pérola do Twitter” da coluna “Caiu na Rede”. Os posts dos 

internautas também foram usados como forma de exemplificar a repercussão no microblog de 

entrevistas e debates na televisão, como fica claro na nota publicada no dia 12 de agosto pela 

coluna: 

 

Figura 12 – Efeito imediato 

 

Fonte: O Globo, 12 ago. 2010, p. 4 

 

A entrevista da candidata Dilma Rousseff ao “JN” produziu um efeito imediato no 

Twitter que fez com que o nome dela e dos apresentadores William Bonner e Fátima 

Bernardes fossem parar no TTs. Aqui, mais uma vez, fica nítida a convergência das mídias e o 

ciclo que se forma: a mídia tradicional (televisão) produz um agendamento nas redes, que 

provoca um movimento on-line, que passa a ser noticiado pela mídia tradicional (impressa). 

Neste percurso, a informação inicial é apreendida e gera uma opinião que volta a virar 

informação noticiável. O que mais chama atenção do público são as gafes cometidas pela 

entrevistada e os escorregões dos apresentadores, não necessariamente as propostas de 
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campanhas. Fica claro mais uma vez o processo de recirculação jornalística, como define 

Zago (2012): neste caso, interagentes reagem com humor a um acontecimento jornalístico e 

contribuem para aumentar o alcance da informação, que acaba sendo reapropriada pela mídia 

em outros termos.   

Isso aconteceu também com o início do HGPE, que levou muitos twitteiros a emitirem 

suas opiniões sobre os programas dos candidatos à Presidência, como podemos ver em nota 

da coluna “Caiu na Rede” do dia 18 de agosto: 

 

[...] @paulatheotonio Qué dizê que Dilma chora, José Serra vira Zé” e Marina só faltou 
invocar o Capitão Planeta? Parabéns, marketeiros! 

@ StanleyReal Dilma Rousseff metade mineira; metade gaúcha; metade galega; metade 
terrorista; metade mulher; metade Lula; toda perua, a super-bonder. 
@MarcosZeroHQ Até o labrador de Dilma foi mais expressivo que Serra na propaganda 
eleitoral. 
@redemobiliza Programa do Serra fala do Serra. Programa da Dilma fala do Lula. “Serra é 
um líder e não reflexo de um líder”. (O GLOBO, 18 ago., p.4). 

 

Outra integração entre as mídias, mas desta vez entre duas redes digitais, pode ser 

vista na nota “Mais um lançamento do PT”, do dia 24 de julho, na qual a colunista Adriana 

Vasconcelos diz que o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, em seu 

Twitter, chama atenção para o “Dilmatoy”, que, na verdade, é um vídeo no YouTube (uma 

versão em desenho animado do filme “Dilmaboy”). 

 

 

3.2.1.3  Os tweets das fontes oficiais 

 

 

Ao longo de toda a cobertura das eleições, “O Globo” se utilizou de postagens das 

seguintes fontes oficiais: Alexandre Padilha, Aloysio Nunes, André Vargas, Artur Henrique, 

Cândido Vacarezza, Cesar Maia, Chico Alencar, Delúbio Soares, José Eduardo Dutra, 

Evanise Santos, Frei Beto, Gabriela Leite, Hélio Costa, Hugo Chávez, Indio da Costa, José di 

Filipi, José Eduardo Cardozo, José Agripino, Lindberg Farias, Luiz Sérgio, Marcelo Branco, 

Marina Mantega, Marisa Serrano, Michel Temer, Carlos Minc, Rede Mobiliza, Rede 45, 

Ricardo Berzoini, Roberto Jefferson, Roberto Freire, Roberto Requião, Rodrigo Garcia, 

Rodrigo Maia, Ronaldo Caiado, Rui Pimenta, Rui Falcão, Secretaria de Relações 

Institucionais da Presidência da República, Sérgio Guerra, Soninha Francine e Xico Graziano. 

Como é possível perceber o “Globo” foi mais plural no uso das fontes oficiais do que a 

“Folha”, apresentando mais nomes em sua cobertura do Twitter. Não podemos esquecer, no 



157 

 

entanto, que a vantagem do jornal carioca se deu por conta da coluna “Caiu na rede”, que deu 

grande visibilidade ao que se passava no microblog.    

O jornal veiculou, no período estudado, 91 matérias ou notas que faziam uso de tweets 

de fontes oficiais. O presidente do PT, José Eduardo Dutra, da mesma forma como aconteceu 

na análise da “Folha”, foi a fonte oficial que mais teve seus tweets reproduzidos pelo 

“Globo”. Ao todo, foram 19 matérias ou notas durante o período analisado, sendo que 13 

ligadas diretamente aos presidenciáveis. As matérias sobre os tweets de Dutra superam, em 

quantidade, até mesmo as que reproduzem conteúdos dos presidenciáveis Marina Silva (15) e 

de Plínio (6). Os posts de Dutra que acabaram nas páginas do “Globo” eram sobre Ataques a 

adversários (10), Amenidades (4), Campanha (3), e um sobre uso do Twitter (número de 

seguidores). A grande quantidade de posts de Ataques – que eram disparados contra 

presidenciáveis, partidos adversários, uma procuradora, entre outros – mostra o lado polêmico 

que Dutra teve que desempenhar (já que, como estratégia política, não cabia a Dilma agredir 

os adversários, principalmente no Twitter), mas devemos observar que o registro das 

amenidades também revela uma postura bem-humorada do político. 

Depois de Dutra, Indio da Costa foi a segunda fonte oficial com mais tweets 

reproduzidos pelo “Globo”: foram 14, sendo seis de campanha, cinco de ataques contra 

adversários, um de amenidades, um sobre uso do Twitter e um de esclarecimento. Roberto 

Jefferson, André Vargas e a Rede Mobiliza empatam em terceiro lugar, com seis tweets 

reproduzidos.  

Assim como na “Folha”, a polêmica gerada por Indio da Costa no Twitter também foi 

noticiada pelo “Globo”. No dia 19 de julho, a repercussão de um post do vice de Serra 

mereceu uma matéria de alto de página (“PT ameaça processar vice de Serra”) e entrevistas 

com várias outras fontes oficiais que falaram sobre o caso. O texto diz que o PT ameaçava 

entrar com uma ação na Justiça contra Indio porque, em entrevista ao site Mobiliza PSDB, ele 

acusou o PT de estar ligado às Farc e ao narcotráfico. A reportagem diz ainda que “no 

Twitter, Indio chamou Dilma de “ateia e esfinge do pau oco”. Para compor o texto, outras 

fontes oficiais são ouvidas, como o presidente do PT, José Eduardo Dutra, o líder do governo 

na Câmara, Cândido Vaccarezza (PT-SP), o secretário de Saúde de São Paulo, Luiz Roberto 

Barrada Baratas, o então candidato a senador, Aloyzio Nunes Ferreira, o presidente do PPS, 

deputado Roberto Freire, o líder do DEM na Câmara, Paulo Bornhausen. Mas, ao contrário 

das fontes oficiais, nenhuma postagem de populares sobre o caso foi reproduzida. O 

microblog, no entanto, voltou a servir como meio de informação e foi citado no pé da matéria 

para justificar a falta de entrevista com Indio: “Ontem, Indio não quis dar entrevistas e não 
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tratou da polêmica no Twitter. À tarde, ele foi chamado para uma reunião no PSDB, em São 

Paulo”.  

Na mesma página, um box também trata do perfil de Indio no microblog, mas aborda 

uma outra questão: a multa que o TSE aplicou nele por propaganda eleitoral fora do prazo. Os 

comentários foram feitos no Twitter. O texto reproduz na íntegra um dos posts de Indio: “No 

Twitter, Indio escreveu cinco comentários, entre eles: “A responsabilidade é enorme. Mas 

conto com o seu apoio e com o seu voto. Serra Presidente: O Brasil pode mais”.  

No dia seguinte, Indio volta às páginas do “Globo” em um box que levava o título 

“Indio recua sobre narcotráfico”. A matéria diz que o vice de Serra recuou da acusação de que 

o PT teria ligação com o narcotráfico, mas manteve o discurso de que o partido tem relações 

com as Farc. 

Mais uma vez, vemos que o jornalista fez um acompanhamento contínuo do Twitter 

do candidato a vice e que construiu sua reportagem basicamente em cima disso. O polít ico, 

por sua vez, sabia que estava sendo monitorado e fazia uso de uma fala agressiva com o 

intuito claro de não só atingir o eleitor, mas de ganhar espaço nas mídias tradicionais.  

Em 21 de julho, pelo terceiro dia seguido, o assunto foi tema de nota na coluna “Caiu 

na Rede”, o que evidencia que, como qualquer caso que valha repercussão, os que nascem no 

Twitter seguem a mesma lógica do valor-notícia “Relevância e significação do acontecimento 

em relação aos desenvolvimentos futuros de uma determinada situação”, que vimos na 

categorização de Wolf. Segundo McCombs (2009, p. 18), “para todos os veículos noticiosos, 

a repetição do tópico dia após dia é a mais importante mensagem de todas sobre a sua 

importância”.  

No dia 22 de julho, Indio volta às páginas para fazer novos ataques à Dilma, mas dessa 

vez em um evento de agenda e não via Twitter. O texto menciona, no entanto, que o dia 

anterior “foi a primeira aparição pública de Indio, desde que ele afirmou no Twitter que o PT 

tem ligação com as Farc e o narcotráfico”. Em outros dois textos publicados pelo “Globo”, 

nos dias 28 e 29 de julho, o post em que Indio critica Dilma voltou a ser citado. 

Como constatamos, tanto o “Globo” quanto a “Folha” noticiaram por dias seguidos os 

posts de Indio. Essa foi uma forma de ele, considerado por alguns como um vice 

desconhecido e improvisado, entrar no noticiário. Devemos perceber, no entanto, que após 

esse alvoroço, ele só volta a aparecer nas páginas do jornal “O Globo” numa matéria relativa 

ao seu perfil no Twitter no dia 07 de agosto, o que mostra que até mesmo a ausência do 

candidato do microblog era percebida pelos jornalistas e poderia ser motivo de nota ou 

matéria: 
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Depois de provocar polêmica e protestos ao vincular o PT às Forças Armadas Revolucionárias 
da Colômbia (Farc) e ao narcotráfico, o vice da chapa tucana, o deputado Indio da Costa 
(DEM-RJ), deu uma sumida. Mas esta semana ele voltou à ativa no Twitter e intensificou suas 
viagens pelo estado do Rio. Seu objetivo é tentar reduzir a vantagem conquistada no estado 
pela candidata do PT, Dilma Rousseff, sobre o tucano José Serra. (O GLOBO, 7 ago., p.10).  

Da mesma forma que o comportamento proativo de Indio no microblog foi 

amplamente explorado pelo jornal, a ausência do vice de Dilma do Twitter também foi 

observada pelo “Globo”. No dia 13 de julho, a coluna “Caiu na rede” chama atenção para o 

fato de Michel Temer não ter um perfil no microblog, o que deixa claro que não participar do 

Twitter era considerado algo incomum naquela campanha.  

 

“Ao contrário da concorrência, o vice de Dilma, o deputado Michel Temer (PMDB-SP), ainda 
não aderiu ao Twitter, não participa de nenhuma rede social virtual e seu site oficial de 
campanha ainda está em fase de construção”. (O GLOBO, 13 jul., p.9).  

 

Não estar no Twitter é visto como uma fraqueza da campanha. Isso não passa em 

branco pela coluna, que chega a fazer um paralelo com a postura do vice de Serra:  

 

“O vice de Serra, Indio da Costa, não quer saber de perder tempo. No último fim de semana, 
mudou até sua apresentação no Twitter para reforçar seu papel na campanha presidencial 
deste ano. E apelou aos seguidores: Mudei meu username para @viceindio Me ajudem a 
divulgar dando RT!”. (O GLOBO, 13 jul., p.9).  

