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1. INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Histórico do Twitter 

 

 

De acordo com a Wikipédia, o Twitter1 é “uma rede social e servidor para 

microblogging que permite aos usuários que enviem e leiam atualizações pessoais de outros 

contatos (em textos de até 140 caracteres, conhecidos como "tweets")”2. O sistema foi 

concebido por Jack Dorsey há dezessete anos, que ao desenvolver programas para rastrear 

motoristas de táxi, percebeu que a mesma tecnologia poderia tomar outros usos. 

No entanto, a ferramenta só tomou forma em 2006, quando Jack trabalhava na 

empresa Odeo Inc., na cidade de São Francisco, estado da Califórnia, Estados Unidos. 

Durante esse período, a empresa passava por problemas e formou equipes com seus 

funcionários para desenvolver novas idéias. A partir de seu interesse em saber o que os 

amigos estavam fazendo, juntado a tecnologia com a qual trabalhava anteriormente, Jack 

Dorsey, em conjunto com Biz Stone e Evan Williams, desenvolveu o projeto do Twitter3.  

O primeiro protótipo, lançado secretamente em março de 2006, ganhou o nome de 

twttr, “inspirado pelo Flickr e pelo fato de que a SMS americanas tinham como padronização 

de códigos de cinco dígitos”4, e tinha a seguinte padronização: 

 

 
Figura 1: Padronização TWTTR 

Fonte: Disponível em: <http://www.hephesto.com/agrega/?p=3856> Acesso em: 06 jul. 2009. 
 

                                                        
1 Disponível em: <http://www.twitter.com> Acesso em: 06 jul. de 2009. 
2 Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Twitter> Acesso em: 06 jul. de 2009. 
3 Disponível em: <http://en.wikipedia.org/wiki/Twitter> Acesso em: 06 jul. de 2009. 
4 Disponível em: <http://www.hephesto.com/agrega/?p=3856> Acesso em: 06 jul. de 2009. 



O Twitter foi lançado oficialmente ao público em julho de 2006, já com o nome pelo 

qual ainda é conhecido, com a seguinte formatação: 

 
Figura 2: Formatação atual do Twitter 

Fonte: Disponível em: <http://www.twitter.com> Acesso em: 06 jul. 2009. 
 

O reconhecimento do sistema só se deu em 2007, durante o festival South by 

Southwest (SXSW)5, em que o uso do Twitter triplicou e começaram a ser criados aplicativos 

para complementarem seu uso. Outro ponto importante para o crescimento e divulgação do 

Twitter foi a campanha para a eleição do atual presidente dos EUA, Barack Obama, que em 

2008 se utilizou da rede para divulgar seus eventos de campanha. 

Desde então, o Twitter se tornou a terceira maior rede social do mundo, atrás apenas 

do Facebook6 e Myspace7, e é o site que mais cresce no mundo, com aumento de 1382% no 

número de visitação ao mês8. Não existem dados oficiais sobre a quantidade de usuários do 

serviço, porém estima-se que em maio de 2009 eram 11 milhões de pessoas. Outras 

informações interessantes: 

 
Em média, os usuários do Twitter possuem 126 seguidores; 
apenas 20% do tráfego do Twitter vem da web - os outros 80% são provenientes de 
outras fontes, como ferramentas criadas com a API do Twitter, celulares, etc; 

                                                        
5 Uma série de festivais e conferências sobre música, filmes e interatividade que acontece todo ano na cidade de 
Austin, no Texas. (<http://en.wikipedia.org/wiki/South_by_Southwest> acesso em 06 jul de 2009) 
6 <http://www.facebook.com> 
7 <http://www.myspace.com> 
8 <http://en.wikipedia.org/wiki/Twitter> acesso em 06 jul de 2009 



um dos dias mais cheios do Twitter ocorreu com a posse do presidente Barack 
Obama, em janeiro deste ano - a média chegou a mais de 300 tweets por segundo. 
(Disponívem em: <http://www.twitterbrasil.org/2009/06/30/usuarios-do-twitter-
possuem-em-media-126-seguidores/> Acesso em 06 jul. 2009.) 
 

 
Torna-se importante destacar a pesquisa feita pela Purewire9 e divulgada pelo site 

TechCrunch10, que apresenta dados sobre o uso do Twitter: 

 
Quase 80% deu menos de 10 twitadas até hoje. Quase metade desses ainda está em 
silêncio, com 0 tweets. Outros números que impressionam são os de seguidos e 
seguidores, a base da conversação que torna a brincadeira divertida. Quase 30% das 
pessoas não são seguidas por ninguém. 50% têm apenas entre 1 e 9 seguidores. Ou 
seja, para 80% dos usuários do Twitter, escrever algo seria falar com as paredes. Há 
ainda os que não tem o que ouvir: 25% dos usuários não seguem ninguém. 
 
Olha o que diz a pesquisa, baseada em dados de sete milhões de perfis: 
 
Seguidos 
Perfis com 0 seguidores: 29,4%. 
Perfis com 1 a 9 seguidores: 50,9%. 
Perfis com 10 ou mais seguidores: 19,7%.  
 
Seguidores 
Perfis seguindo 0 pessoas: 24,4%. 
Perfis seguindo 1 a 9 pessoas: 43,4%. 
Perfis seguindo 10 ou mais pessoas: 32,2% 
 
Twitadas 
Perfis com 0 tweets: 37,1% 
Perfis com 1 a 9 tweets: 41% 
Perfis com mais de 10 tweets: 21,9% 
 
(Disponível em: <http://colunas.epoca.globo.com/bombounaweb/2009/06/07/no-
twitter-quase-todo-mundo-esta-em-silencio/> Acesso em: 06 jul. 2009.) 

