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- um estudo do uso do twitter no Jornal Nacional
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Resumo 

Este artigo propõe uma reflexão a respeito da interação entre a televisão e a internet, 
através  das  redes  sociais  e  do  portal  de  vídeos  de  um  telejornal.  Partiu-se  do 
questionamento sobre a utilização do twitter durante a exibição do  Jornal Nacional, 
pelo editor chefe e âncora Willian Bonner,  que ao interagir  com os telespectadores, 
estaria  influenciando  a  difusão  de  informações.  Este  fato  estaria  caracterizando  um 
processo secundário de gatekeeping, uma vez que o mesmo começa após o término da 
mídia usual e configura-se como uma seleção pessoal de cada receptor.  Qual é o reflexo 
deste  processo  na  seleção  e  construção  da  notícia,  para  além  do  telejornal,  neste 
contexto  secundário?  Os  princípios  teóricos  sobre  o  gatekeeping propostos  por 
Shoemaker  e  Vos  fundamentaram  esta  pesquisa,  por  meio  das  distinções  entre  o 
conceito e o processo e, ainda, pela aplicação dos mesmos ao estudo da mídia online. Os 
conceitos de interatividade e de cultura da convergência colaboraram com a observação 
deste  fenômeno,  a  partir  das  propostas  de  Lemos,  Cannito  e  Jekkins,  mostrando  a 
diferença  entre  as  mídias  tradicionais,  que  tem características  passivas,  e  as  mídias 
participativas e interativas, e, ainda as relações entre estas. O instrumental metodológico 
contou  com  a  pesquisa  bibliográfica,  a  observação  participante  e  a  entrevista  em 
profundidade, devido à diversidade e peculiaridade dos objetos de pesquisa. A partir da 
exibição do telejornal e do acompanhamento do editor chefe do  JN,  foi observada a 
freqüência das notícias comentadas pelo mesmo, com a quantidade de envios dos vídeos 
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postados no site  do telejornal.  Ao final,  foi  possível entender  que,  diante  das novas 
mídias, o telejornal vem buscando um meio de interagir e conhecer mais e melhor o 
telespectador, e que neste caso específico, foi possível observar a influência da internet, 
através do twitter e dos vídeos postados na página do JN.
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1.  A televisão na era da internet

De acordo com Shoemaker e Vos a televisão pode ser considerada uma mídia de 

massa porque ela é uma organização que transmite informações para muitas pessoas. Já 

a diferença entre os conceitos de mídia alternativa e mídia dominante utilizados pelos 

autores, referem-se ao fato dos pensamentos expressos por estas estarem ou não dentro 

do escopo usual do debate na cultura norte-americana moderna e ao tamanho de seus 

públicos. 

Embora. Em nível nacional, a mídia dominante tenda a ter audiências maiores 
que  a  mídia  alternativa  do  país,  a  relação  entre  centralidade  de  idéias  e 
circulação ou alcance não é inevitável. Outra possibilidade para nomenclatura 
da televisão, apontada pelos autores e o termo tradicional para referir mídia de 
massa fora do ambiente online (SHOEMAKER e VOS: 2011; 17 e 18).

Esta visão conceitual pode perfeitamente ser aplicada à televisão brasileira, que 

funciona nos mesmos moldes e foi totalmente inspirada pelo modelo americano, sendo 

que o único diferencial entre ambas é o fato de no Brasil existir a concessão pública,  

que é dada e regulamentada pelo governo. 