 

Já no dia 07 de agosto, a entrada de Temer no microblog é noticiada pela coluna, 

assim como o apelo de Dilma para que os seguidores dela passem a segui-lo (no dia 13 de 

agosto): 

 

Finalmente o deputado Michel Temer (PMDB-SP), vice na chapa da petista Dilma Rousseff, 
aderiu ao Twitter. Ele gostou tanto da nova ferramenta que decidiu anunciar pela web a pauta 
do próximo esforço concentrado da Câmara. O único problema é que, até ontem no início da 
noite, até ontem no início da noite, ele só tinha 191 seguidores. (O GLOBO, 13 ago., p.10).  

 

 Outra polêmica que surgiu na rede por conta de um integrante da campanha – neste 

caso de Dilma – e foi parar nas páginas do “Globo” foi o movimento que Marcelo Branco 

começou pela participação da candidata em um debate online. No dia 22 de julho, uma 

reportagem sobre o assunto reproduz, além dos tweets de Marcelo Branco e de Dilma, 

postagens de internautas. Essa reportagem é o que consideramos um exemplo da 

diversificação da pauta: além de constatar o Movimento da rede – que sim, foi iniciado por 

uma fonte oficial, mas segundo o texto, foi incorporado pelo internauta comum – reproduziu 

os tweets da candidata, de uma fonte oficial (Marcelo Branco) e de duas fontes populares. 

Num box que complementa a reportagem, outros tweets de internautas são reproduzidos.  
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No dia 23 de julho, a coluna “Caiu na Rede” publicou a nota “Dilma bombou no 

Twitter” dizendo que o nome da presidenciável foi um dos mais citados do microblog, no dia 

anterior, sendo que no início da noite ela ocupava a sétima posição dos TTs do Brasil. De 

acordo com a coluna, dois assuntos polêmicos colaboraram para isso, sendo um deles o 

movimento iniciado por Marcelo Branco:   

 

[...] Vários católicos resolveram difundir a recomendação de dom Luiz Gonzaga Bergonzini, 
bispo de Guarulhos (SP), conclamando os cristãos a não votar na candidata petista porque ela 

apoiaria a descriminalização do aborto. E, dando sequência a um debate iniciado por seu 
próprio assessor Marcelo Branco, os internautas prosseguiram ontem a discussão sobre a 
decisão de Dilma de não participar do debate que seria promovido na próxima segunda-feira 
pelos portais IG, MSN, Terra e Yahoo. [...] (O GLOBO, 13 ago., p.12). 

 

Apesar de a nota também não reproduzir nenhum post, ela sintetiza os assuntos que 

levaram a candidata a ficar entre os termos mais citados do microblog. Vemos que, para 

construir o texto, a colunista precisou navegar pelo Twitter para captar e entender o 

movimento que acontecia na rede e depois traduzi-lo para o leitor do jornal. 

A polêmica em torno do debate, que acabou sendo cancelado diante da recusa de 

Dilma e de Serra de participarem, foi repercutida pelo jornal pelo terceiro dia seguido (24/07). 

Outra polêmica entre fontes oficiais na rede que acabou noticiada pelo “Globo” foram 

as discussões entre os presidentes do PSDB, Sérgio Guerra, e do PT, José Eduardo Dutra, no 

Twitter. Os dois começaram a debater após o comando da campanha tucana ter levantado 

suspeitas de que o Instituto Vox Populi manipulou dados para favorecer Dilma, como vemos 

na matéria publicada no dia 25 de julho: 

 

[...] No Twitter Guerra acusou o PT de usar “expedientes deploráveis” em disputas 
democráticas para depois “posar de vítima”. Exemplo disso, segundo ele, seria “o uso do Vox 
Populi para manipular a opinião pública com pesquisas eleitorais, inventando uma liderança 

que não existe”. Dutra reagiu com ironia: “Conclusão óbvia das pesquisas: nada mudou. 
Ataques da oposição não surtiram efeito e Dilma continua c/ viés de alta. 17/8 tem TV. 
Aguardem”, respondeu, para depois provocar Guerra: “ Tá nervoso? Faltam só 71 dias”. 
Guerra também provocou o petista: “Dutra como vocês botam a Vox Populi numa trapalhada 
dessa? Nove pontos de diferença cara?”. Na verdade, são oito pontos. [...] (O GLOBO, 25 jul., 
p.12). 

 

Guerra protagonizou outra discussão no Twitter que também acabou sendo 

reproduzida pelo “Globo”, na coluna “Caiu na Rede” do dia 31 de julho. Desta vez, a briga foi 

com o então candidato ao Senado Roberto Requião, que comentou uma foto que registrava o 

encontro entre o jogador Ronaldo, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e Serra:  

 

[...] “@requiaopmdbhttp://twitpic.com/29xspq Este Ronaldo precisa parar de andar com 
TRAVESTIS. Toma jeito menino !!!”. Também pelo Twitter, o presidente nacional do PSDB, 
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senador Sérgio Guerra, reagiu: “@Sergio_Guerra Mesmo brincando, Requião age 
irresponsavelmente com quem sempre o tratou com respeito. (O GLOBO, 31 jul., p.4). 

 

Uma matéria que exemplifica bem o uso do Twitter para dar voz mesmo a fontes 

oficiais que podem estar indisponíveis para falar em um determinado dia por uma certa razão 

foi publicada no dia 2 de agosto. A reportagem falava de um novo suposto dossiê, de petista 

contra petista, cujo alvo seria o ministro da Fazenda, Guido Mantega, e envolveu a disputa 

pelo comando da Previ, fundo de pensão do Banco do Brasil. Na carta, uma das filhas do 

ministro, Marina Mantega, é acusada de tráfico de influência. Das seis fontes citadas pela 

matéria, uma foi através de declarações no Twitter: o deputado federal Ricardo Berzoini (PT-

SP). E o box coordenado à matéria é todo baseado em declarações que a própria Marina 

Mantega fez no microblog: 

 

SÃO PAULO. Envolvida em um suposto dossiê onde é acusada de tráfico de influência no 
Banco do Brasil, a filha do ministro da Fazenda, Guido Mantega, Marina Mantega, usou o 

Twitter ontem para se defender. Disse que a reportagem publicada pelo jornal “Folha de S. 
Paulo” é falsa, e atribuiu o episódio à disputa eleitoral. “Naquela reportagem tudo é falso, 
desde a entrevista, até as insinuações”, escreveu. Ainda pelo microblog, acrescentou: “Ano de 
eleição as pessoas tentam de tudo. Acho um absurdo”.  
No Twitter, Marina também reclamou de uma das fotos publicadas pelo jornal, que identifica 
a irmã de Marina como sendo ela própria. “Como a imprensa gosta de inventar. Fico chocada. 
E ainda são burros. Colocam a foto da pessoa errada”, postou. O GLOBO tentou contato com 
Marina, mas não teve retorno. (O GLOBO, 2 ago., p.3). 

 

Com o Twitter, as fontes ganham o controle da própria fala, que acaba não sendo 

filtrada pelos jornalistas. Diante da falta de entrevista, esses profissionais são obrigados a 

reproduzir na íntegra o que a fonte fala caso necessitem de uma declaração sobre aquele 

assunto. É nítida essa utilização do Twitter como um release por fontes que não querem ser 

questionadas. Mais uma vez, vemos uma profissionalização do uso da ferramenta. 

No dia seguinte, em uma outra matéria, o posicionamento de Marina apenas através do 

Twitter volta a ser citado: “[...]Ela, que nega as acusações em sua página no Twitter, namora 

um dos sócios da empresa [...]”. O Twitter do deputado federal Ricardo Berzoini também 

volta a ser usado como fonte do jornal: 

 

[...] Pelo Twitter, o deputado federal Ricardo Berzoini, ex-presidente nacional do PT, 
comentou o caso ontem: “As especulações maldosas que alguém plantou na Folha (de S. 
Paulo) não podem ficar sem apuração. Se o BB não apurar, o MP será acionado por mim” 

[...]. (O GLOBO, 3 ago., p.4).  

 

Outra reportagem que foi basicamente construída através de dados obtidos junto ao 

Twitter foi publicada no dia 20 de agosto. Devemos notar que o texto é todo escrito com aspas 

(o que indica que ele foi copiado de algum lugar, no caso o Twitter, mas poderia ser também 
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um release, uma fala dada a outro veículo) e não com travessão (que indica que o personagem 

falou ao repórter pessoalmente ou no rádio ou na televisão). Esse padrão de “O Globo” nos 

permite entender a forma (um dos critérios de objetividade postulado por Tuchman que vimos 

anteriormente) como o texto foi apurado: 

 

O presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, usou ontem o Twitter para expor sua 
contrariedade com os rumos da campanha presidencial tucana. Jefferson falou sobre a 
dispersão da oposição e responsabilizou o próprio Serra por isso. Em tom de queixa, revelou 
que, mesmo sendo aliado, só se encontrou com ele duas vezes. 
“Uma na convenção do PTB. Outra na casa de Geraldo Alckmin”,escreveu. 
Jefferson deixou claro que está insatisfeito não só com a postura do presidenciável, mas com 
o responsável pelo marketing da campanha, o publicitário Luiz Gonzalez: 
“Serra é responsável pela nossa dispersão. Nunca nos reuniu. Apoio Serra a pedido do 

Alckmin. Sou Geraldo, não conheço o Serra. Só de ouvir falar.” 
[...] Jefferson disse ainda no Twitter que as únicas pessoas da coordenação da campanha de 
Serra com quem mantém contato em São Paulo são o presidente nacional do PSDB, Sérgio 
Guerra, o vice-presidente executivo do partido, Eduardo Jorge, e o deputado Márcio Fortes: 
“E para aí. Nunca conversei com o Serra.” [...] (O GLOBO, 20 ago., p.12). 

 

O repórter claramente dá um enquadramento jornalístico ao texto que Jefferson 

publicou no Twitter. Ele (re)situa a fala do político ao explicar, por exemplo, que ele é aliado 

do PSDB. Sem essa informação, os tweets teriam outra leitura. Essa matéria é um bom 

exemplo de que os jornalistas não usam apenas o Twitter para fazer reproduções e que podem 

sim exercer o seu papel argumentativo com declarações retiradas do microblog. 

O episódio da quebra de sigilo bancário da filha de José Serra também não passou em 

branco nas redes sociais, o que permitiu que a coluna “Caiu na Rede” fizesse quatro notas 

sobre o assunto nos dias dois, três e cinco de agosto. A primeira reflete o Movimento das 

redes. A segunda utiliza como fonte Roberto Jefferson, que se enquadra na categoria de fonte 

oficial. A terceira traz uma piada de um internauta desconhecido sobre o tema. E a quarta é 

uma crítica do presidente nacional do PPS, Roberto Freire, aos petistas. Também no dia três 

de agosto, o jornal diz que Marina Silva criou uma campanha no Twitter pedindo que os 

internautas cobrassem uma posição de Mantega com o tópico #mantegachegadeomissao. Ao 

longo dos três dias de notas sobre o tema, vemos uma pluralidade de emissores servindo como 

fontes para a colunista construir suas suítes do assunto. 

A observação sistemática dos tweets de fontes importantes ligadas aos candidatos 

também foi uma estratégia usada pelo colunista Ricardo Noblat na cobertura da campanha. 

No dia 13 de setembro, sua coluna é toda construída através de postagens de André Vargas no 

Twitter sobre a quebra de sigilo bancário da filha de Serra. Na avaliação do colunista, que 

retoma vários tweets para construir sua argumentação, o político acabou se atrapalhando em 

suas declarações e fazendo confissões de quem sabia bastante sobre o assunto.  
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Trapalhada no Twitter 
● Você se lembra de alguém do PT ter admitido a confecção de um dossiê contra José Serra? 

[...] Muito bem. Agora, você lerá o que mais se aproxima da confissão de um alto dirigente do 
PT a respeito da ligação do partido com o tal dossiê. O dirigente: André Vargas, deputado 
federal pelo Paraná e secretário de Comunicação do PT. No último dia 7, ele postou uma série 
de notas em seu Twitter — uma espécie de miniblog. Vamos a elas. 
“PT quer livro do Amaury (contratado pelo Diário de Minas/Aécio) na investigação da Polícia 
Federal.” Amaury Ribeiro Jr., jornalista, trabalhou para o jornal “O Estado de Minas” (não 
“Diário de Minas”). Autorizado por seus superiores, ocupou-se em investigar o processo de 
privatização durante os governos de Fernando Henrique Cardoso.  