 

O presente trabalho procura partir dados expostos anteriomente para exemplificar o 

Twitter, tomando como base três categorias: estrutura (o funcionamento do sistema), conteúdo 

(a classificação das mensagens) e funções (os usos), culminando em uma discussão de como o 

Twitter se configura enquanto rede social. Antes da exemplificação serão explicados dois 

conceitos esseciais para a compreensão do trabalho: rede social e microblogging. 

 

 

 

 

                                                        
9 Disponívem em: <http://www.purewire.com> Acesso em: 06 jul. 2009. 
10 Disponível em: <http://www.techcrunch.com> Acesso em: 06 jul. 2009. 



1.2 Redes Sociais 

 

 

Os estudos sobre Redes Sociais originam-se das Ciências Exatas, mais precisamente 

de físicos e matemáticos que contribuíram com seus trabalhos para a noção de rede. A 

Sociologia, depois, incorpora esses estudos em uma perspectiva estrutural. 

 Ao abordar uma metodologia de caráter sociológico, Colina e outros (2002) ressaltam 

duas linhas de análise dos fenômenos sociais. A perspectiva atributiva se pauta em dados 

quantitativos, considerando os indivíduos enquanto sujeitos aleatórios e sem vínculos. A 

perspectiva reticular, por sua vez, apresenta-se como uma alternativa à primeira. A unidade de 

análise parte da ideia de relação, considerando-a como resultado da interação. 

 O processo relacional é considerado em tal análise por ser constructo das propriedades 

ou características sociais (EMIRBAYER apud COLINA et al, 2002). O social é 

compreendido pelos autores enquanto construção dada por laços e vínculos entre os sujeitos 

em relação e não por meio de atributos e categorias. A relação se modifica, juntamente com o 

contexto relacional, nos processos sociais.  Assim, eles adotam a perspectiva reticular para 

seus estudos, que parece ser mais coerente para a análise aqui proposta por se apoiar em uma 

visão da prática social (sujeitos sociais e estrutura) centrada na interação social. 

 A Teoria das Redes Sociais apresenta-se, então, de acordo com Colina e outros (2002), 

como uma tentativa de operacionalizar essa operação exposta anteriormente. Essa teoria, no 

entanto, limita-se por se apresentar como estática e descritiva (PIZARRO apud COLINA et 

al, 2002) , muitas vezes focada apenas na estrutura das redes, como nos modelos matemáticos 

(RECUERO, 2004). O presente trabalho, como proposto, pretende analisar, também, o 

conteúdo e funções da rede social em pauta, e não somente a sua estrutura. 

 O caráter instrumental das redes sociais se refere, como apontam Colina e outros 

(2002), à condição delas de ferramentas que se aplicam a quaisquer sistemas em que seja 

possível contextualizar relações de aspecto reticular entre as diferentes unidades e não apenas 

para a descrição e explicação das relações de conteúdo grupal e institucional. 

 A noção de rede para os estudos da comunicação, como apontam Bretas e Johnson 

(2007), requer uma revisão, uma vez que o conceito implica em uma polissemia. O termo tem 

sido utilizado para indicar estruturas físicas reticuladas, conjunto de meios de comunicação, 

rede de computadores e redes de organizações. Para fins desse artigo, utiliza-se o termo rede 



para designar uma malha de nós que se conectam entre si e que constituem uma estrutura 

reticular descentralizada. 

 Ressalta-se aqui a importância em se compreender o conceito de interação social 

discutido por Simmel e fundamentado pelas autoras. Segundo o teórico, a sociedade só é 

possível a partir da interação, da relação mútua entre os indivíduos. Ela seria, assim, 

vinculada à noção de rede,  

 
um sistema em que cada um dos elementos ocupa um lugar individual, uma co-
ordenação de funções e centros de funções que têm significância social e objetiva. 
Nesse sistema, não há espaço para aspectos puramente criativos ou pessoais do ego, 
seus impulsos e reflexos. (BRETAS; JOHNSON, 2007, p.4). 
 

Dessa maneira, Simmel compreende que os seres se encontram em ação e respondem a certos 

estímulos ou certos propósitos. 

 

 

1.3 Micro Blog 

 

 

 O Twitter tem sido referido, muitas vezes, como um microblog. Cabe aqui analisar o 

conceito a partir de suas caracterizações e compreender como esse sistema se configura a 

partir de tal conceituação. 

 A partir de 2005, como aponta Zago (2008), observa-se o surgimento de algumas 

ferramentas de blogs mais simplificadas, que se voltam para a postagem de mensagens que 

possuem o limite de texto reduzido, com a finalidade de também poderem ser enviadas por 

sistemas móveis, como celulares por exemplo. Essas ferramentas foram denominadas de 

microblogs, uma vez que apresentam algumas características dos blogs de maneira 

simplificada. A autora destaca que o Twitter é uma das ferramentas pioneiras e é mais popular 

atualmente em escala global. 

 Uma ferramenta de microblog, de acordo com Orihuela citado por Zago (2008), em 

uma breve definição, seria um cruzamento entre blog, rede social e mensagens instantâneas. O 

ato de microblogging constitui-se, então, na postagem de textos curtos em blogs pessoais com 

a utilização de comunicadores instantâneos ou de um celular (MCFEDRIES apud ZAGO, 

2008). A singularidade do processo se encontra, então, na adaptação das mensagens para o 



tamanho reduzido, o que possibilita a integração dessas postagens com outras ferramentas 

digitais como dispositivos móveis. 

 A partir dessa configuração em que o texto se limita pela quantidade de caracteres, 

como por exemplo, os 140 caracteres definidos para as postagens no Twitter, as atualizações 

se tornam mais rápidas e constantes. Zago (2008) expõe, também, que os microblogs se 

apresentam mais ágeis para a cobertura de acontecimentos que os blogs, que demandam mais 

tempo para que uma atualização seja divulgada. A esse respeito, Primo (2008: 5) destaca que 

a ferramenta “consegue divulgar notícias com muito mais rapidez que qualquer meio 

jornalístico tradicional.”. 