Este  artigo  foi  inspirado por  uma pesquisa  realizada,  em 2011,  pelo  IBOPE 

Nielsen Online, onde constatou-se que a internet brasileira soma 73,9 milhões em todo 

país.  Destes  76% da  população  adulta  afirmam que  navegam na  internet  enquanto 

assistem televisão e,  entre  elas  54% publicam comentários  na internet,  30% trocam 

torpedos e 67% trocam mensagens instantâneas. Estes dados da pesquisa corroboram 

com a proposição de que, a internet e a televisão sendo utilizadas simultaneamente estão 

criando um novo tipo de espectador, que pode ser considerado também um gatekeeper, 

pois  ao  assistir  televisão  e  acessar  a  internet,  este  espectador-usuário  retransmite  a 

outros, aquilo que seleciona. A referida pesquisa também constatou que a televisão tem 

potencial para gerar picos de discussão nas redes sociais, que atualmente são acessadas 

por 87% dos internautas brasileiros. A informação foi obtida a partir do BuzzMetrics – 

uma ferramenta de mensuração de conteúdos em mídias sociais. Os assuntos oriundos 

da televisão e encontrados nas discussões nas redes sociais tratam de: futebol, reality 



shows e novela. Este estudo se deterá em um recorte específico, com o foco no Jornal  

Nacional,  que  integra  a  categoria  telejornalismo,  isto  porque  esta  temática  não  foi 

pesquisada, mas tem relevância por se tratar do telejornal mais antigo, no ar, do país e 

também por ser o de maior audiência.

Antes do estudo propriamente dito,  é importante refletir  a respeito de alguns 

conceitos sobre as novas tecnologias que transformaram a amplitude e a natureza das 

mídias  no  século  XXI.  O  primeiro  deles  é  própria  internet  que  de  acordo  com 

Moherdaui,  “é  um  conjunto  de  recursos  tecnológicos  que  coloca  à  disposição  de 

qualquer  cidadão  que  possui  computador,  um  modem  e  uma  linha  telefônica  uma 

enorme quantidade de informação e possibilidades de acesso a serviços diversificados” 

(2007,21).  Desta  forma,  a  internet  foi  a  tecnologia  que  possibilitou  a  transmissão 

também de informações através de computadores. 

O jornalismo através da Web historicamente mostrou o seu potencial em 1995, 

quando nos Estados Unidos o terrorista Timoty McVeigh bombardeou um prédio do 

governo em Oklahoma matou 168 pessoas e deixou 500 feridos, e as pessoas foram se 

informar sobre o maior atentado da história do país (até aquele momento), pela internet 

(MOHERDAUI, 2007, 32 e 64). 

No  Brasil  a  consolidação  do  jornalismo  on  line  começou  em  2001  com  a 

cobertura  das  Olimpíadas,  das  eleições  dos  Estados  Unidos  e  o  seqüestro  do 

apresentador  Silvio  Santos.  De  lá  até  os  dias  atuais  alguns  autores  acreditam  na 

ocorrência de quatro fases, 

primeira fase, sustentada pela reprodução dos conteúdos dos meios impressos; 
segunda  fase,  quando  mesmo  submetido  à  metáfora  do  impresso,  são 
desenvolvidos  novos tipos de  produtos  ao  jornalismo on-line;  terceira  fase, 
quando são lançadas iniciativas tanto empresariais quanto editoriais adaptadas 
às características do ciberespaço, sendo que Boczkowski incluiu nesta terceira 
fase a produção de conteúdo pelo usuário; quarta fase, jornalismo digital com 
base em bancos de dados inteligentes (MOHERDAUI, 2007, 128)

Acredita-se que com a chegada das mídias sociais como You Tube, Twitter e 

etc., atualmente estejamos numa espécie de quinta fase do jornalismo digital, onde a 

mídia está incorporando cada vez mais a participação do receptor como colaborador no 

processo de produção de notícias. O twitter que é o foco deste estudo trata-se de uma 

rede social e servidor para microblogging2 ou, ainda, uma ferramenta para a publicação 

2 Ferramenta de publicação de blog que permite aos usuários que façam atualizações breves de 
texto  e  publicá-las  para  que  sejam  vistas  publicamente  ou  apenas  por  um  grupo  restrito 
escolhido pelo usuário (Disponível em: http://blog.twitter.com/)



de micromensagens na qual, originalmente, os usuários são convidados a responder à 

pergunta “O que você está fazendo?” em até 140 caracteres. Por meio dele é possível 