[...] “O Aécio Neves contrata Amaury através do (jornal) para detonar o Serra e contar a 
verdadeira história das privatizações do FHC.” 
E adiante: “Amaury levanta documentos que mostram a filha de Serra e seu esposo com 
contas suspeitas no exterior.” 
Êpa! Como André poderia saber que Verônica e seu marido tinham contas suspeitas no 
exterior se o PT e Amaury jamais haviam sido parceiros na tarefa de constranger Serra? De 
resto, somente depois de André cometer inconfidências no Twitter foi que se publicou que o 
sigilo fiscal do marido de Verônica também fora quebrado. 

O mais interessante está em duas outras mensagens postadas por André. “Quando Serra estava 
em disputa com Aécio levantou informações íntimas do governador de Minas. Quando Aécio 
se entregou pro Serra, abortaram.” Abortaram o quê? A guerra de dossiês dentro do PSDB, a 
se acreditar na versão de André. A segunda mensagem: 
“Amaury, fora de controle de Aécio e via Pimentel, plantou no colo do PT aquilo que não 
temos nada a ver [o dossiê contra Serra].” Em resposta a um leitor que estranhou a referência 
a Pimentel, André ainda escreveu: “Não disse nada contra Pimentel. Acho apenas que ele caiu 
no conto do Aécio. De boa fé, mas caiu. Adversário é adversário.” 

Resumo da ópera: André acusou Aécio de contratar um jornalista para investigar fatos 
capazes de enlamear a imagem de Serra. 
Apontou o jornalista como o verdadeiro autor do dossiê. Por fim, entregou Pimentel como o 
cara que plantou o dossiê dentro da campanha de Dilma. Nunca um líder do PT ousara ir tão 
longe. (O GLOBO, 13 set., p.2). 

 

Outra coisa que chama atenção é o fato de Noblat explicar o que é o Twitter, o que, 

mais uma vez, demonstra que a ferramenta ainda não era totalmente assimilada pelos leitores. 

A postura é diferente da colunista Adriana Vasconcelos que não busca explicar na sua coluna 

“Caiu na Rede” o que é Twitter pois pressupõe que o leitor interessado no que se passa na 

web conhece o microblog. Ela, no entanto, faz questão de detalhar ferramentas menos 

conhecidas, utilizadas principalmente na análise de dados do Twitter e de outras redes sociais.  

Na edição do dia seguinte, reportagem de “O Globo” noticia que Serra, citando 

postagens de André Vargas, disse que Pimentel seria o responsável por montar um dossiê no 

comitê petista. Vemos que o candidato fez uso dos dados analisados pela coluna de Noblat. 

A atenção aos dias e horários de postagens permitiu a construção de uma na matéria de 

abertura da editoria “O País” no dia 5 de setembro. Foi feita uma comparação entre os dias de 

postagens no Twitter com a agenda oficial do ministro Alexandre Padilha:  

 

[...] compromissos oficiais nos estados coincidem com eventos de campanha da candidata 
Dilma ou de aliados do PT. 
As viagens, as articulações e os atos da campanha estão registrados no Twitter. Padilha, 
tuiteiro compulsivo, escreveu no dia 15 de julho, quando estava em Curitiba (PR) para uma 
reunião do CDES e visitas a obras do PAC: “...Recebi a visita, aqui no Hotel Slaviero, do 
nosso cand a gov do PR Osmar Dias, do nosso vice Rocha Loures e nossa futura senadora 
Gleisi” (mulher do ministro do Planejamento Paulo Bernardo). Padilha recebeu R$ 780 nessa 
viagem, equivalente a uma diária e meia, segundo a assessoria. 
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Braço direito de Padilha na SRI, o subchefe de Assuntos Federativos (SAF), Olavo Noleto — 
o homem que comanda a liberação de emendas parlamentares no governo — esteve em 

Curitiba entre os dias 30 de junho e 2 de julho. No dia 1º.-, reuniu-se com mais de 360 
prefeitos para discutir os investimentos do PAC-2.  
Um dia antes, um evento político de peso dominou a agenda paralela: o acordo do senador 
Osmar Dias com o PT e PMDB para concorrer ao governo do estado. No dia 30, às 11h35m, 
Noleto escreveu no Twitter: “...Curitiba tá muito fria! Aqui fechamos grande acordo com 
osmar dias, requião e gleyse para o Senado!!”. 
Noleto recebeu R$ 963,55 em diárias  na viagem a Curitiba. [...] 
Sem esconder o entusiasmo com a agenda de trabalho combinada com a campanha, Noleto 

tuitou no dia 22 de junho, às 18h14m, a caminho de sua terra, Goiás, onde integra o diretório 
do PT, sobre obras do “pacão” e convenção do “ptzão”. Nessa viagem, Noleto recebeu R$ 
263,18 de diária relativa ao dia 24, segundo o Portal da Transparência. (O GLOBO, 5 set., 
p.3). 

 

Outros tweets de Padilha e Noleto são reproduzidos em um infográfico que compara 

as postagens deles com o motivo apresentado na agenda oficial e, em alguns casos, com a 

agenda de Dilma. Apesar de os tweets reproduzidos serem relativos à campanha, o 

enquadramento dado jornal é negativo à candidata Dilma. Também chama atenção a nota em 

que a coluna “Caiu na Rede” (01/10) afirma que até mesmo o perfil oficial da Secretaria de 

Relações Institucionais da Presidência da República foi utilizado para fazer campanha para a 

candidata do governo. A nota reproduz três tweets da pasta. 

Ao contrário do que aconteceu na “Folha”, “O Globo” deu grande destaque à 

repercussão do caso Erenice Guerra no Twitter. No dia 14 de setembro, o assunto rendeu duas 

notas na coluna “Caiu na Rede”. Na primeira, são levados em conta o Movimento das redes e 

declarações de Indio da Costa no microblog. Na segunda, as postagens de Roberto Jefferson, 

outra fonte oficial, são reproduzidas: 
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Figura 13 – Erenice Guerra vira assunto principal do Twitter 

 
Fonte: O Globo, 14 set. 2010, p.14 

 

No dia 17 de setembro, das quatro notas da coluna “Caiu na Rede”, três eram sobre 

repercussões do caso Erenice no Twitter. No dia 18, a coluna aborda a guerra virtual 

promovida pelas coordenações de campanha para que seus candidatos figurassem nos TTs. 

Nas duas notas da coluna “Caiu na Rede”, fica claro mais uma vez que um Movimento da 

rede pode, na verdade, ter sido criado e estimulado pelos próprios políticos: 

 

A guerra continua 
● Numa reação às provocações dos tucanos à queda de Erenice Guerra e temendo os possíveis 
reflexos disso na campanha da petista Dilma Rousseff, os simpatizantes de sua candidatura 
resolveram reagir ontem no Twitter e colocaram o hashtag #GaleradaDilma na lista dos 
assuntos mais comentados da rede de microblogs no Brasil. Vejam algumas das mensagens 

mais retweetadas: 
@JGGLira #GaleradaDilma Por que a imprensa tem raiva do governo? Um governo que não 
centraliza propaganda enfraquece os caixas!! Dilma neles!! 
@MarceloBranco @Galera_Dilma eleições se ganham nas urnas, por isso eu #voto13 
#GaleradaDilma. 
@Galera_Dilma A #GaleradaDilma não se engana e sabe que o demotucano tem um grande 
histórico de mentiras http://miud.in/7RP.  
 

O troco 
● Ao perceberem o twittaço da #GaleradaDilma, os tucanos imediatamente reagiram usando o 
mesmo hashtag dos petistas, só que ironizando a turma de aliados da candidata do PT à 
Presidência. Vejam só: 

http://miud.in/7RP
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@jplepinsk Hugo Chávez, Fidel Castro, Armadinejad, Evo Morales , Hammas, FARC 
#GaleradaDilma. 

@guiadriano Zé Dirceu Caiu, Palocci Caiu, Erenice Guerra Caiu, mas, se Dilma não Cair, ela 
levanta todos de volta e esse é o Brasil do PT #GaleradaDilma. 
@betomiguel Roseana, Renan, Collor E Sarney... #GaleradaDilma Isso Já É Formação 
De Quadrilha. #Voto45. (O GLOBO, 17 set., p.4). 

 

Essas notas indicam que o movimento das redes não foi apenas citado pela colunista, 

como vimos em outras ocasiões quando textos tanto da cobertura do “Globo” quanto da 

“Folha” diziam apenas que um termos chegou aos TTs. Ela faz uma análise que dá ao leitor a 

real dimensão da guerra virtual e das ondas provocadas pelas campanhas, que muitas vezes 

acabaram assimiladas pelos internautas que não tinham relação com os partidos. O relatório 

da FSB sobre o primeiro turno (p. 7) também ressalta a atuação das militâncias nas redes: 

 

A militância andou em círculos. Durante muito tempo, a do PSDB falava para a do PT que 
falava para a do PSDB. No vácuo, o PV falava um pouco mais com os internautas, 
mobilizando-os, especialmente nos temas de sustentabilidade. (FSB PR Digital, 2010, p.7). 

 

Cremonese (2012) afirma que logo após os números confirmarem a vitória de Dilma 

na disputa presidencial, novamente viu-se uma batalha on-line no Twitter:  

 

As discussões e críticas extrapolaram de ambos os lados, tanto dos derrotados (partidários do 

candidato Serra) quanto dos vencedores (apoiadores da candidata Dilma). Iniciou-se uma 
avalanche de postagens com mensagens de cunho bairrista, preconceituoso e racista, 
principalmente dos internautas que apoiavam o candidato derrotado. (CREMONESE, 2012, 
p.145). 

  

Além do caso Erenice, outra polêmica que ganhou espaço no Twitter foi a declaração 

de Soninha Francine no microblog de que a paralisação no metrô de São Paulo teria sido fruto 

de sabotagem. A afirmação da coordenadora de internet da campanha tucana foi parar na 

manchete de “O Globo”, sendo o segundo fato que fez com que o microblog ganhasse a 

primeira página do jornal (o outro, como já mostramos, foi o fenômeno que Plínio virou nas 

redes).  

A matéria é um exemplo de diversificação das fontes, pois além de Soninha, que é 

uma fonte oficial, são citadas críticas de internautas à postura dela, tanto através dos TTs 

quanto pela reprodução da fala de uma internauta que questiona Soninha através do 

microblog. A resposta de Soninha à internauta, dada pelo Twitter, também é reproduzida. 

Essa conversa mostra que o Twitter pode colaborar para uma troca entre políticos e eleitores, 

como indica Aggio (2011) em seu estudo sobre internet, eleições e participação:  

 

[...] vislumbra-se, a partir da aproximação dos eleitores com candidatos e partidos em disputas 
eleitorais, uma nova forma de composição de campanhas de cunho, se não mais colaborativo, 
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pelo menos mais consultivo e alinhado aos interesses e necessidades dos cidadãos eleitores. 
(AGGIO, 2011, p.180). 

 

Ao ser reproduzida pela mídia tradicional, essa conversa ganha mais importância 

porque atinge um público ainda maior do que os seguidores dos atores envolvidos ou de quem 

compartilhou esse conteúdo. Sobre a reportagem, vemos que a repórter acompanhou o 

desenrolar dos fatos na internet e, paralelamente, ouviu fontes oficiais para completar a 

apuração: o presidente do PT no estado, Edinho Silva, o governador Alberto Goldman e o 

Metrô. Esse recurso de expandir a apuração iniciada no Twitter, ouvindo outras fontes, 

através de outros mecanismos como o telefone ou e-mail, foi usado neste e em outros casos 

nos quais o tweet tinha valores-notícias para ser transformado em uma reportagem mais 

aprofundada. 

 

[...]“Metrô de São Paulo tem problemas na proporção direta da proximidade com a eleição. 
Coincidência? #SABOTAGEM #valetudo #medo”, disse Soninha, acusando petistas. 