 O Twitter enquanto ferramenta de microblog, como caracterizado pela autora, permite 

o envio de mensagens para o sistema por meio, também, de short message service (SMS), 

instant messenger (IM), pela web, por Internet móvel e por aplicativos desenvolvidos por 

usuários. A comunicação, como se percebe no sistema, é dada de maneira assíncrona, ou seja, 

“ele não serve para as pessoas baterem papo e, sim, para acompanharem uma às outras à 

distância.” (SPYER apud ZAGO, 2008). 

 

 

2. ESTRUTURA 

 

 

2.1 Funcionamento 

 

 

O Twitter é um “serviço para amigos, família e pessoas que objetivam se comunicar e 

estarem conectadas por meio de trocas rápidas de mensagens que respondam a uma simples 

pergunta: O que você está fazendo? [tradução dos autores]”.11 As postagens de textos se 

limitam a 140 caracteres cada uma, que podem ser acompanhadas por outros usuários. O 

tamanho reduzido das mensagens permite que os textos possam ser escritos, também, por 

meio de celulares e outros widgets12. As micromensagens (RECUERO; ZAGO, 2009) 

publicadas também são chamadas de tweets13. 

                                                        
11 No original: “Twitter is a service for friends, family, and co-workers to communicate and stay connected 
through the exchange of quick, frequent answers to one simple question: What are you doing?” 
12 Aplicativos disponibilizados por um Web site que podem ser adquiridos pelo usuário por meio de download. 
13 Palavra de origem inglesa que se refere ao curto e alto som produzido por um pequeno pássaro. 



As mensagens podem ser trocadas em duas vias: a primeira diz respeito às mensagens 

diretas (direct messages), em que somente a pessoa que envia e a outra que recebe tem acesso 

à mensagem. Esse tipo de mensagem pode ser enviado pelo link Direct Message disponível 

no menu direito do perfil ou pelo comando D + usuário + mensagem (FIG. 1). A segunda se 

refere aos repplies, ou seja, às respostas ou comentários de um usuário a uma pergunta ou 

comentário de outro usuário, que pode ser direcionada a uma ou mais pessoas específicas por 

meio do símbolo “@” antes do nome do usuário. Nesse caso, todos aqueles que participam da 

rede de contatos do usuário que postou a mensagem podem vê-la. A ordem em que as 

mensagens aparecem se dá de maneira temporal decrescente (do post mais atual para o mais 

antigo) e assíncrona, não necessariamente imediata. 

As atualizações são disponibilizadas no perfil do usuário, como também, para os 

outros usuários que acompanham esse usuário. As postagens podem ser acompanhadas pelo 

site, por RSS, por SMS ou por outro aplicativo desenvolvido. Para receber e enviar 

mensagens a partir do celular, existem números de telefones oficiais para os seguintes países: 

Estados Unidos, Canadá, Índia e Reino Unido (ZAGO, 2008). 

 

 
Figura 3: Exemplo de Direct Message no Twitter. 

Fonte: Disponível em: <http://www.twitter.com> Acesso em 06 jul. 2009. 
 

Para participar do Twitter é preciso que a pessoa se cadastre no site e escolha um 

nome de usuário (username) e uma senha (password). Ao efetuar o cadastro, o usuário recebe 

no e-mail que cadastrou uma confirmação agradecendo-o por utilizar o sistema. Há dois 



idiomas que podem ser escolhidos: inglês ou japonês. Ao realizar o log in14, o usuário tem 

acesso a sua página inicial (home), que disponibiliza as mensagens postadas por outros 

usuários. Há um menu superior ao lado direito com os links Home, Profile, Find People, 

Settings, Help e Sign out. A logo do Twitter aparece com destaque no canto superior 

esquerdo. Logo abaixo, observa-se um box em branco em que se pode escrever a mensagem 

desejada, para enviá-la basta clicar na opção send, como se observa na figura 2.  

Além disso, do lado direito, é disponibilizada a imagem de exibição escolhida pelo 

usuário, como também o nome escolhido por ele. Em seguida aparece o número de pessoas 

que seguidas pelo usuário (following), o número de pessoas que seguem o usuário (followers) 

e o número total de posts. Abaixo dos dados, como se nota na figura 1, há um Box que traz 

algum widget e sua definição.  

Há, em seguida, um link para a Home, para as respostas (@usuário), Direct Messages, 

Favorites, Search, Trending Topics e Following. O link Favorites exibe os usuários favoritos, 

o Search permite pesquisar sobre qualquer palavra que tenha sido postada no sistema, o 

Trending Topics15 exibe as palavras mais postadas e o Following exibe as imagens de 

usuários que são seguidos. 

 
Figura 4: Exemplo de Página Inicial (home) do usuário. 

Fonte: Disponível em: <http://www.twitter.com> Acesso em 06 jul. 2009. 
 

 

                                                        
14 “Ato de se conectar ou acessar um sistema, um servidor ou um Web site.” Disponível em: < 
http://www.netlingo.com/dictionary/l.php>  Acesso em: 12 jun. 2009. 
15 Primo (2008) se refere à prática de tagging, que consite na associação de metadados a textos, imagens, 
bookmarks, entre outros. Segundo o autor, essas palavras-chave facilitam a recuperção de informações postadas 
no Twitter. A fim de etiquetar um tweet, utilize-se o sinal “#” na frente de uma ou mais palavras que servirão 
como tag. 