“seguir” outras pessoas que também estejam cadastradas no microblog e também e ser 

“seguido” por outras. Criado em 2006 por Jack Dorsey, o twitter revelou em 2010 que 

possui 175 milhões de usuários registrados. Mesmo com tantos usuários, o twitter foi 

considerado o terceiro colocado pelo blog “Complete.Com”, entre as redes sociais mais 

utilizadas, ficando a sua frente o Facebook e o MySpace.

Para  este  estudo  sobre  a  utilização do twitter  pelo  editor  chefe  e  âncora  do 

Jornal  Nacional,  Willian  Bonner,  e  as  co-relações  decorrentes  desta  prática  na 

visualização e envio dos vídeos do telejornal para outros usuários, uma combinação de 

técnicas e métodos foram empregados. A pesquisa bibliografia por possibilitar a todo e 

qualquer momento e inclusão de novos autores, conceitos e teorias como referenciais. A 

entrevista em profundidade, pelo seu papel investigador, revelador e complementar ao 

processo de pesquisa.  A observação participante pelas inúmeras contribuições, que a 

proximidade e convivência do pesquisador junto ao campo da pesquisa, que neste caso 

da rede social do twitter, tornou-se fundamental a permanência junto ao objeto. Como 

complementar a ARS - análise de rede sociais devido a seu viés empírico de estudo. E, 

ainda, também atende as necessidades do objeto porque:

Este tipo de estudo tem um cunho estruturalista e parte do princípio que, ao 
estudar estruturas decorrentes de ações e interações entre os atores sociais é 
possível  compreender  elementos  a  respeito  desses  grupos  e,  igualmente, 
generalizações a seu respeito (FRAGOSO, RECUERO, AMARAL, 2011, 115).

Todas estas técnicas  e  métodos combinados se mostraram importantes e  necessárias 

para o desenvolvimento deste artigo, devido as peculiaridades do objeto de estudo, que 

delimitou-se em duas perspectivas totalmente diferentes, a primeira por meio de uma 

mídia tradicional ou dominante – a televisão, e a segunda por outra mídia alternativa ou 

online – o twitter. 

Desta forma, buscou-se investigar qual a influência do uso do twitter, pelo editor 

chefe  e  âncora  do  Jornal  Nacional,  Willian  Bonner,  na  difusão  de  notícias,  que 

caracteriza um novo processo de Gatekeeping.

2. A convergência midiática e o processo de Gatekeeping



Podemos denominar de convergência midiática, o processo que promove uma 

intersecção entre duas ou mais mídias. Esse processo só se concretizou por meio da 

internet.  Em termos conceituais Jenkins desenvolveu a convergência midiática como 

uma tendência, que os meios de comunicação aderiram para poder se adaptar a internet. 

Para ele consiste em usar este suporte como canal de distribuição de seu produto. Desta 

forma outros tipos de mídia podem ser encontrados na internet. Por isso ele definiu 

convergência como: 

palavra que define mudanças tecnológicas,  industriais, culturais e sociais no 
modo como as mídias circulam em nossa cultura. Algumas das idéias comuns 
expressas  por  este  termo  incluem  o  fluxo  de  conteúdos  através  de  várias 
plataformas de mídia, a cooperação entre as múltiplas indústrias midiáticas, a 
busca  de  novas  estruturas  de  financiamento  das  mídias  que  recaiam sobre 
interstícios  entre  antigas  e  novas mídias,  e  o  comportamento  migratório  da 
audiência,  que  vai  a  quase  qualquer  lugar  em  busca  das  experiências  de 
entretenimento que deseja (JEKINS; 2008, 377).