À afirmação de Soninha seguiram-se críticas de internautas. Ontem à tarde, os temas 
“Soninha” e “#soninhafacts” eram o quinto e sexto assuntos mais comentados no Twitter no 
Brasil. 
O assunto virou bate-boca. Para um internauta, Soninha disse que não fez uma insinuação: 
“Sugiro não, afirmo. A incidência de problemas nas últimas semanas é completamente fora da 
curva. Trens, plataformas, escadas...”. 
A internauta maluvianacruz criticou. “@Soninha Francine, você tem como provar isso que 
falou? É uma acusação grave”.  

Soninha disse: “@maluvianacruz Golpismo é o nome q os governistas dão a toda crítica ao 
governo. A gente gritava Fora FHC, mas Fora Lula é “golpismo”. [...] 
O presidente do PT no estado, Edinho Silva, classificou de ridícula a postura de Soninha: 
— Só posso ler isso como completo descontrole dela, como desespero eleitoral. 
Segundo o Metrô, o problema começou às 7h50m, entre as estações Pedro II e Sé [...] O 
governador Alberto Goldman (PSDB) disse que o problema será investigado para saber se 
houve motivação política. (O GLOBO, 22 set., p.11). 

 

A coluna “Caiu na Rede” também abordou a repercussão do caso no microblog e citou 

posts de três internautas para refletir o Movimento das redes: 

 

[...]Vejam algumas das provocações feitas pelos internautas: 
@cintiagordon Droga... vai chover de novo... Só pode ser culpa do PT! Q saco hein Dilma! 

#soninhafacts. 
@pantinha10 Alagamento no Jardim Pantanal durante 90 dias foi culpa de quem? 
#soninhafacts. 
@beattrice_ Elevador do meu prédio parou, tá em greve, deve ser PTista #SONINHAFACTS. 
(O GLOBO, 22 set., p.4). 

 

É importante notarmos que alguns debates se dão mais facilmente na rede por conta 

dos laços fracos que ligam os atores. Como explica Recuero (2012, p.162), quanto mais 

distantes os indivíduos no grafo social, menor o compromisso de cooperação que possuem 

uns com os outros. Talvez, se fossem sujeitos que se conhecessem pessoalmente, os 

internautas teriam mais pudor em agredir, mesmo que verbalmente, uns aos outros.  
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Os laços fracos tendem a conectar “conhecidos”, ou seja indivíduos que não necessariamente 
dividem os mesmos contextos de interação offline. Com isso, há um maior risco de uma 

interação gerar atos de ameaça à face e dificultar a conversação, silenciando os atores. 
(RECUERO, 2012, p.163). 

 

Já a polêmica em torno do aborto, um dos temas mais comentados durante o final do 

primeiro turno da campanha, só ganhou as páginas do “Globo” – em relação a postagens de 

internautas no Twitter – após o resultado que colocou Dilma e Serra na disputa final. Abaixo, 

vemos o tema virar nota da coluna “Caiu na Rede” do dia 06 de outubro: 

 

Aborto em pauta 
● O aborto, tema apontado como um dos possíveis fatores que teriam levado a candidata 

petista, Dilma Rousseff, a perder votos, especialmente entre evangélicos, na reta final do 
primeiro turno, tomou conta dos debates entre os internautas. Tudo indica que o assunto — 
que constava ontem da lista dos Trending Topics do Twitter — continuará sendo usado como 
munição de ataque no segundo turno da disputa presidencial. 
@xandreavelar Acordem, amigos petistas. Aborto n é agenda de debate para o 2o- turno. Isso 
é assunto para o Parlamento. vão alimentar trollagem da direita? 
@osnijor Disponibilizar o aborto é questão de saúde pública. Fazer ou não aborto é foro 
íntimo, formação religiosa, respeito humano, decisão pessoal. 

@vpeyroton Esse lance do aborto vai acabar c/ a Dilma, aguardem as próximas pesquisas... 
#eleicoes2010 
@vaisonhando Tanta gente preocupada com boatos sobre Dilma e esquecem que o Serra 
aprovou aborto em 1998 : http://migre.me/1umE1 Cadê a memória Brasil? (O GLOBO, 06 
out., p.4). 

 

Curioso é que a campanha de Dilma não detectou esse movimento de boataria nas 

redes, como mostra a coluna “Panorama Político” do dia 29 de outubro: 

 

Mea culpa 
● Guru de internet da campanha de Dilma Rousseff, Marcelo Branco fez um mea culpa 
ontem, em bate-papo com militantes, por não ter detectado os boatos contra a petista no 
primeiro turno, principalmente de cunho religioso. “Foi consenso que a gente não teve uma 

resposta rápida, menosprezamos essa enxurrada de boatos, principalmente em corrente de e-
mails”, disse ele, que tentou justificar-se dizendo que a boataria não foi detectada nas redes 
sociais, como Twitter e Facebook. (O GLOBO, 29 out., p.2). 

 

Apesar da declaração de Marcelo Branco, outra nota sobre o aborto, publicada poucos 

dias antes, no dia 13 de outubro, mostra novamente que as próprias campanhas buscavam 

inflar as discussões: 

 

Virou obsessão? 
● Por mais que a direção do PT reclame da inclusão do aborto e de questões religiosas na 
campanha eleitoral deste ano, o fato é que alguns petistas estão ajudando a alimentar a 

polêmica sobre o assunto no Twitter. O ex-tesoureiro do PT Delúbio Soares, por exemplo, é 
um deles. Veja alguns dos posts retweetados por ele: 
@delubiosoares RT @ptozatti Michel Temer é católico e sempre respeitou todas as 
denominações evangélicas. Aprovou, como presidente da Câmara, o Estatuto das Religiões. 
@delubiosoares RT @rrpiu O que pensam os irmãos evangélicos da estreita relação entre 
José Serra e Soninha Francine, a que confessou fumar maconha e já ter abortado?. (O 
GLOBO, 13 out., p.9). 
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A disputa dos próprios candidatos pelas parcelas religiosas dos eleitores também foi 

retratada pela coluna, no dia 14 de outubro: 

 

Pode-se dizer que o segundo turno da eleição presidencial levou os dois candidatos à 
Presidência da República a travar uma disputa particular sobre quem é o mais religioso. 
Ambos tentaram faturar com os romeiros que visitaram, no início da semana, o Santuário de 
Nossa Senhora Aparecida, no interior de São Paulo . E, claro, fizeram questão de registrar 

ontem o fato em seus respectivos perfis no Twitter. 
@dilmabr Dia de saudar também a nossa padroeira, Nossa Senhora Aparecida, que 
homenageei ontem na visita ao Santuário.  
@joseserra_ Hoje fui ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida, no dia da Padroeira. (O 
GLOBO, 14 out., p.12). 

 

 

3.2.1.4  Os tweets das fontes notórias 

 

 

Com relação às fontes notórias, “O Globo” fez uso dos tweets delas em 12 matérias ou 

notas. Os citados foram o jornalista Tutty Vasques, o humorista Danilo Gentili, o estilista 

Alexandre Herchcovitch, o apresentador Luciano Huck, o jogador Ronaldo, o teólogo 

Leonardo Boff, o apresentador Marcelo Tas e o colunista Ancelmo Gois. Chama atenção o 

fato de o Twitter, além de dar mais espaço para candidatos com pouco tempo no HGPE, ter 

sido usado por humoristas como meio de expor suas ideias diante da limitação imposta pelo 

TSE de piadas com a corrida eleitoral, como podemos ver em nota da coluna “Caiu na rede” 

do dia 14 de agosto: 

 

● Apesar de a legislação eleitoral ter limitado a atuação dos humoristas neste período 
eleitoral, Danilo Gentili, do CQC, não resistiu e fez esse comentário em seu Twitter: 
@DaniloGentili Não sei se @Dilmabr tá preparada p/ ser líder do País, mas com esse cabelo 
certamente já pode ser líder dos Thundercats. (O GLOBO, 14 out., p.4). 

 

Em toda a cobertura de “O Globo”, 225 matérias ou notas fizeram menções a assuntos 

publicados no Twitter e ligados à campanha presidencial. Foram 137 matérias ou notas 

referentes a posts de fontes tradicionais (fontes oficiais, presidenciáveis e fontes notórias) 

contra 72 matérias ou notas que utilizaram fontes populares ou abordaram o Movimento das 

redes, como fica evidente no quadro abaixo:
26

  

 

                                                
26 Este somatório de 209 matérias difere do total de 225 matérias ou notas publicadas pelo “Globo” porque 16 matérias 
faziam referências a mais de um tipo de fonte, misturando o que chamamos de fontes tradicionais com o Movimento das 
redes e/ou fontes populares. Preferimos não somá-las a esses grupos mais abrangentes de análise por serem dados híbridos, 

que gerariam erro de cálculo.  
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Gráfico 10 - Distribuição das matérias do “Globo” que fizeram uso do Twitter em 

relação às fontes   

 

 

Fontes oficiais 81 36,0 

Movimento das redes 53 23,6 

Presidenciáveis 44 19,6 

Fontes populares 18 8,0 

Fontes notórias 8 3,6 

Presidenciáveis e Mov. das redes 5 2,2 

Fontes populares e oficiais 3 1,3 

Fontes oficiais, populares e Mov. das redes 2 0,9 

Presidenciáveis e fontes populares 2 0,9 

Fontes oficiais e presidenciáveis 2 0,9 

Fontes populares e Mov. das redes 1 0,4 

Fontes oficiais e Mov. das redes 1 0,4 

Fontes notórias e mov. Redes 1 0,4 

Presidenciáveis, fontes oficiais, populares e mov. das redes 1 0,4 

Fontes populares e notórias 1 0,4 

Fontes oficiais e notórias 1 0,4 

Presidenciáveis e fontes notórias 1 0,4 

 
225 100,0 
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Vemos que ao longo de sua cobertura sobre a campanha, “O Globo” procurou utilizar 

informações de diversas fontes retiradas do Twitter. Para captar o movimento das redes e 

entender o fenômeno que se passava, os jornalistas do “Globo” se utilizaram de várias 

ferramentas como os TTs, Tvoto e Twitter Tussle, o que fica evidente nas matérias e notas. A 

utilização desses mecanismos, nem sempre conhecidos pelos internautas em geral, pode ser 

atribuída ao fato de o jornal ter uma editoria voltada para as Mídias Sociais, com profissionais 

que possuem domínio mais aprofundado dessas ferramentas. 

Com relação aos assuntos dos posts que despertaram interesse dos jornalista, 

concluímos que, assim como na “Folha”, no “Globo” as Amenidades foram preponderantes, 

assim como as polêmicas, embora retuítes e posts relativos à campanha tenham sido 

reproduzidos e contextualizados permitindo a criação de matérias analíticas.  

Dos 225 textos utilizados pelo jornal carioca no período estudado com relação a posts 

referentes aos presidenciáveis, 162 eram notas de colunas, 61 eram matérias da editoria “O 

País” e dois eram chamadas de capa. Já com relação aos 101 textos do jornal paulista, 61 eram 

referentes a notas nas colunas ou ao box “Tuitada”, 39 a matérias e um a chamada de capa. O 

maior número de textos do “Globo” que faziam menção ao Twitter se deve claramente à 

coluna “Caiu na rede”, como dissemos no início da análise da cobertura do veículo. Por conta 

do espaço dedicado ao que se passava nas redes, “O Globo” conseguiu dar voz a mais atores 

que se manifestavam no microblog do que a “Folha”. O jornal carioca optou, inclusive, por 

identificar os nicknames dos internautas ao reproduzir as postagens dessas fontes populares. 

Ao contrário dos populares, fontes oficiais e notórias, na maioria das vezes, tinham seus 

nomes e sobrenomes mencionados, não sendo necessária assim a referência aos nicknames 

adotados por esses personagens na rede social.   