Ao acessar o Profile de outro usuário, aparecem a imagem desse usuário e o nome 

escolhido por ele no box branco. Abaixo da imagem da pessoa há a opção Follow, que 

permite que esse usuário seja seguido. Basicamente, o que diferencia esse tipo de página 

(FIG. 3) para a exibida na figura 2 é uma breve descrição sobre o usuário, como nome, local 

onde se encontra e um pequeno relato biográfico, como se percebe no canto superior direito. 

Há, ainda, a opção block, logo em seguida, que possibilita bloquear a pessoa escolhida, de 

modo que suas mensagens deixam de ser exibidas para o usuário e vice-versa. 

A página Profile, então, exibe somente os tweets do usuário, sejam eles comentários 

ou respostas a outros usuários. Na opção Finding People é possível localizar um contato no 

Twitter a partir do username, primeiro ou último nome de um usuário. Outra possibilidade é 

pesquisar pela rede de contatos de e-mails (Gmail, Yahoo e Aol), como também enviar uma 

mensagem convidando um contato. A última opção é uma lista de pessoas sugeridas pelo 

Twitter. 

 
Figura 5: Exemplo de Perfil (profile) de outro usuário acessado. 

Fonte: Disponível em: <http://www.twitter.com> Acesso em 06 jul. 2009. 
 

 

 A página Settings, na seção Account, exibe campos a serem preenchidos pelo usuário, 

tais como: nome, nome de usuário, e-mail, Time Zone, homepage ou blog, breve descrição 

biográfica, local e língua. Tem-se a opção de se proteger as atualizações (updates), de 

maneira que somente as pessoas que usuário aprovou para seguirem-no as receberão. Por fim, 

há opção de salvar os dados e apagar a conta. Em Password o usuário pode trocar sua senha. 

A opção Devices possibilita o cadastro do número de telefone celular do usuário a fim de que 

ele receba mensagens enviadas pelo Twitter. Em Notices pode-se escolher de que maneira as 



atualizações serão enviadas para o usuário. Em Picture é possível escolher a imagem de 

exibição para o perfil, limitada em 700k, nos formatos jpg, gif ou png. Em Design pode-se 

definir qual será a imagem de fundo da página e as cores que serão exibidas. 

 A figura 4 mostra um perfil em que as cores padrão foram alteradas e se utiliza uma 

imagem de fundo personalizada: 

 
Figura 6: Exemplo de alteração nos padrões de cor e imagem de fundo. 
Fonte: Disponível em: <http://www.twitter.com> Acesso em 06 jul. 2009. 

 

 Na página Help são disponibilizadas informações em formato de textos (resources) e 

um vídeo explicativo de como utilizar o Twitter. Por fim, a última opção, Sign out, permite ao 

usuário sair de sua conta. 

 

 

2.2 Termos de uso 

 

 

 Ao utilizar o sistema, como o próprio site do Twitter16 adverte, o usuário concorda 

com os termos e condições de uso propostos. 

 

 

2.2.1 Termos básicos 

 

 

1. Ter no mínimo treze anos para utilizar o site; 

                                                        
16 Disponível em <http://twitter.com/tos> Acesso em: 06 jul. 2009. 



2. Ser responsável por qualquer ação que ocorrer com seu nome; 

3. Ser responsável por guardar sua senha de modo seguro; 

4. Não abusar, atormentar, ameaçar, personificar ou intimidar outros usuários do Twitter’ 

5. Não utilizar o serviço Twitter.com para qualquer propósito ilegal ou desautorizado. 

Usuários internacionais concordam em cumprir com todas as leis locais considerando 

uma conduta online e um conteúdo aceitável; 

6. Ser responsável por sua conduta e qualquer informação, texto, nomes, gráficos, fotos, 

perfis, áudio e vídeo, links submetidos, postados e disponibilizados no serviço 

Twitter.com; 

7. Não modificar, adaptar ou hackear o Twitter.com ou modificar outro website com o 

intuito de fazê-lo parecer estar associado ao Twitter.com; 

8. Não criar ou submeter e-mails indesejáveis para outros membros do Twitter (Spam); 

9. Não transmitir vírus ou qualquer código de natureza destrutiva; 

10. Não violar qualquer lei ao utilizar o Twitter (incluindo mas não se limitando às leis de 

copyright17). 

A violação de qualquer um dos termos irá resultar no fim de sua conta no Twitter. 

Enquanto o Twitter proíbe tal conduta e conteúdo em seu site, você entende e 

concorda que o Twitter não pode ser responsável pelo conteúdo postado em seu 

website, todavia você está exposto a esse tipo de material e usa o Twitter por seu 

próprio risco. 

 

 

2.2.2 Condições gerais 

 

 

1. Nós nos reservamos o direito de modificar ou encerrar o serviço Twitter.com por 

qualquer razão, sem notificar a qualquer momento; 

2. Nós nos reservamos o direito de alterar os Termos de Uso a qualquer momento. Se as 

alterações constituírem um material modificado para os Termos de Uso, nós iremos 

notificar você via e-mail de acordo com as preferências especificadas em sua conta. O 

que é considerado “material modificado” será determinado exclusivamente pelo nosso 

entendimento, de boa fé, senso comum e julgamento racional; 

                                                        
17 O termo se refere ao direito autoral. 



3. Nós nos reservamos o direito, de acordo com qualquer lei aplicada, de recusar o 

serviço de qualquer pessoa por qualquer motivo e a qualquer tempo; 

4. Nós podemos, mas não temos a obrigação de, remover conteúdo e contas que 

contenham conteúdo que nós determinamos ilícito, ofensivo, ameaçador, difamatório, 

obsceno ou que de alguma maneira viole qualquer parte dos Termos de Uso; 

5. O seviço Twitter possibilita a postagem de imagem e texto armazenados no Twitter 

para outros websites. Este uso é aceito (e também incentivado). No entanto, páginas de 

outros websites que disponibilizam informação armazenada no Twitter.com devem 

exibir um link que remeta de volta ao Twitter; 

6. Nós nos reservamos o direito de recuperar nomes de usuários em favor de negócios ou 

indivíduos que possuem o direito legal de posse do nome. 