Em termos conceituais,  Jenkins apresenta amplas possibilidades para a convergência 

como um processo, 

Talvez, num conceito mais amplo, a convergência se refira a uma situação em 
que múltiplos sistemas de mídia coexistem e em que o conteúdo passa por eles  
fluidamente.  Convergência é entendida aqui como um processo contínuo ou 
uma série contínua de interstícios entre diferentes sistemas de mídia, não uma 
relação fixa (2008, 377).

Em termos específicos,  Jenkins ainda outras quatro possibilidades para convergência 

alternativa (fluxo informal e às vezes não autorizado de conteúdo de mídia quando se 

torna  fácil  aos  consumidores  arquivar,  comentar  os  conteúdos,  apropriar-se  deles  e 

colocá-los  de  volta  em circulação),  convergência  corporativa  (fluxo  comercialmente 

direcionado de conteúdos de mídia), convergência cultural (mudança na lógica pela qual 

a  cultura  opera,  com  ênfase  no  fluxo  de  conteúdos  pelos  canais  de  mídia)  e 

convergência  tecnológica  (combinação  de  funções  dentro  do  mesmo  aparelho 

tecnológico) (2008, 377).

Para entender a convergência midiática entre a televisão e a internet e as suas 

implicações no ato de assistir televisão e interagir sobre a mesma, utilizando as mídias 

sociais, e no caso específico deste estudo o twitter, a teoria do gatekeeping se mostrou 

adequada para fundamentar a observação deste fenômeno. Para introduzir esta teoria 

primeiramente é  preciso conhecer  o significado de  Gatekeeping que de acordo com 

Shoemaker  e  Vos  “é  um processo  de  seleção  e  transformação  de  vários  pequenos 



pedaços de informação na qualidade limitada de mensagens que chegam às pessoas 

diariamente, além de ser o papel central da mídia na vida pública moderna” (2011,13). 

Além deste processo existe também a perspectiva do conceito de Gatekeeping, 

que apareceu originariamente a primeira vez na teoria dos canais e dos gatekeepers de 

Kurt Lewin. Ele tratava da possibilidade de mudança dos hábitos alimentares de uma 

população. Para isso, utilizou a teoria dos canais porque este modelo serviria para todas 

as áreas. 

essa situação vale não apenas para canais de alimento, mas também para a 
passagem de itens de notícia por certos canais de comunicação em um dado 
grupo, para a passagem de mercadorias, e a locomoção social de indivíduos em 
muitas organizações (Lewin, 1951 apud SHOEMAKER, 2011,27 e 28).

Depois David Manning White foi o primeiro pesquisador a fazer a tradução da 

teoria dos canais para e dos gatekeepers. Ele pesquisou acerca das decisões de seleção, 

utilizando o editor de agências de um jornal de uma cidade pequena, que denominou 

“Mr.  Gates”.  Para  ele  as  decisões  de  seleção  eram  “altamente  subjetivas” 

(SHOEMAKER e  VOS; 2011, 28). Outros modelos da teoria do  Gatekeeping foram 

utilizados por diversos pesquisadores ao longo dos tempos. Mas é importante ressaltar 

que no processo de gatekeeping a premissa básica é: 

que as mensagens são geradas a partir de uma informação sobre eventos que 
tenha atravessado uma série de portões e tenha sofrido modificações ao longo 
do  processo.  Algumas  dessas  informações  acabam  indo  parar  na  capa  dos 
jornais, outras no meio de algum telejornal ou em uma página eletrônica da 
internet,  e  há  ainda  outras  que  nunca  se  transformam  em  notícia 
(SHOEMAKER e VOS; 2011, 37).

  Um primeiro passo proposto pelos autores é compreender esse processo, que no 

início do século XX começou a realizar as primeiras pesquisas sobre o processo de 

seleção  de  notícias  do  jornalismo  e  a  manipulação  das  mesmas.  Neste  período, 

Lippmann apontou esse processo como a  principal  característica  da  imprensa “todo 

jornal quando alcança o leitor é resultado de toda uma gama de seleções de quais itens 

serão  impressos,  em  que  posição  serão  impressos,  quanto  espaço  cada  um  deverá 

ocupar, e a ênfase a ser dada” (Lippmann, 1922 Apud SHOEMAKER e VOS, 2011, 21 

e 22).