De qualquer forma, como mostrado no gráfico acima, as reproduções pelo veículo dos 

posts de fontes tradicionais (fontes oficiais, presidenciáveis e fontes notórias) correspondem a 

quase o dobro dos que citam fontes populares ou Movimento das redes, assim como 

aconteceu na “Folha”. Isso não significa, no entanto, que ambos os veículos fizeram uso de 

um jornalismo declaratório. Adghirni (2002, p.455) remete a Lima para ressaltar que a 

concentração de jornalistas nas capitais, sede da burocracia governamental, reforça a 

tendência geral de se privilegiar as fontes institucionais e estáveis, isto é, as fontes oficiais 

(podemos acrescentar aqui os presidenciáveis e as fontes notórias, formando o grupo de 

chamamos de fontes tradicionais). “No Brasil, afirma o autor, esta tendência foi ainda mais 

reforçada durante os 21 anos de regime militar, pois a centralização do poder e a censura 

direta ou indireta na mídia não deixava alternativa aos jornalistas”. Também não se pode 
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ignorar que a vantagem de se trabalhar com fontes institucionais é que elas fornecem 

materiais credíveis (Wolf, 1999, p.205).  

No caso dos dois veículos, Serra e Dilma ganharam mais cobertura de seus tweets do 

que Marina e Plínio por conta de suas posições de liderança na disputa, o que se enquadra na 

perspectiva de uma horse race: “[...] não chega a ser exatamente surpreendente o fato do 

candidato favorito nas sondagens de opinião ocupar o centro do palco e os demais candidatos 

desempenharem, com maior ou menor relevância, o papel de coadjuvantes”. 

(AZEVEDO,1998, p.10).     
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CONCLUSÃO 

 

 

Durante muito tempo, os mass media foram os canais exclusivos de intermediação 

entre candidatos e eleitores. Embora eles ainda representem um papel fundamental nessa 

relação, o surgimento das redes sociais tem alterado essa antiga hegemonia absoluta dos 

meios de comunicação. E foi para se aproximar desse eleitor, que agora tem mais facilidade 

para expor sua opinião, que os candidatos e as coordenações de campanha passaram a utilizar 

a linguagem das redes sociais, do Twitter, do YouTube e dos games. E também, claro, para 

pautar a mídia.  

A internet se tornou um lugar de disputa política onde internautas, políticos e 

jornalistas circulam e interagem. A antiga relação entre os campos políticos e jornalísticos 

teve que se estabelecer também, ao longo das últimas décadas, nessa nova plataforma. Os 

políticos querendo pautar a mídia, e os jornalistas querendo absorver, apreender, enquadrar e 

utilizar jornalisticamente as declarações que essas fontes tradicionais faziam nesses canais. De 

Dean a Obama, as transformações nos usos dessas ferramentas têm sido constantes, por isso a 

importância de termos trabalhado o conceito de materialidade dos meios para que pudéssemos 

conhecer melhor os usos que a sociedade tem feito das redes. Ao mostrarmos as 

características específicas das redes sociais mais adotadas durante a campanha de 2010, 

pudemos entender, por exemplo, por que as discussões mais acaloradas entre os internautas 

aconteceram no Orkut (por conta, entre outros fatores, do modelo de comunidades 

fundamentadas em fóruns de discussão possibilitando que os usuários se reunissem em torno 

de um tópico determinado pelo grupo) e os motivos que fizeram do Twitter a rede social mais 

utilizada por políticos e jornalistas (uma ferramenta altamente textual, concisa, ágil e com 

uma plataforma que facilita o compartilhamento de informações). Por conta dessas 

características, o Twitter acabou se tornando uma ferramenta mais segmentada, com um 

público mais específico. Os próprios jornalistas afirmaram que só usavam o microblog por 

causa do trabalho, e não para fins pessoais. 

Existia no início da campanha de 2010 a expectativa de que as redes pudessem 

aprimorar a qualidade do debate eleitoral. Mas ao término das eleições, a discussão online foi 

tida como aquém do esperado por vários especialistas no assunto, de jornalistas a cientistas 

políticos. Acreditamos, no entanto, que o uso das redes sociais, especialmente do Twitter, foi 

superestimado, principalmente com relação a seus efeitos para a democracia. Além dos relatos 

dos entrevistados, isso pôde ser constatado em matérias do tipo “Na reta decisiva, internet 
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parece ter produzido ruído eleitoral”, da “Folha”, e “Papel da internet frustra expectativas”, do 

“Globo”.  

Apesar dessas perspectivas, não podemos deixar de reconhecer que um importante 

passo foi dado nas eleições 2010. O eleitor, ao se apropriar de um conteúdo de cunho político 

e compartilhá-lo, leva a outros internautas informação sobre aquele assunto e também deixa 

rastros na rede que permitem aos políticos e jornalistas perceberem o ponto de vista da 

população. O envolvimento do eleitor também foi de fundamental importância para o sucesso 

ou não de determinado político nas redes.  

É claro que a fama no mundo online pode não repercutir em votos – pelo menos não 

na mesma proporção. A candidata Dilma Rousseff ganhou a disputa embora Marina Silva 

tenha feito, na avaliação de muitos especialistas, melhor uso da rede. Não podemos dizer, no 

entanto, que sem a visibilidade adquirida na web, a candidata do PV teria conseguido atingir 

seus quase 20 milhões de votos. Além disso, o sucesso do candidato Plínio Arruda na internet 

demonstra que campanhas com menos recursos financeiros podem, a partir de agora, 

conseguir mais tempo e espaço no debate da comunicação de massa se fizerem um bom uso 

das ferramentas de comunicação digital.  

A importância do Twitter na campanha fica clara também no fato, relatado por 

diversos entrevistados e abordado em notas e matérias, de Álvaro Dias ter perdido a vaga de 

vice na chapa do presidenciável José Serra depois que Roberto Jefferson antecipou a notícia 

pelo microblog. O anúncio prematuro do nome do vice de Serra na plataforma foi capaz de 

reverberar para além da rede, gerando críticas de aliados, e culminando na desistência da 

escolha. 

Sabemos também que a internet ainda não foi capaz de atingir a amplitude da televisão 

como quadro de referência de brasileiros na busca por informações que irão determinar a sua 

escolha política. Mas não podemos deixar de lembrar que a web cresce de importância por 

oferecer informação em tempo real, por permitir a possibilidade de recuperação de notícias e 

por possibilitar que o internauta publique seu ponto de vista sobre a disputa.  

A introdução do Twitter e de outros meios digitais de publicação como plataformas de 

campanha exigiu que os jornalistas adaptassem suas práticas de modo a absorver esse novo 

conteúdo disponível. Foi preciso entender o operacional e a linguagem das novas mídias para 

captar o que internautas e candidatos estavam postando. Os jornalistas tiveram que 

desenvolver técnicas para acompanhar as informações publicadas de acordo com o tempo e a 

atenção disponíveis durante a cobertura. A tarefa de visualizar e analisar as mensagens 

divulgadas por candidatos, assessores e internautas, em diversas mídias, a qualquer hora do 
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dia ou da noite, parecia um feito impossível. Entretanto, diante do excesso de estímulos e da 

fragmentação da informação, repórteres, chefes de reportagem e editores acabaram 

desenvolvendo várias habilidades cognitivas e promovendo a automação de algumas 

obrigações para dar conta de cumprir todas as tarefas. É claro que o acompanhamento 

sistemático de todas as possibilidades da rede só é possível graças às divisões de funções, 

como ressaltou o editor de “O País” ouvido por esta pesquisadora. A organização da produção 

através da divisão de responsabilidades faz com que, de uma maneira geral, os repórteres 

consigam dar conta de cobrir os acontecimentos noticiáveis.  

Novos desafios aos processos cognitivos dos jornalistas e demais profissionais da área 

de comunicação estão por vir. Pelo que constatamos nos relatos dos entrevistados ouvidos 

para esta pesquisa, podemos deduzir que o maior deles será saber lidar com um grande 

número de plataformas e um tempo cada vez menor para gerenciá-las. Assim, faz-se 

necessário analisar com parcimônia este novo contexto de produção no qual o jornalista tem 

que desempenhar multitarefas, pois, diante da demanda cada vez maior por uma grande 

produção de conteúdos, o profissional, além de ter sobrecarga de trabalho, pode acabar não 

desempenhando tão bem suas funções. O estilo de vida marcado pela dedicação intensa ao 

trabalho já fazia parte do ethos jornalístico, mas com o advento da internet, e particularmente 

das redes sociais e dos smartphones, separar o tempo do lazer e do trabalho ficou ainda mais 

difícil. 

A introdução de novas mídias na cobertura também fez com que os jornalistas 

aprendessem a pensar na pluralidade de formas de apresentação do texto assim que recebem 

determinada pauta: o que irá para a matéria do impresso, o que já pode ser divulgado no 

Twitter ou no site, qual parte do conteúdo poderá virar um vídeo, um áudio, uma fotogaleria 

ou um infográfico animado para o site.  

O Twitter, além de ser usado como meio de divulgação de conteúdo pelos jornalistas e 

como fonte de material durante o período de apuração, também foi importante no processo de 

recirculação jornalística. Após debates, entrevistas na televisão e em outros meios, termos e 

personagens ganhavam os TTs e acabavam voltando a ser noticiados pela mídia sob esta nova 

perspectiva. Foram muitos os casos em que isso aconteceu, como o de Plínio, após o debate 

da “TV Bandeirantes”. A repercussão no Twitter desses acontecimentos midiáticos e até 

mesmo de reportagens veiculadas nos sites interfere no processo de produção na medida em 

que, depois de publicada uma matéria, cabe ao jornalista acompanhar o seu desenrolar nas 

redes.  
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Especialmente a cobertura de debates é alterada. Como disse o entrevistado F., com o 

advento do Twitter, surgiram novos procedimentos e rotinas nas redações até mesmo no que 

tange à publicação de matérias. Reportagens que antes eram publicadas pelo jornal impresso 

no dia subsequente a determinado debate, como a repercussão do público, precisaram estar na 

edição do dia seguinte em função da nova temporalidade instaurada pelo Twitter. Fica clara 

aqui também, a convergência das mídias, uma alimentando a outra. 

A introdução do Twitter alterou também a relação dos jornalistas com as fontes e com 

os leitores. Eles se viram mais suscetíveis a críticas, como demonstraram os relatos de G. e P., 

que revelaram ser perseguidos na rede por políticos e militantes. O microblog permite 

facilmente a crítica de leitores ao repórter e ao jornal, o que, sabemos, também é possível via 

o mecanismo que permite que sejam feitos comentários nas próprias matérias. Além dos 

relatos dos entrevistados, a questão da crítica dos leitores fica clara também na expressão 

#Dilmafactsbyfolha, que ganhou os TTs.  

Os depoimentos e a análise das reportagens nos permitem afirmar ainda que políticos e 

assessores passaram a desempenhar um papel mais ativo na pauta jornalística com a 

introdução do Twitter, usando o mecanismo para chamar atenção da mídia. As redes sociais 

permitiram ainda a criação de personagens novos para a cobertura, desde internautas como 

“Dilmaboy” e “Todo poderoso” aos coordenadores de redes sociais, como Soninha Francine e 

Marcelo Branco, que ganharam bastante destaque com suas postagens polêmicas no 

microblog e se tornaram figuras importantes ao longo do processo eleitoral. 

Ao longo desta pesquisa, através das falas dos entrevistados, percebemos claramente 

que não era apenas essa a preocupação dos jornalistas no uso do microblog. O cuidado em 

verificar se os perfis a serem citados não eram fakes, assim como a real autoria dos posts dos 

candidatos, foi um aspecto importante neste período em que o uso da ferramenta era recente e 

não estava automatizado. A cautela com as informações e opiniões publicadas na conta 

pessoal do jornalista também foi um aspecto presente na fala de todos os entrevistados. 

Com relação ao conteúdo retirado do microblog, podemos afirmar que o Twitter foi 

muito usado para dar mais leveza ao conteúdo de política. Verificamos que tanto a “Folha” 

quanto “O Globo” se valeram de alternativas parecidas para destacar as curiosidades que 

surgiram no microblog: na “Folha”, o box “Tuitada”, e no “Globo”, a seção “Pérola do 

Twitter”, da coluna “Caiu na rede”. De maneira geral, a cobertura dos dois jornais foi bem 

parecida no que tange ao uso do Twitter em matérias e notas. Os dois fizeram mudanças 

editoriais importantes em 2008 e 2009 visando a se adequar a essa nova realidade de produção 

multimidiática. Não era, e nem é, nosso objetivo estabelecer uma comparação sistemática 
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entre os dois veículos, mas de maneira geral, vimos que o “Globo” deu mais espaço ao que 

acontecia na web por conta da coluna “Caiu na Rede”, que permitiu que o jornal desse voz a 

mais personagens – sejam eles internautas, fontes oficiais ou notórias – do que a “Folha”. A 

editoria de “Mídias Sociais” também contribuiu para que os repórteres do “Globo” tivessem 

acesso a ferramentas mais específicas de análise dos dados disponíveis na ferramenta. 