 

 

2.2.3 Copyright 

 

 

1. Nós não reivindicamos direitos de propriedade intelectual sobre o material que você 

coloca no Twitter. Seu perfil e conteúdos postados pertencem a você. Você pode 

remover seu perfil a qualquer momento pela remoção de sua conta. Isso também irá 

remover qualquer texto e imagem que você armazenou no sistema; 

2. Nós incentivamos os usuários a contribuírem com suas criações para o domínio 

público; 

3. O Twitter se encarrega de obedecer todo direito autoral relevante. Nós iremos verificar 

qualquer solicitação que foi recebida a respeito de direito autoral infringido e 

removeremos o conteúdo que postado ou distribuído que vai contra as leis. 

 

 

2.3 Blog do Twitter 

 

 

  O blog18 do Twitter iniciou-se em agosto de 2006 e continua sendo atualizado até a 

presente data19. Os posts se referem a qualquer notícia que envolva o sistema, tais como a 

                                                        
18 Disponível em: <http://blog.twitter.com/> Acesso em 06 jul. 2009. 



manutenção dele, novos aplicativos que foram desenvolvidos, melhorias, atualizações, 

repercussão do Twitter nas diferentes mídias, algumas notícias importantes que foram 

divulgadas primeiramente por usuários do sistema, a importância do Twitter para certas 

utilizações, como por exemplo por astronautas20. Algumas postagens apresentam dados 

numéricos sobre o sistema e gráficos que apresentam as atualizações de mensagens, o número 

de usuários, entre outros dados. Há também alguns vídeos que exibem como o Twitter  tem 

sido utilizado pelos usuários. O blog possibilita, ainda, que os usuários comentem sobre a 

mensagem postada. 

 

 

 

2.4 Aplicativos (applications) 

 

 

Opta-se aqui por apresentar somente os aplicativos listados na página  Apps21 do 

Twitter, disponível como link na página inicial do sistema, em que há a necessidade de se 

fazer o log in. Para acessar essa página que contem alguns aplicativos é necessário que o 

usuário seja cadastrado. Ressalta-se, também, que existem vários outros aplicativos 

disponibilizados para download22 pelo Twitter e aqueles que se interessam podem, ainda, 

submeterem o aplicativo que desenvolveram para avaliação e possível divulgação pelo 

sistema. 

 O primeiro aplicativo listado é o Widgets, uma ferramenta que permite aos usuários 

disponibilizarem em seus perfis e blogs as últimas atualizações que realizaram no Twitter. O 

Twhirl é um aplicativo para desktop, que informa sobre as mensagens que foram postadas na 

página do usuário, permite o envio de mensagens, o encurtamento de longos textos e a 

pesquisa por tweets. O Ttwitterrific  e o Twitter Gadget possibilitam ler e enviar mensagens 

para o sistema, o diferencial do primeiro se encontra em um design simplificado e de fácil 

utilização. O PocketTweets, assim também como o Twitterrific , podem ser usados pelo 

Iphone e possuem as mesmas funções que os outros aplicativos, assim como os outros 

aplicativos: Widsets, Opera, Spaz e Blogo. O TweetDeck possui um design mais elaborado e 
                                                                                                                                                                             
19 Junho de 2009. 
20 Disponível em: <http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5jy_RbRlDtNF9kIlorX_ 
866rMM47A> Acesso em 06 jul. 2009. 
21 Disponível em <http://twitter.com/downloads> Acesso em: 06 jul. 2009. 
22 Transferir um ou mais arquivos de um site para o computador. 



divide a tela do aplicativo em três partes distintas: mensagens respondidas, mensagens 

postadas e notícas favoritas. O aplicativo mais diferente e completo é o Digsby, que permite 

ao usuário tanto enviar mensagens para programas de mensagens instantâneas como o MSN, 

GoogleTalk e YahooTalk, para e-mails e para redes sociais23. 

 A seguir apresenta-se uma tabela com os 21 aplicativos mais utilizados por usuários 

do Twitter: 
TABELA 1 

Relação de aplicativos para o Twitter  
e as visitas realizadas durante um único mês 

                                                                                                       
Aplicativos do Twitter Visitas durante um único mês 

Twitpic 1.236.828 

Tweetdeck 285.864 

Digsby 233.472 

Twittercounter 212.200 

Twitterfeed 149.812 

Twitterholic 147.164 

Twhirl 143.333 

Twitturl 88.793 

Twtpoll 74.154 

Retweetist 60.051 

Tweepler 51.304 

Hellotxt 45.754 

Twitdom 45.411 

Tweeyscan 44.463 

Tweetburner 41.754 

Tweetvisor 31.621 

Twittervision 30.708 

Twitterfall 29.592 

Monitter 25.433 

Twibs 17.168 

Twistori 16.229 

 
Fonte: Disponível em: <http://www.techcrunch.com/2009/02/19/the-top-20-twitter-applications/>  

Acesso em 06 jul. 2009 
 

                                                        
23 O termo ‘redes sociais’será discutido um pouco mais adiante. 



De forma a exemplificar a estrutura do Twitter toma-se como base o esquema 

metodológico de Herring, que classifica a rede de acordo com variações tecnológicas e 

situacioacionais. 

TABELA 2 

Variáveis tecnológicas   Variáveis situacionais 

Assincronia 

A ordem em que as mensagens aparecem se dá de 
maneira temporal decrescente (do post mais atual 
para o mais antigo) e assíncrona, não 
necessariamente imediata. 