O processo de  gatekeeping para Shoemaker e Vos pode ser entendido em três 

partes: a entrada de itens no canal, as características dos itens jornalísticos, e as forças 

em frente e por trás dos portões (2011,37-47). Com relação a análise propriamente dita, 

os autores acreditam na existência de cinco níveis para o estudo do gatekeeping: 



O dos profissionais de comunicação individuais (por exemplo, suas atitudes 
políticas); o das rotinas ou práticas do trabalho em comunicação (como prazos 
finais ou pirâmide invertida); o nível organizacional (análise de variáveis como 
parâmetros  de  participação  de  propriedade  da  mídia);  o  nível  da  análise 
socioinstitucional (incluindo influências de governo, da propaganda e grupos 
de interesse); e o nível do sistema social (análise de variáveis como ideologia e 
cultura)  (Shoemaker  e  Mayfield,  1987;  Shoemaker  e  Reese,  1996  Apud 
SHOEMAKER e VOS, 2011, 50).

 Com a introdução de notícias online foi possível identificar segundo Shoemaker 

e Vos um processo de getekeeping secundário, que começa quando o processo usual de 

mídia termina, que consiste numa seleção pessoal de cada receptor. É neste contexto que 

se torna oportuno atualizar a teoria de campo e  gatekeeping, pois “diferentemente do 

jornal impresso, a web não é uma forma de mídia concreta, finita; em vez disso, é ao 

mesmo tempo fluida e global e extremamente individualista” (Singer,2001; p.78 Apud 

Shoemaker  e  Vos,  2011).  Talvez  por  isso  seja  tão  difícil  identificar  e  entender  este 

processo secundário de getekeeping. 

3. O Jornal Nacional e a busca pela interatividade ou pelo telespectador-usuário?

Atualmente o  Jornal Nacional é o telejornal que está há mais tempo no ar no 

Brasil, cerca de 42 anos. Durante todo este período o JN passou por muitas mudanças, 

em termos de produção, de estética, de linha editorial, entre outras. Sempre na busca do 

telespectador  e  tentando  manter  o  título  de  telejornal  mais  assistido  do  país,  pois 

segundo o IBOPE, a audiência ao longo da última década (2000-2010) começou com 38 

pontos3 de média e terminou com 29, com uma queda de 24%. 

Agora o  JN se depara com uma nova realidade: interagir com o telepectador-

usuário não somente através da transmissão unilateral de notícias, mas também através 

da interação com a internet.

A  interatividade  é  o  processo  que  está  sendo  implementado  na  televisão 

brasileira através da digitalização. Alguns teóricos já refletiram sobre este fenômeno. 

Gosciola parte da idéia que interatividade é “um recurso de troca ou de comunicação de 

conhecimento,  de idéia,  de expressão artística,  de sentimento” (2003,87).  Já Duguet 

apud Gosciola amplia o conceito para a parte prática lembrando que “a interatividade 

3 Cada ponto equivale a 55 mil domicílios sintonizados na Grande São Paulo.



promove no espectador uma mobilização, um desejo de interferir, de se relacionar com a 

obra e com seus personagens”. Mas é Dieter Daniels quem aponta o poder de mudança 

da interatividade, “quando deixa para trás a interação  homem-máquina para se tornar, 

novamente, a interação interpessoal, cujas estruturas são modeladas pela supermáquina 

da Internet com milhões de computadores e usuários conectados” (Apud GOSCIOLA, 

2003; 87 e 88) 

Na televisão brasileira o primeiro programa considerado interativo foi o  Você 

Decide da Rede Globo de televisão, exibido de 08 de abril de 1992 até 17 de agosto de 

2000. Ao longo deste período, foram 326 edições do programa, que tinham uma história 

teledramática sendo contada, com a possibilidade do público escolher o final da história 

por  meio  de  ligações  telefônicas  (MEMÓRIA  GLOBO,  2003).  Depois  outras 

experiências  também  foram  possíveis,  mas  sempre  utilizando  o  telefone  como 

instrumento da interatividade. 