O lado curioso das postagens serviu também para alimentar notas nas colunas. Até 

porque as notas são textos curtos, assim como os 140 caracteres do microblog. Além disso, os 

próprios usuários do Twitter usam a ferramenta para comentar, sinteticamente, os assuntos em 

voga e interessantes, como fazem os colunistas, o que facilitava a apropriação desses textos 

pelos jornalistas.  

As Amenidades também acabaram por refletir um pouco do lado humano dos 

presidenciáveis. Ao longo do trabalho, vimos que o conteúdo retirado do microblog raramente 

tratava de propostas – até por conta das limitações de espaço, quando isso era feito era 

oferecido um link ao internauta que remetia para o site do candidato, por exemplo - sendo 

mais focado na personalidade e no estilo dos políticos. Isso pôde ser percebido nas várias 

notas ou matérias citadas sobre as preferências – musicais, artísticas – e depoimentos sobre a 

família que eles postavam e que foram reproduzidos pelos jornais analisados. Tais e outras 

Amenidades, quando curiosas, correspondiam ao critério de interesse dos valores-notícias e 

acabavam indo parar nas páginas dos jornais. Assim, os candidatos, assessores e demais atores 

envolvidos no processo eleitoral que souberam explorar esse critério, ganharam mais espaço 

nas páginas. 

As Amenidades postadas no Twitter acabaram contribuindo para o grande número de 

matérias positivas para os candidatos referentes às postagens deles. Elas superaram as 

reportagens negativas e neutras, com exceção do candidato Plínio na cobertura de “O Globo”, 

que teve mais matérias negativas do que positivas, embora, deve-se ressaltar, a soma de 

matérias ou notas positivas, neutras e equilibradas supere o número de negativas. Os posts dos 

populares acabaram provocando mais matérias negativas para os candidatos. Mas, como o 

total de matérias ou notas de internautas é bem menor do que as que fazem menção aos posts 

dos presidenciáveis, o saldo da cobertura com o Twitter para as campanhas acaba sendo 

positivo. A imprensa noticiou, por exemplo, as críticas aos candidatos que enchiam as caixas 

de mensagens dos internautas com e-mails de spams e até mesmo as dúvidas sobre a real 

autoria dos posts em casos como os tweets de Dilma durante a entrevista à RBS ou o debate 

da Rede Canção Nova. 
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Já as matérias de denúncias ou ataques no Twitter se deram mais em relação a 

postagens de assessores e vices (no caso, Indio), numa clara estratégia de poupar os 

presidenciáveis do desgaste da imagem provocado por acusações.   

Embora os jornalistas dissessem nas entrevistas que os perfis atualizados pelos 

próprios candidatos eram mais interessantes do que os mantidos por assessorias, vimos que, 

na prática, ambos geram notas e são comparáveis em termos de menções nas matérias e 

reportagens. Pelo menos se se tratarem de candidatos com potenciais equivalentes de 

visibilidade, como era o caso de Dilma, que tinha auxílio de sua assessoria, e de Serra, que 

não tinha. Na cobertura da “Folha”, Serra teve 19 matérias ou notas referentes a seus posts ou 

a seu comportamento no microblog contra 16 matérias com relação a postagens de Dilma. No 

“Globo”, os números também foram bem equilibrados: foram 21 reportagens sobre posts de 

Dilma contra 19 baseadas no perfil de Serra.  

Observamos nos relatos, o que não seria possível apenas na análise das reportagens, 

que o Twitter não servia só para reprodução, sendo também uma possibilidade de controle de 

onde o candidato estava. Esses, por sua vez, se submeteram a ser monitorados pelos 

jornalistas. Percebemos mais um aspecto da relação entre os dois campos diante desta nova 

plataforma. Outras fontes também contribuíram, através do microblog, como disseram os 

entrevistados, para que jornalistas soubessem de encontros não divulgados entre integrantes 

de partidos. Os relatos dos entrevistados deixaram claro, no entanto, que os jornalistas não 

esperavam achar um grande furo nas postagens captadas no Twitter. Eles usaram sim a 

ferramenta muitas vezes como ponto de partida para uma apuração maior, como nos casos dos 

deslocamentos de repórteres diante da descoberta de um encontro de cúpula.  

Constatamos ainda que os Trending Topics foram usados muitas vezes para mostrar a 

guerra online das campanhas. Seria ingênuo acreditarmos que os movimentos da rede que 

chegavam ao topo da lista não foram causados por coordenações de campanha. Mas mostrar 

isso era um aspecto relevante para a cobertura. Assim como não publicar, caso não houvesse 

relevância para o debate político. Vários repórteres que se interessavam em acompanhar o 

Movimento das redes relataram a preocupação em entender a onda para depois fazer uma 

matéria ou nota sobre o assunto. É claro que não dá para fazer analogias com todo o universo 

que está fora daquele contexto. O público que frequenta o Twitter não é representativo da 

população brasileira como um todo. Em geral, são internautas que fazem um uso mais 

especializado, como blogueiros, jornalistas, militantes, assessores, pesquisadores.  

Diante dos dados coletados por esta pesquisa, vimos que a repercussão do conteúdo 

postado por fontes tradicionais do noticiário da campanha 2010 ainda superou largamente a 
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quantidade de matérias que citaram o eleitor/internauta comum. Em toda a cobertura de “O 

Globo”, foram 137 matérias referentes a posts de fontes tradicionais (fontes oficiais, 

presidenciáveis e fontes notórias) contra 72 matérias ou notas que utilizaram fontes populares 

ou abordaram o Movimento das redes. Da mesma forma, ao longo da cobertura da “Folha”, 

87 matérias foram feitas se utilizando de fontes oficiais, fontes notórias e presidenciáveis, 

número bem maior do que as 13 matérias ou notas que abordaram o Movimento das redes e as 

postagens de fontes populares.
27

 

Devemos mais uma vez destacar que não buscamos, ao analisar as fontes utilizadas 

pelos jornalistas, fazer conjecturas se a plataforma possibilitou um jornalismo mais 

abrangente. Analisar apenas as citações que os jornais fizeram em relação ao Twitter seria 

insuficiente para dizermos se a cobertura possibilitou ou não uma diversificação de vozes em 

seu enquadramento. Também seria ingênuo se pensássemos que apenas a diversificação das 

fontes seria a garantia de um jornalismo mais plural. Pretendemos, sim, ao exibir esses 

números, mostrar como se dava a atenção dos jornalistas aos atores que estavam de 

comunicando no microblog. 

De qualquer forma, o estabelecimento dos valores-notícias, assim como dos critérios 

de objetividade acima descritos e de demais relatos dos jornalistas sobre os métodos utilizados 

na construção da notícia, indicam que a organização do trabalho e a cultura profissional 

presentes na produção da notícia superam o suposto paradigma da manipulação da notícia.  

É inegável a importância para os jornais de acompanhar o que é dito pelos 

presidenciáveis no microblog, mas se todos os veículos se utilizarem dos mesmos tweets, 

acabaremos vendo uma cobertura muito uniforme. No entanto, constatamos ao longo da 

análise que os jornalistas não se utilizaram do Twitter apenas de forma declaratória (é 

evidente que isso poderia acontecer, mas essa postura foi criticada pelos entrevistados, que 

consideram a opção uma forma de jornalismo “preguiçoso”). Ficou clara a interpretação de 

muitos dados, como os TTs, assim como o acompanhamento sistemático do conteúdo e dos 

horários de postagens dos atores, o que permitiu a construção de textos curiosos, como no 

caso do notívago Serra, e investigativos, como as matérias que revelaram o uso do Twitter 

para fins políticos durante o expediente de funcionários públicos. O olhar crítico dos 

jornalistas também fez com que Amenidades postadas por políticos acabassem servindo para 

matérias negativas para as candidaturas, como no caso do tweet de Dilma sobre a banda “Pato 

                                                
27 No caso do “Globo”, outras 16 matérias faziam referências a mais de um tipo de fonte, misturando o que chamamos de 
fontes tradicionais com o Movimento das redes e/ou fontes populares. Preferimos não somá-las a esses grupos mais 
abrangentes de análise por serem dados híbridos, que gerariam erro de cálculo. Da mesma forma, na “Folha”, isso se deu com 

relação a uma matéria.  



180 

 

Fu” e a matéria que fazia uso dos tweets do ministro Alexandre Padilha para mostrar o 

casamento da agenda do ministério com os interesses da campanha.  

Ao agrupar e analisar os dados disponíveis no vasto universo da rede, fazendo 

matérias analíticas sobre as postagens das mais diversas fontes e sobre o Movimento das 

redes, o jornalista reafirma o seu papel como provedor de informação. Ele consegue verificar 

se um movimento é forjado ou espontâneo, sabe desvendar possíveis abusos de poder e 

incoerências em postagens de políticos e outras fontes. O leitor, por vezes, não tem esse 

tempo nem tampouco sabe diferenciar essas ondas.  

As citações dos internautas, embora num percentual menor, também contribuíram para 

uma narrativa jornalística mais interessante, menos careta, menos óbvia e mais bem 

humorada. O povo-fala não é uma técnica nova, mas muitas vezes reflete o tom sério da 

cobertura. A repercussão no Twitter quebrou isso. Devemos lembrar que o conteúdo enviado 

pelos internautas para os veículos de imprensa através de e-mails, mensagens nas matérias ou 

no Facebook e até mesmo através de menções no Twitter é bem-vinda, mas desde que passe 

pelo crivo dos jornalistas, que assumem também um papel de mediador. 

Já quanto ao espaço menor dado muitas vezes à cobertura dos movimentos das redes, 

isso se deve também ao fato de, de uma maneira geral, as repercussões receberem uma 

importância menor no noticiário, independentemente de ela ser originada do Twitter ou de um 

povo-fala.  

Os jornalistas que souberam aproveitar o conteúdo da rede de maneira inteligente 

contribuíram para uma cobertura mais diversificada e, por vezes, divertida. A reprodução de 

declarações postadas nas redes é o uso mais óbvio que os jornalistas podem fazer do material 

disponível. Mas, vimos que alguns buscaram ferramentas para analisar o que se passava 

nesses microcosmos.  

As transformações nos sistemas de mídias e entretenimento contemporâneos têm sido 

constantes e estão longe de estarem finitas. Nas eleições de 2012, que elegeu prefeitos e 

vereadores, o Facebook já demonstrou sua força como uma ferramenta muito mais importante 

do que em 2010. O Twitter pode ser uma plataforma irrelevante daqui a alguns anos, com 

poucos usuários, mas o seu uso como instrumento de campanha e de apuração jornalística 

certamente será lembrado como uma mudança de paradigma na comunicação. 
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GLOSSÁRIO 

 

 

Aurasma  tecnologia que permite que uma imagem estática ganhe 

movimento com a utilização de um tablet ou smartphone sobre 

ela.  

 

 

Cluster constitui-se em um conjunto de nós mais interconectados que o 

resto da rede analisada. 

 

 

Colunão Jargão jornalístico que significa recurso editorial para reunir 

notícias que não demandem muitas linhas. Em geral, são 

notícias de uma coluna, daí o termo. 

 

 

Comunidades do Orkut São páginas criadas sobre determinado tema que congregam 

usuários e permitem discussões em fóruns sobre diferentes 

tópicos relativos àquele assunto 

 

 

Flash Termo que no jargão jornalístico significa notícia rápida, 

concisa, recém-apurada 

 

 

Hashtag (#) é um símbolo característico do Twitter que seguido de 

determinado termo forma palavras-chave comumente utilizadas 

para facilitar sua localização em mecanismos de busca. Ele vira 

hiperlinks que possibilitam a visualização de todos os usuários 

que fizeram uso do mesmo termo. 