 

Estrutura da participação: 

- participação pública (é preciso que o usuário 
crie uma conta com log in e senha) 

- grau de participação (laços fracos) 

 

Transmissão mensagem por mensagem 

Micromensagens de até 140 caracteres cada - 
podem ser enviados pela web, por celular, por 
aplicativos, SMS ou IM. 

Característica dos participantes: 

Seguidos 
Perfis com 0 seguidores: 29,4%. 
Perfis com 1 a 9 seguidores: 50,9%. 
Perfis com 10 ou mais seguidores: 19,7%.  
 
Seguidores 
Perfis seguindo 0 pessoas: 24,4%. 
Perfis seguindo 1 a 9 pessoas: 43,4%. 
Perfis seguindo 10 ou mais pessoas: 32,2% 
 
Twitadas 
Perfis com 0 tweets: 37,1% 
Perfis com 1 a 9 tweets: 41% 
Perfis com mais de 10 tweets: 21,9% 

 

Buffer de memória limitado: 

Mensagens de no máximo 140 caracteres 

Propósito da comunicação: 

- informação 

- conversação 

Canal somente de texto: 

Os links postados permitem ao usuário acessar 
outros conteúdos com informação audiovisual e 
textual 

 

Tom das mensagens  

Variado: pessoais, opinativos, informativos. 



Autoria identificada Normas: 

- regras de uso, copyright 

Sem filtros Código linguístico: 

- qualquer idioma 

 

 

 

3. CONTEÚDO  

 

 

Ao ingressar no Twitter, como já foi citado, é imperativo escrever mensagens 

contendo, no máximo, 140 caracteres. As frases podem até não ser longas, mas o ritmo de 

emissão e troca de mensagens é acelerado. Mas sobre o que é se falado? Destarte, iremos 

utilizar a divisão categórica de conteúdo que Recuero e Zago (2009) propõem: informação e 

conversação. No entanto, antes de responder a essa pergunta, talvez seja necessário observar o 

contexto em que esse conteúdo é criado. Para isso é necessário saber quem e para quem se 

fala.           

 Recentemente foi realizada uma pesquisa24 com 3.268 brasileiros usuários do Twitter 

Brasil com o ímpeto de perfilar os membros da rede de microblogging no país. De acordo 

com os dados, em sua maioria, os participantes são jovens adultos com idade entre 21 e 30 

anos e que possuem escolaridade de nível superior e que utilizam a Internet por cerca de 50 

horas semanais e utilizam ferramentas da Web 2.0 como o blog, Orkut, Youtube, Facebook, 

Flickr e Last.fm.          

 A maior parte dos membros possui seu próprio blog e replica os twitts que considera 

significantes para seus followers e faz o trânsito de outros assuntos e links de interesse que 

toma conhecimento no Twitter para seu próprio blog. Esses usuários chegam a enviar 10 

mensagens diárias para o microblog. Utilizam a ferramenta de reply para acompanhar o que 

as outras pessoas estão comentando sobre variados assuntos. Essa é uma forma de, além de 

                                                        
24 Pesquia realizada pela empresa Bullet para o Twitter Brasil. As análises foram feitas entre os dias 27 e 29 de 
abril de 2009. O resultado foi divulgado no dia 06 de maio do presente ano. 



semanter atualizado, trocar conteúdo e também manter contato.     

 Também foi evidenciado que os “twitteiros” acreditam nas opiniões e dicas dos outros 

membros do microblog. O nível de confiabilidade é considerado alto, onde 87% crêem nas 

informações postadas muitas vezes não conhecendo pessoalmente os demais twitters, dos 

quais 80% já seguiram dicas dadas via Twitter. Dos entrevistados, a parcela de 85% acredita 

que o microblog aproxima as pessoas. 

 

3.1 Informação 

 

 

Na incessante troca de mensagens via Twitter há todo tipo de informação. Pensando 

nisso, Recuero e Zago (2009) sugerem algumas sub-divisões analíticas dos tweets. As autoras 

classificam como pessoais as mensagens com conteúdo informativo íntimo, alusivos ao autor 

que, muitas vezes, tratam sobre as ações da vida cotidiana, afetividades, preferências e gostos. 

Para os autores das mensagens, o Twitter também serve como uma forma de expressão, onde 

podem partilhar opiniões, críticas e seus pensamentos na ferramenta, e, dessa maneira, 

estabelecerem conversações com outras pessoas da rede. 

Figura 7: Mensagem no Twitter 
Fonte: Disponível em: <http://twitter.com/cristal_proenca/status/2517377751>  

Acesso em: 06 jul. 2009. 
 

Há a sub-categoria de classificação notícias, na qual a mensagem emitida contém 

certo caráter de ineditismo. A pesquisa Twitter Brasil aponta que 80% dos twitters seguem ou 

já seguiram perfis de agências de notícias, como jornais, revistas e portais.  

 

 
Figura 8: Mensagem no Twitter 

Fonte: Disponível em: <http://twitter.com/veja/status/2523956985>  
Acesso em: 06 jul. 2009. 

 



Como opinativos, estão aqueles que contêm um julgamento de valor a respeito de 

produto ou serviço (RECUERO; ZAGO, 2009, p.6). 

 

 
Figura 9: Mensagem no Twitter 

Fonte: Disponível em: < http://twitter.com/mari_almeida/status/2517653273>  
Acesso em: 06 jul. 2009. 

  

Há também tweets que contêm links, que de acordo com a pesquisa do Twitter Brasil, 

97% dos usuários constumar clicar nesses endereços. Além daquelas mensagens que são 

publicadas automaticamente por meio de uma ferramenta do sistema.  

 

 
Figura 10: Exemplo de tweet contendo link 

Fonte: Disponível em: <http://twitter.com/alexprimo/status/2517581040>  
Acesso em: 06 jul. 2009. 