A interatividade de acordo com André Lemos pode ser classificada em cinco 

níveis, que segue um processo evolutivo.  Assim é possível conhecer estes níveis: 

Nível 0 – é o em que a televisão expõe imagens em preto e branco e dispõe de 
um  ou  dois  canais.  A ação  do  espectador  resume-se  a  ligar  e  desligar  o 
aparelho, regular volume, brilho ou contraste e trocar de um canal para outro. 
Nível  1  –  a  televisão  ganha  cores,  maior  número  de  emissoras  e  controle 
remoto – o “zapping” vem anteceder a navegação contemporânea na web. Ele 
facilita o controle que o telespectador tem sobre o aparelho, mas, ao mesmo 
tempo,  o  prende  ainda  mais  a  televisão.  Nível  2  –  alguns  equipamentos 
periféricos  vêm  acoplar-se  à  televisão,  como  o  videocassete,  as  câmeras 
portáteis e os jogos eletrônicos. O telespectador ganha novas tecnologias para 
apropriar-se de objeto televisão. Podendo agora também ver vídeos e jogar, e 
das emissões podendo gravar programas e vê-los ou revê-los quando quiser. 
Nível  3  – já  aparecem sinais  de interatividade de características  digitais.  O 
telespectador pode então interferir no conteúdo por meio de telefonemas (como 
foi o caso do programa “Você Decide”, da Rede Globo de Televisão), fax ou 
correio eletrônico. Nível 4 – é o estágio da chamada televisão interativa em que 
se podem participar do conteúdo a partir da rede telemática 6 em tempo real  
escolhendo ângulos de câmera, diferentes encaminhamentos das informações, 
etc. (LEMOS, 1997 p.10)

Outros  autores,  como  Jenkins,  Cannito,  Mendonça  e  Crocomo  e  Machado 

também discutiram a interatividade. O primeiro reflete sobre as múltiplas possibilidades 

que o conceito pode adquirir, sendo 

pontecial de uma nova tecnologia de mídia (ou textos produzidos nessa mídia) 
para  responder  ao  feedback  do  consumidor.  Os  fatores  determinantes  da 
interatividade  (que  é,  quase  sempre,  pré-estruturada  ou  pelo  menos 
possibilitada  pelo  designer)  se  contrapõe  aos  fatores  sociais  e  culturais 
determinantes  da  participação  (que  é  mais  ilimitada  e,  de  maneira  geral, 
moldada pelas escolhas do consumidor (JENKINS; 2008, 382). 



Cannito  mais  especificamente  tratando  da  televisão  traça  um  histórico  do 

processo de interatividade ao longo dos tempos.  O autor relata,  que nos primórdios 

inicialmente  através  de  cartas  dos  telespectadores,  como  uma  forma  de  inicial  de 

interatividade.  Em  1953,  a  série  infantil  Winky  Dind  and  You,  na  CBS  americana 

convidava  crianças  a  interagir  desenhando  em uma  folha  de  plástico,  “as  crianças 

poderiam desenhar uma ponte que tirasse o herói Winky Dink da beira do abismo”. 

Depois em 1973, o controle remoto proporcionou o efeito zapping. Na década de 1970, 

a BBC cria o teletexto, com informações sobre o mercado financeiro. O lançamento do 

videocasste,  em 1980,  proporcionou  o  armazenamento  e  a  interrupção  do  fluxo  de 

programas. 