 

 

Olho jargão que significa pequeno texto com destaque na página, que, 

em geral, reproduz a fala de um entrevistado. 

 

 

Retweet, retuite ou RT é quando um usuário do Twitter replica a mensagem de outro, 

retransmitindo assim para seus seguidores 

 

 

Suíte do francês suite, isto é, série, sequência. Em jornalismo, designa 

a reportagem que explora os desdobramentos de um fato que foi 

notícia na edição anterior.  
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APÊNDICE A – Questionário aplicado aos jornalistas 

 

 

1) Quais redes sociais você frequentava/monitorava no período das eleições?  

 

2) Você já tinha conta no Twitter antes do início da cobertura das eleições ou criou o perfil 

para monitorar os candidatos e os movimentos da rede? 

 

3) Você seguia os quatro principais presidenciáveis? 

 

4) Você acompanhava também os sites dos candidatos?  

 

5) Quais outras fontes oficiais/ tradicionais você seguia que poderiam contribuir ou 

contribuíram para a cobertura das eleições? 

 

6) O acesso à internet se dava via computador ou celular? 

 

7) Você usava algum aplicativo para organizar os dados do Twitter? Tipo Hootsuite, etc. 

 

8) Como acompanhar todo esse conteúdo disponível?  

 

9) Você acessava essas informações apenas no horário de trabalho ou em casa e na rua 

também? 

 

10) Você costumava olhar apenas os tweets dos candidatos ou também os Trending Topics e o 

posicionamento de eleitores? 

 

11)Você se lembra das pautas que criou ou de matérias feitas a partir do Twitter ou outra 

rede? 

 

12)Como era a rotina de produção jornalística? O que era feito primeiro: twittar, mandar flash 

para o site, etc...?  

 

13) Como era decidido o que seria guardado para a versão impressa do dia seguinte e o que 

deveria ser publicado na rede? 

 

14)O Twitter facilitou a comunicação entre candidatos/jornalistas/eleitores? 

 

15) De que forma o Twitter contribuiu para a cobertura das eleições? Qual a diferença na 

cobertura com ou sem a ferramenta? 

 

16) Como você avalia o uso que os candidatos fizeram das redes? 
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APÊNDICE B – Tabela de tweets da candidata Dilma citados pela Folha
28

 
 

Data Tema do tweet Local Título ou resumo 
Enquadramento 

da matéria / nota 
Visibilidade Valência 

14/07/2010 
Proposta de 

campanha 
Matéria Sem explicar como, candidatos falam em investir na educação Temático 5 Equilibrada 

02/08/2010 Amenidades  Box “Tuitada” 
'Construção', do Chico Buarque, é uma das mais belas músicas de um período de 

resistência 
Temático 2 Neutra 

24/08/2010 Amenidades  Colunão 
Candidato ataca Dilma, ausente de debate em TV. / No horário, ela tuitou 

indicando uma música da banda Pato Fu 
Temático* 2* Negativa* 

25/08/2010 
Amenidades / 
nota 

Nota da coluna 
“Painel” 

#fuieu. / Helena Chagas diz que foi ela quem tuitou no perfil de Dilma sobre Pato 
Fu e não a candidata 

Episódico 2 Equilibrada 

25/08/2010 
Amenidades 
OBS: foto retirada 

de Twitpic 
Fotolegenda Candidata recebe dicas de estilista Personalista* 1* Positiva* 

25/08/2010 Amenidades Matéria 
Alvo de Indio e Leal, Temer nega fisiologismo do PMDB / Indio ataca tuite de 

Dilma sobre Pato Fu e ausência em debate  
Temático 1 Equilibrada 

10/09/2010 Amenidades Box “Tuitada” 
Obrigada pelas congratulações pelo nascimento do Gabriel! É um dia de muita 

alegria. Ser avó é uma dádiva e estou curtindo este momento 
Personalista 2 Positiva 

15/09/2010 Amenidades Box “Tuitada” 
Meu tornozelo torcido vai bem, obrigada. Médicos receitaram muito gelo, 

botinha e descanso_bom, esta é a parte mais difícil de cumprir 
Temático 2 Positiva 

21/09/2010 Campanha Box “Tuitada” 
Só p/ lembrar. É preciso levar, além do título de eleitor, documento com foto para 

votar. Até dia 23, é possível reimprimir titulo no cartório 
Temático* 2 Positiva 

25/09/2010 Agenda Box “Tuitada” 
Estou esperando os gaúchos para o comício de hoje em Porto Alegre, com Tarso 

e o presidente Lula. Vamos lá, pessoal! 
Temático* 2 Posittiva 

01/10/2010 Campanha 
Box “Tuitada” 

(E3) 

Três dias para a eleição. Conto com vcs nessa reta final, amigos! Hoje à noite, 

debate na TV Globo 
Personalista* 2* Positiva* 

05/10/2010 Campanha Box “Tuitada” 
Amigos, estou honrada e feliz com os mais de 47 milhões de votos q vcs me 

deram. E vamos com toda a animação ao segundo turno! Conto c/ vcs! 
Personalista 2 Positiva 

13/10/2010 Amenidades  Box “Tuitada” 
Festa no Eixão com a criançada,divertidíssimo. Vi desenho,ouvi histórias, ganhei 
muitos beijos. Feliz Dia das Crianças! 

Personalista 2 Positiva 

20/10/2010 Agenda Box “Tuitada” 
Estou indo para Goiás. Tenho relação de carinho e admiração por aquela terra e 

seu povo. Colhem pequi, exportam softwares. Gente fabulosa! 
Personalista* 1 Positiva 

24/10/2010 Campanha Box “Tuitada” 
Na reta final de campanha, quanto mais participação melhor. Dê seu depoimento 

para o dilma13.com.br e o dilmanarede.com.br 
Temático 4 Positiva 

30/10/2010 Campanha Box “Tuitada” 
Está chegando a hora pessoal… Nessa reta final, vamos trabalhar com muita 

animação e entusiasmo. Conto com vocês! 
Personalista 2 Positiva 

                                                
28 A partir deste apêndice, todas as classificações que receberem asterisco indicam que a definição foi feita por esta pesquisadora com base nos critérios do Doxa, já que o banco de dados do 
instituto não tinha a análise de todas as notícias veiculadas, estando, portanto, incompleto. 
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APÊNDICE C – Tabela de tweets do candidato Serra citados pela Folha 
 

Data Tema do tweet Local Título ou resumo 
Enquadramento 

da matéria / nota 
Visibilidade Valência 

13/07/2010 Ataque a Dilma 
Matéria de 

alto 
'Dilma é mais fraca que o PT', diz Serra Temático 9 Positiva 

19/07/2010 Amenidades Nota 

Nos embalos. Em tour pelo Nordeste, José Serra, 68, escreveu no Twitter: “Ainda 

se diz ‘um agito’ ou caiu de moda? Hoje foi um agito.” Seguidores lhe sugeriram: 

“Bombou, irado, punk”. 

Personalista 1 Positiva 

29/07/2010 
Interação com 

outros usuários 
Matéria / alto Comitê de Serra cria esquadrão antiboato Episódico 9 Equilibrada 

31/07/2010 Amenidades  Matéria / alto Palmeirense Serra vai jantar com Ronaldo Episódico 3 Positiva 

02/08/2010 Amenidades Box “Tuitada” 
Tenho muitos livros preferidos. Um deles, que recomendo, é 'Quase Memória', do 

Carlos Heitor Cony 
Temático 2 Neutra 

03/08/2010 Amenidades 
Nota da 

coluna Painel 

Tweet de Serra sobre a dificuldade de tuitar de madrugada por causa de 

problemas no sistema 
Episódico 1 Neutra 

05/09/2010 Campanha Matéria Sob 'guru' indiano, site de Serra aposta naquilo que o internauta mais abomina Temático 4 Negativa 

06/09/2010 
Ataque a 
adversários 

Box “Tuitada” 
Sou como dizia a extraordinária Dorina Nowill: eu tenho uma mola dentro de 
mim, quando algo me puxa para baixo, eu reajo para cima 

Corrida de 
cavalos 

2 Positiva 

13/09/2010 Amenidades Matéria 
Almanaque presidencial: conheça livros, filmes e músicos que têm lugar 

privilegiado nas coleções dos candidatos 
Personalista 1 Positiva 

16/09/2010 Amenidades Box “Tuitada” 
Parabéns a dom Paulo Evaristo Arns, um lutador pela democracia que fez 83 anos 

ontem 
Personalista* 2* Positiva* 

21/09/2010 Amenidades Box “Tuitada” 
Revolução Farroupilha #20 de setembro. Homenagem aos gaúchos. Um pouco de 

história: 
Temático* 2 Positiva 

25/09/2010 
Interação com 

outros usuários 
Box “Tuitada” 

Obrigado. Agora a meta é cada um conseguir mais um voto por dia. Mas o 

pessoal da saúde tem que conseguir mais 5 @ceica35! Abs 
Personalista* 2 Positiva 

28/09/2010 
Interação com 

outros usuários 
Box “Tuitada” 

Digo isso numa nice: debate é tão mais revelador do que propaganda que 

deveríamos ter quase todo dia. Quinta-feira na Globo. @gustavosouza97 

Corrida de 

Cavalos 
1 Equilibrada 

05/10/2010 Campanha  Box “Tuitada” 
Foi-se o primeiro turno. Viva o segundo turno! Muito obrigado a vocês todos pela 

confiança 
Personalista 2 Positiva 

13/10/2010 Amenidades Box “Tuitada” 
Fui pôr minha neta para dormir (no dia da eleição) e ela quase me fez dormir 

antes. Feliz Dia da Criança pra todos! 
Personalista 2 Positiva 

20/10/2010 Amenidades Box “Tuitada” 
Hoje já respondi sobre as camisas azuis, rsrs. Com que cor de gravata vocês 

querem que eu vá ao debate afinal? 
Personalista* 1 Positiva 

14/10/2010 Amenidades Box “Tuitada” 
Torço para que o resgate dos mineiros no Chile seja bem-sucedido. Sabiam que 

meus dois filhos nasceram lá durante meu exílio? 
Episódico 2 Positiva 

24/10/2010 Campanha Box “Tuitada” 
A hora é de falar, convencer, conquistar +1. Dizia Martin Luther King: "O que me 

preocupa não é o grito dos maus. É o silêncio dos bons" 
Temático 2 Positiva 

30/10/2010 Campanha Tuitada Seja + 1 vc também! 1 eleitor + 1 voto! Boa tarde a todos! Personalista 2 Positiva 
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APÊNDICE D – Tabela de tweets da candidata Marina citados pela Folha 
 

Data Tema do tweet Local Título ou resumo 
Enquadramento 

da matéria / nota 
Visibilidade Valência 

01/08/20101 
Ataque a 

adversários 
Box “Tuitada” O político que fala a verdade é visto como ingênuo Temático 2 Positiva 

08/09/2011 
Ataque a 

adversários 
Box “Tuitada” 

Nas eleições de dois turnos, no primeiro turno você vota com o coração, no 

segundo, se desvia do pior 
Temático 2 Positiva 

25/09/2011 

Interação 

com outros 

usuários 

Box “Tuitada” 
Isso me emociona e anima RT @igor_hs: Infelizmente não voto, mas já consegui 

mais de 30 votos para a @silva_marina #marina43! 

Corrida de 

Cavalos* 
4 Positiva 

28/09/2010 Campanha Box “Tuitada” Olha a #OndaVerde: já estamos em segundo também no Twitter 
Corrida de 

Cavalos 
1 Negativa 

01/10/2010 Agenda Box “Tuitada” 
Uma forma de fazer campanha é reunindo amigos para assistir ao debate na 

Globo hoje às 22:30 e conversar 
Temático* 2* Positiva* 

11/10/2010 Ataque Nota 
Espectadora. Já fora da disputa eleitoral, Marina criticou os ataques mútuos no 

debate. "É melhor descer do ringue e subir no palanque", postou em seu Twitter. 