 

 
Figura 11: Exemplo de tweet publicado de forma automática 

Fonte: Disponível em: <http://twitter.com/laurabaptista/status/2374125586>  
Acesso em: 06 jul. 2009. 

 

É notável uma preocupação no tocante da relevância das informações publicadas. 

Segundo Recuero e Zago (2009) essa apreensão está intimamente alistada na procura por 

reconhecimento e reputação. A procura pela boa reputação influencia a popularidade. 

 
Quanto maior o número de seguidores que alguém possui, maior a sua visibilidade 
na rede (mais pessoas recebem seus tweets. Quanto mais visível, maiores as chances 
de receber novas conexões e tornar-se mais popular. [...] Tais observações reforçam 
a apropriação do Twitter como ferramenta de coleta e difusão de informações e 
sugere que muitos usuários estão no sistema para receber informações consideradas 
relevantes, que poderão ser repassadas a outras redes sociais. [...] indicando um alto 



nível de credibilidade e interesse nas informações, o que mostra seu valor para a 
rede social e seu impacto na reputação de quem as publica. (RECUERO; ZAGO, 
2009, p.9). 

 
 

3.2 Conversação 

 

 

A conversação entre usuários do Twitter é um ponto importante a ser considerado.  Na 

pesquisa do Twitter Brasil, os usuários relataram que respondem todos ou a maioria dos 

“replies” que recebem. Eles permitem o acesso a novas informações, a novas discussões e, 

por isso, auxiliam na construção do conhecimento (RECUERO; ZAGO, 2009, p.8). 

 Recuero e Zago (2009) também qualificam os twetts conversacionais em sub-

categorias como em diretos e indiretos. As mensagens de conversação direta são aquelas 

direcionadas para alguém e podem conter ou não o símbolo de “@” sinalizando reply 

específico. Já os twetts indiretos são aqueles que seguem em direção para todos os membros 

do microblog. 

 
Figura 12: Exemplo de tweet direto 

Fonte: Disponível em: <http://twitter.com/laurabaptista/status/2508959565>  
Acesso em: 06 jul. 2009. 

 

 
Figura 13: Exemplo de tweet indireto 

Fonte: Disponível em: <http://twitter.com/christianpior/status/2525323443>  
Acesso em: 06 jul. 2009. 

 

 
4. FUNÇÕES 

 
 

Ao acessar o site do Twitter nos deparamos com uma pergunta básica: What are you 

doing? (O que você está fazendo?), e os usuários respondem, contando que estão assistindo 

TV, comendo, ou qualquer outra coisa que estejam fazendo naquele momento. Como existem 



diferentes maneiras de postar no Twitter, “a comunicação é rápida e continua, uma pequena e 

organizada gritaria digital” (LEAL; MARTINS, 2009, p.98).  

Com a facilidade de postagens, e a mobilidade e simplicidade do site, foram criadas 

novas funções para o serviço: 

 
O Twitter está virando uma espécie de ‘o que eu estou pensando’ e ‘o que estou 
vendo’. Transforma-se, gradualmente, em um painel global de percepções 
instantaneas, um mar de insights de variadas procedencias e profundidades, em 
todos os idiomas. A narrativa do cotidiano, o diário on-line, a rádio pessoal que 
transmite flashes a cada momento continuam […]. (LEAL; MARTINS, 2009, p.98). 

 

No tópico anterior já foram exemplificados o conteúdo das mensagens que são vistos 

no Twitter, o que só comprova essas novas funções que são vistas no serviço. A Revista 

Época, na reportagem Sob o olhar do Twitter, destaca dois casos em que o uso do Twitter 

ultrapassou barreiras e chegou a mídia tradicional, ou se antecipou a ela. Um dos primeiros 

destaques do Twitter na grande mídia vem dos ataques terroristas de Mumbai, na Índia, que 

ocorreram no ano passado. Canais como a CNN25 se utilizaram de informações postadas no 

Twitter de moradores para informar o público. Assim como em janeiro, quando aconteceu o 

caso do avião que posou no Rio Hudson em Nova York, a primeira informação e primeira 

foto vieram do Twitter. Essa rapidez e facilidade de passar informações ao mundo é o seu 

grande atrativo. 

O acontecimento que é considerado a prova de maturidade26 do Twitter foram as 

eleições do Irã, em junho de 2009. Após acusações de fraude eleitoral, e com a população 

saindo às ruas para protestar e sendo reprimida e censurada pelo regime iraniano, as 

informações pelo twitter tomaram a grande mídia que estava impedida de trazer informações 

do país. A prova vem de um pedido de um funcionário do Departamento de Estado do 

governo norte-americano: 

 
Jared Cohen, mandou um e-mail para a direção do Twitter com um pedido especial: 
sera que eles poderiam adiar a manutenção do sistema que tiraria o site do ar por 
algumas horas da terça-feira? ‘Parece que o Twitter está tendo um papel muito 
importante em um momento crucial no Irã’ […]. A direção do site concordou. 
(PEREIRA; 2009, p.103). 

 

                                                        
25 Disponível em: <http://www.cnn.com> Acesso em: 06 jul. 2009. 
26 Disponível em: <http://news.cnet.com/8301-13577_3-10267946-36.html?part=rss&subj=news&tag=2547-
1_3-0-20> Acesso em: 07 de jul. 2009. 



Ao se olhar os usuários mais seguidos do Twitter nota-se outra característica ligada às 

funções desse serviço: 

 

 
Figura 14: Ranking de usuários mais seguidos  
Fonte: Disponível em: <http://twitterholic.com/)>  

Acesso em: 06 jul. 2009. 
 