Crocomo aponta para o fato de que, na nova configuração da televisão digital 

existem três níveis técnicos de interatividade:

No primeiro, os dados transmitidos são armazenados no receptor (set top box). 
Ao acessar as informações disponíveis em hipertexto na tela, o usuário estará 
na verdade “navegando” dentro dos dados armazenados na URD, por isso é 
chamada “interatividade local”, ou interatividade de nível I. No segundo tipo, 
utilizá-se um canal de retorno, geralmente via rede telefônica. Aqui é possível 
retornar a mensagem, mas não necessariamente no mesmo momento, em tempo 
real. Na interatividade de nível 3 é possível enviar e receber em tempo real, 
como nos chat .(MENDONÇA E CROCOMO, 1009; 123).

Por fim, Machado conclui esta reflexão sobre interatividade alertando para os 

problemas que o termo pode sofrer devido a sua ampla utilização, 

o  termo  interatividade  se  presta  hoje  às  utilizações  mais  desencontradas  e 
estapafúrdias,  abrangendo  um  campo  semântico  dos  mais  vastos,  que 
compreende desde salas de cinema em que as cadeiras se movem até novelas 
de televisão em que os espectadores escolhem (por telefone) o final da história. 
Um termo tão elástico corre o risco de abarcar tamanha gama de fenômenos a 
ponto de não poder exprimir mais coisa alguma (MACHADO, 1997, p. 144)

O  desenvolvimento  do  estudo  no  aspecto  prático,  contou  com  o 

acompanhamento do Jornal Nacional durante o período de 27 de junho até primeiro de 

julho,  concomitante  ao  acompanhamento  do  twitter  do  jornalista  Willian  Bonner 

(@realwbonner), e também do levantamento por meio do site do telejornal, das notícias 

mais lidas, durante o mesmo período. A escolha do referido período deveu-se por tratar-

se de uma semana comum, de cinco dias, a edição de sábado foi desprezada porque não 

conta com participação do editor chefe e âncora do telejornal.

Além do acompanhamento do telejornal e do twitter, uma entrevista via internet 

foi realizada com o editor chefe e âncora do JN, William Bonner. Ele deixou claro os 

objetivos  da  utilização  do  twitter  “é  sempre  estreitar  meu  relacionamento  com  o 



público, de igual pra igual. Quando mais ‘normal’ eu pareça a quem me segue, maior a 

empatia que se estabelece entre mim e os seguidores”. Bonner faz questão de explicar 

que não usa o twitter  como instrumento de trabalho ou pesquisa, “não creio que eu 

tivesse meios de extrair informações dessa natureza com algum grau de confiabilidade”. 

Para ele, antes de estreitar as o relacionamento com o público, começou a usá-lo para se 

divertir, “isso provocou algum barulho porque as pessoas se surpreenderam com meu 

lado brincalhão”. Depois de algum, Bonner começou a abrir o twitter no computador da 

bancada pra acompanhar os comentários dos seguidores sobre a edição do JN, 

Mas nem sempre consigo tuitar. Depende muito do ritmo de fechamento da 
edição. Às vezes não tenho tempo para isso.de qualquer maneira, quando as 
condições  permitem  essa  interação  com  o  público,  escreve  e  posto  as 
mensagens nos intervalos. Ou retuíto observações que me pareçam pertinentes 
ou espirituosas (BONNER, 2011).