SEGUNDO TURNO – A CANDIDATA 

JÁ ESTAVA FORA DA DISPUTA 
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APÊNDICE E – Tabela de tweets do candidato Plínio citados pela Folha 
 

Data 
Tema do 

tweet 
Local Título ou resumo 

Enquadramento 

da matéria / nota 
Visibilidade Valência 

08/08/20101 Campanha Box “Tuitada” 
Muitas alegrias neste debate, mas a maior delas foi saber que os tuitadores 

estavam me tuitando. Bem-vindos os 2 mil 
Temático 2 Positiva 

05/09/2011 Campanha  Box “Tuitada” 
Quem puder contribuir procure o site Plinio50.com.br. Toda contribuição é bem-

vinda. Cada um doa o que pode: 5, 10, 20 reais 
Temático 3 Positiva 

07/09/2011 Ataque Box “Tuitada” 
Quando um partido precisa recorrer ao Tiririca para ter voto, não precisa mais 

nada: pior não fica mesmo 
Temático 2 Positiva 

10/09/2010 Amenidades Matéria Parabéns pela perceverança Episódico 1 Negativa 

12/09/2010 Campanha Box  

Meigo. O candidato à Presidência pelo PSOL, Plínio de Arruda Sampaio, 

cumprimenta simpatizantes na av. Paulista; no Twitter, ele disse: 'Estou 

encontrando seguidores na rua. É sempre uma grande alegria' 

Episódico 1 Neutra 

19/09/2010 Campanha Box “Tuitada” 
Voto voluntário é concessão ao individualismo. Ninguém tem o direito de cuidar 

só da sua vida. Vivemos em sociedade. 
Temático* 2* Neutra* 

06/10/2010 Ataque Box “Tuitada” 
Sábado será o primeiro debate do 2 turno. Penso que deveríamos comparecer, 

porque senão vai dar sono. (…) Quem topa uma tuitcam? 

SEGUNDO TURNO – O CANDIDATO 

JÁ ESTAVA FORA DA DISPUTA 

09/10/2010 Ataque Nota 

#prontofalei De Plínio de Arruda Sampaio (PSOL) no Twitter: "Marina está 

apoiando a Dilma transversalmente. Sem apoiar, apoiando. Por isso, insisto em 

que é a mais demagoga". 
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APÊNDICE F – Tabela de tweets da candidata Dilma citados pelo Globo 
 

Data Tema do tweet Local Título ou resumo 
Enquadramento 

da matéria / nota 
Visibilidade Valência 

07/07/2010 (dois tweets 

citados) 
Campanha / agenda box Campanha esquenta no Twitter Temático* 3* Neutra* 

11/07/2010 

Campanha (esclarecimento 

sobre episódio ocorrido em 

plenária com integrante do 

CQC) 

Caiu na Rede Visão de democracia  Episódico* 2* Positiva* 

11/07/2010 Ataque a adversários (Serra) Alto Depois dos programas, a troca de farpas Temático* 7* Equilibrada* 

14/07/2010 Promessas e/ou propostas box Mais investimento no setor Temático* 3* Neutra* 

16/07/2010 Campanha Caiu na Rede 
Pérola do Twitter (Dilma sugere que seus 

seguidores sigam o dilmaboy) 
Personalista* 2* Positiva* 

22/07/2010 
Agenda (Esclarecimento sobre 

ausência em debate) 
Alto Assessor cobra ida de Dilma a debate Episódico* 7* Equilibrada* 

13/08/2010 Campanha Caiu na Rede 
Apelo de Temer (Dilma sugere que seus 

seguidores sigam Temer) 
Episódico 3 Neutra 

14/08/2010 (Três tweets) 

 

Duas amenidades e uma 

campanha (boas vidas a Temer) 
Caiu na Rede Quem está escrevendo? Personalista 9 Negativa 

15/08/2010 (não reproduz 

um tweet, mas analisa o 

perfil da candidata, como 

quem ela segue) 

Novas Mídias Caiu na Rede Pouca coisa em comum Episódico 1 Neutra 

17/08/2010 (não reproduz 

um tweet, mas diz que a 

candidata esclareceu que é 

ela mesma quem posta no 
microblog) 

Novas Mídias Caiu na Rede Dilma esclarece Episódico 2 Positiva 
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25/08/2010 Amenidades Box Dilma falta a debate e tuita Episódico 4 Negativa 

08/09/2010 Amenidades Caiu na Rede Vovó Dilma Personalista 1 Positiva 

10/09/2010 

Amenidades (Plinio critica 

Dilma em debate por tweet Pato 

Fu) 

Alto 
Ausente, Dilma é a mais atacada em debate 

de candidatos em São Paulo 
Episódico 3 Negativa 

10/09/2010 Amenidades Caiu na Rede 
Campanha de Dilma fatura com o 
nascimento de seu neto 

Corrida de 
Cavalos 

3 Positiva 

10/09/2010 Amenidades Box Nasce neto de Dilma Episódico 3 Positiva 

24/09/2010 Ataque a adversários (Serra) Alto PT vai à Justiça contra vídeos de Serra Episódico 11 Negativa 

29/09/2010 Campanha Caiu na Rede Pérola do Twitter 
Corrida de 

Cavalos 
2 Equilibrada 

07/10/2010 
Agenda (esclarecimento sobre 
saída de comício) 

Box 
 

Dilma estreia campanha do 2oturno na 
Baixada 

Temático 11 Equilibrada 

14/10/2010 Agenda Caiu na Rede Quem tem mais fé? Personalista* 1 Positiva 

25/10/2010 Campanha Matéria Dilma e Lula se calam sobre polêmicas Temático* 10 Positiva 

28/10/2010 
Amenidades (aniversário de 

Lula) 
Caiu na Rede #Luladay x #Br45sil Episódico* 1 Positiva 

 

  



198 

 

APÊNDICE G – Tabela de tweets do candidato Serra citados pelo Globo 
 

Data Tema do tweet Local Título ou resumo 
Enquadramento 

da matéria / nota 
Visibilidade Valência 

07/07/2010 (dois tweets) Campanha  box Campanha esquenta no Twitter Temático* 3* Neutra* 

17/07/2010 Campanha Caiu na Rede Pérola do Twitter  Episódico* 1* Positiva* 

18/07/2010 Interação com outros usuários Caiu na Rede 

Serra quer um igual / (sobre adesivo para 

carro com endereço do candidato no 

Twitter) 

Personalista* 3* Positiva* 

24/07/2010 Amenidades Caiu na Rede Pérola do Twitter Personalista* 2* Positiva* 

31/07/2010 Amenidades Box 
Tucano Palmeirense rodeado por 

corintianos 
Personalista* 4* Positiva* 

14/08/2010 (três tweets 

são reproduzidos) 
Campanha Caiu na Rede Quanta simpatia… Personalista 3 Positiva 

15/08/2010 (não reproduz 

um tweet, mas analisa o 

perfil do candidatao, como 

quem ele segue) 

Novas Mídias Caiu na Rede Pouca coisa em comum Episódico 1 Neutra 

26/08/2010 (três tweets 

são reproduzidos) 

Ataque a adversários/ Promessa 

/ Agenda  
Caiu na Rede 

Ideia fixa 

 
Temático* 4* Negativa* 

28/08/2010 Campanha Caiu na Rede Pérola do Twitter Episódico 2 Negativa 

31/08/2010 Campanha  Caiu na Rede Pérola do Twitter Personalista 1 Positiva 

02/09/2010 Amenidades Caiu na Rede Queixa de candidato Personalista* 3* Negativa* 
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12/09/2010 Ataque a adversários Caiu na Rede Pérola do Twitter Episódico 2 Positiva 

02/10/2010 Interação com outros usuários Caiu na Rede Serra responde... Personalista* 4 Positiva 

04/10/2010 

 

Campanha (agradecimento a 

eleitores) 
Alto Em festa, Serra comemora 2o- turno Episódico* 7* Positiva* 

08/10/2010 Campanha Caiu na rede Instituto novo? Episódico 3 Positiva 

14/10/2010 Agenda Caiu na rede Quem tem mais fé? Personalista* 1 Positiva 

14/10/2010 Amenidades Caiu na rede Tirando uma casquinha… Episódico* 2 Positiva 

23/10/2010 Campanha Caiu na rede Bandeira branca Episódico* 3 Positiva 

30/10/2010 Campanha (agradecimento) Alto 
Polêmica também com manifesto pró-

Serra 
Episódico* 6 Equilibrada 
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APÊNDICE H – Tabela de tweets da candidata Marina citados pelo Globo 
 

Data Tema do tweet Local Título ou resumo 
Enquadramento 

da matéria / nota 
Visibilidade Valência 

07/07/2010 (três tweets 

citados) 

Interação com outros usuários / 

Campanha e Agenda 
box Campanha esquenta no Twitter Temático* 2* Neutra* 

15/07/2010 Campanha  Caiu na Rede Pérola do Twitter Personalista* 2* Positiva* 

21/07/2010 Ataque a adversários (Dilma)  Alto Antes de ir para os EUA, um ‘twittaço’ Episódico* 6* Positiva* 

24/07/2010 
Ataque a adversários (Dilma e 

Serra) 
Caiu na rede Marina no ataque Episódico* 2* Positiva* 

30/07/2010 Interação com outros usuários Caiu na rede Sem perder a esperança Episódico* 2* Positiva* 

15/08/2010 (não reproduz 

um tweet, mas analisa o 

perfil da candidata, como 

quem ela segue) 

Novas mídias Caiu na Rede Pouca coisa em comum Episódico 1 Neutra 

17/08/2010 (não reproduz 

um tweet, mas analisa o 

perfil da candidata, como 

quem ela segue) 

Novas mídias Caiu na Rede De olho na concorrência Episódico 2 Positiva 

22/08/2010 não reproduz 

um tweet, mas analisa o 

perfil da candidata) 

Novas mídias Caiu na Rede Antenadíssima Episódico 1 Positiva 

29/08/2010 Ataque a adversários (Dilma) Caiu na Rede Marina em alerta Personalista 4 Negativa 

03/09/2010 Ataque a adversários ( governo) Alto Marina: a sociedade está vulnerável Episódico* 8 Positiva 

19/09/2010 Campanha Caiu na Rede A campanha pelo segundo turno 
Corrida de 

Cavalos* 
3 Positiva 

25/09/2010 
Campanha (agradecimento por 

apoio de Gisele) 
Box O voto verde de Gisele Episódico 3 Positiva 

09/10/2010 Enquete a seguidores Caiu na Rede Marina pede ajuda aos internautas 

SEGUNDO TURNO – A CANDIDATA 

JÁ ESTAVA FORA DA DISPUTA 

19/10/2010 (Dois tweets 

são reproduzidos) 
Ataque a Serra e a Dilma Caiu na Rede Serra e Dilma não convenceram… 

23/10/2010 (Três tweets 
são reproduzidos) 

Ataque a Serra e a Dilma / 
esclarecimento sobre 

posicionamento neutro 

Caiu na Rede Marina reage a questionamentos 
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APÊNDICE I – Tabela de tweets do candidato Plínio citados pelo Globo 
 

Data Tema do tweet Local Título ou resumo 
Enquadramento 

da matéria / nota 
Visibilidade Valência 

09/08/2010 Ataque ao PV Matéria 
PV e PSOL sobem tom dos ataques; 

Marina reage a críticas de Plínio 
Episódico 7 Equilibrada 

10/08/2010 Ataque a Marina e ao PV Caiu na Rede  Na mira do PSOL Episódico 3 Negativa 

11/08/2010 Ataque a Dilma e Serra Caiu na Rede Desabafo Episódico 1 Positiva 

15/08/2010 (não reproduz 

um tweet, mas analisa o 

perfil do candidatao, como 

quem ele segue) 

Uso do Twitter Caiu na Rede Pouca coisa em comum Episódico 1 Neutra 

20/08/2010 (quatro tweets 

reproduzidos) 
Enquete a seguidores  

Caiu na Rede 

 

DataPlínio 

 
Personalista 5 Negativa 

06/10/2010 

 

Agradecimento 

 

Caiu na Rede 

 

Despedida 

 

SEGUNDO TURNO – O CANDIDATO JÁ 

ESTAVA FORA DA DISPUTA 

 

 

 

 

 

 

 

 