O jornalista  Wiliam Bonner  tem 1,872,3494 seguidores  no twitter.  Durante  o 

período do estudo (27 de junho a 01 julho de 2011), o jornalista Willian Bonner postou 

27 mensagens, perfazendo uma média diária de 5,4 mensagens aproximadamente, mas 

existem dias em que ele não tuita e em outros posta 16 mensagens. Em contrapartida, os 

seguidores dele postaram em média 200 na página dele ao dia aproximadamente. Os 

assuntos  tratados  por  ele  são  variados,  desde  questões  pessoais  e  familiares  até 

comentários sobre as matérias do JN. No campo pessoal alguns jargões já tornaram-se 

tradicionais entre o seguidores e o jornalista, como a forma de tratamento carinhosa de 

“Tio”, com a qual Bonner permite que seus seguidores o tratem. Diariamente o editor 

chefe do JN faz uma espécie de suspense pelo twitter, informando aos seguidores que 

faltam 15 segundos para o começo do telejornal, mas simples fato de escrever “Boa 

Noite” gera uma avalanche de repostas  ao cumprimento.  Outras  amenidades  que os 

seguidores costumam escrever são as mensagens de elogios, a respeito da roupa que 

Bonner e Fátima Bernardes estão vestindo, até críticas sobre a postura ou algum erro 

cometido  durante  a  apresentação do  JN.  Em contrapartida  Willian  Bonner,  algumas 

vezes, antes do início do telejornal, ele faz uma votação aberta entre os seguidores a 

respeito da gravata que deve usar naquele dia. Um exemplo disso aconteceu no dia 27 

de junho quando uma matéria sobre a cidade Ubiraci, que foi confundida com Urubici,  

4 https://twitter.com/#!/realwbonner, em 05 de agosto de 2011.

https://twitter.com/


pela apresentadora na hora da leitura. Os twitteiros insistiram até que foi feita a correção 

do nome da cidade.

Num segundo momento, em um comparativo entre o que é mencionado pelo 

jornalista William Bonner no twitter, com o site do Jornal Nacional, no mesmo período, 

para  verificar  se  existe  alguma  ligação  ou  influência.  No  período  pesquisado,  o 

jornalista fez menção as seguintes matérias: Copa América (28/06), Aventura Clayton 

Conservani (01/07). De acordo com as informações cedidas pela secretaria de redação 

do  JN, apenas a matéria da Copa América ficou entre as mais assistidas pelo site do 

telejornal  ou  outra  não ficou.  Mas  outro  dado mostra  que  o  JN na  íntegra  aparece 

durante quatro dias do período pesquisado na lista dos mais assistidos pela internet.

Considerações

Diante das reflexões conceituais e do acompanhamento concomitante do JN e do 

twitter do editor chefe do telejornal, realizado no período de 27 de junho a primeiro de 

julho (uma semana), foi possível considerar que o uso de uma mídia social em parceria 

com uma mídia de massa faz com que a interação entre ambas seja mais uma estratégia 

de diálogo entre o telejornal e o espectador. Este diálogo abre espaço, mesmo que muito 

sutilmente,  para  que  o  telespectador-usuário  possa  interagir  e  em alguns  momentos 

conseguir se expressar, como foi o caso da grafia e pronúncia erradas do nome de uma 

cidade (Ubiraci e não Urubici). Fazendo, assim que o processo de interatividade seja 

efetivado  dentro  da  grande  gama  de  fenômenos  apresentados  por  Machado.  Abre 

também a possibilidade, mesmo que controlada, do internauta se expressar diante da 

mídia de massa.

Outra consideração diz respeito ao processo de gatekeeping secundário, que ao 

contrário da experiência de Shoemaker e Vos, neste estudo, é possível observar que, ele 

acontece não somente quando o processo usual da mídia de massa termina, mas também 

concomitantemente a sua transmissão. A medida que o editor chefe do JN, aproveita os 

intervalos para olhar as mensagens dos seguidores ou enviar mensagens se configura o 

mesmo. 

É  possível  considerar  também  que,  o  reflexo  deste  processo  na  seleção  e 

construção  da  notícia,  para  além  do  telejornal,  neste  contexto  secundário,  com  a 

utilização do twitter, já é perceptível através do ranking de matérias mais acessadas no 



site do JN, porque o próprio telejornal na íntegra aparece em quase todos os dias na lista 

dos mais assistidos e 50% das matérias indicadas pelo editor chefe também.
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