Dos dez usuários mais seguidos do Twitter, sete são celebridades. “Ao seguir no 

Twitter essas pessoas famosas, as pessoas normais sentem fazer parte da vida e do cotidiano 

delas. Há certa magia nisso” (LEAL; MARTINS, 2009, p.98), assim o sistema passa a ser 

também uma maneira de aproximar as celebridades de seu público. Assim como empresas que 

o utilizam como ferramenta de marketing para melhorar a comunicação com seu público.  

 Essa questão de seguir celebridades levanta outro ponto, baseado nos textos de 

Granovetter (1973): a relação entre laços fortes e fracos entre os usuários da rede. Ele 

considera os diferentes niveis de amizade entre as pessoas, em que os laços fracos são mais 

abundantes, relações entre colegas, pessoas que se conhecem apenas pelas redes, que não 

possui um envolvimento social fora disso. Já os laços fortes representam relações sociais 

estáveis, que são aqueles amigos confidentes, e representa um núcleo reduzido. No Twitter é 

dificil fazer essa divisão, pois os usuários não são considerados amigos, e sim seguidos e 

seguidores, porém é impossível que o ator Ashton Kutcher (a pessoa mais seguida no Twitter) 

mantenha laços fortes com mais de dois milhões de pessoas. Mesmo um usuário normal da 

ferramenta tem em média 126 seguidores, o que impossibilita criação de laços fortes com 

todos eles. 



Outra função interessante notada no Twitter está na opção search27, pois ela possibilita 

que os usuários encontrem pessoas com os mesmos interesses, que comentem sobre os 

mesmos assuntos. Um recurso muito utilizado é a hashtag, que possibilita que pessoas 

comentando um mesmo evento criem um chat, por exemplo durante o memorial de Michael 

Jackson – assistido por milhões de pessoas no mundo todo – os usuários faziam comentários 

sobre o que acontecia e incluiam um #mjmemorial, criando um imenso chat. O site Twitter 

Brasil28 fez um gráfico que informa que: No dia da morte de Michael Jackson, por volta das 

19hrs mais de 25% dos posts falaram sobre ele: 

 

Figura 8: Mensagem no Twitter 
Fonte: Disponível em: < http://www.twitterbrasil.org/2009/07/02/  

trafego-no-twitter-relacionado-a-morte-de-michael-jackson/> 
Acesso em: 06 jul. 2009. 

 

  Outro fator que deve ser destacado ao se falar no Twitter é a questão relativa ao capital 

social. De acordo com Recuero e Zago (2009, p.4), o capital social representa o “conjunto de 

recursos coletivos associados a uma rede de atores sociais [...]. Embora existam várias, as 

teorias a respeito do capital social diferenciam-se, sobretudo, não no modo através do qual ele 

é construído, mas em quem pode ter acesso a seus benefícios”. Destacam-se o valor dos 

recursos e aspectos da estrutura para os atores, que são construídos por eles próprios a partir 

do uso, nesse caso, em relação a redes sociais. Tratando especificamente do Twitter teria que 

se compreender, a partir do funcionamento do mesmo, os valores criados por seus atores 

sociais em sua utilização.  

                                                        
27 Disponível em: <http://www.search.twitter.com> Acesso em 05 jul. 2009. 
28 Disponível em: < http://www.twitterbrasil.org > Acesso em 05 jul. 2009. 
 



 Por fim, vale se destacar a seguinte declaração, citada por Jake Coyle na reportagem 

Twitter pode ser a grande mídia do século 21, que aborda o uso do sistema como fonte de 

informação e uma nova mídia: 

 
 

O Twitter muda absolutamente o panorama da mídia", disse Ross Dawson, autor e 
analista de estratégia de comunicação. "Gosto de citar a descrição de Marshall 
McLuhan sobre a mídia como 'uma extensão de nossos sentidos'. Agora, o Twitter 
está estendendo nossos sentidos para dezenas de milhares de pessoas que se 
encontram muitas vezes exatamente no local em que as coisas acontecem. 
(Disponível em: <http://tecnologia.terra.com.br/interna/0,,OI3857521-
EI4802,00.html> Acesso em: 07 jul. 2009.) 

 
 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na perspectiva de Recuero (2007), as redes sociais se configuram enquanto espaço de 

interação, ação recíproca entre os usuários. Essas redes associam-se, de acordo com a autora, 

a um grupo de atores (nós), seus laços e capitais sociais (conexões), tornando-se complexas ao 

se apropriarem do espaço virtual ou ciberespaço por meio da interação mediada por 

computador. Tal apropriação, para ela, seria capaz de gerar novos usos e novas maneiras de 

construção de espaços sociais. 

  Retomando o tópico Redes Sociais desse trabalho, o caráter instrumental das redes 

sociais se refere, como apontam Colina e outros (2002), à condição delas de ferramentas que 

se aplicam a quaisquer sistemas em que seja possível contextualizar relações de aspecto 

reticular entre as diferentes unidades e não apenas para a descrição e explicação das relações 

de conteúdo grupal e institucional. Ao analisar o Twitter, é possível perceber que as 

interações sociais se dão pela troca de micromensagens entre os usuários, que só podem 

realizá-la por meio de uma conta. Recuero e Zago (2009) consideram que 

 
O Twitter permite aos seus usuários também criar um perfil público, interagir com 
outras pessoas através das mensagens publicadas, e mostrar sua rede de contatos. E 
por isso, também oferece maneiras de gerar e manter valores sociais entre essas 
conexões. [...] além de formar as redes pela conversação, é possível formar uma rede 
de contatos onde jamais houve qualquer tipo de interação recíproca. E essa conexão, 
embora não recíproca, pode dar ao ator acesso a determinados valores sociais, que 
de outra forma não estariam acessíveis, tais como determinados tipos de 
informações. (RECUERO; ZAGO; 2009, p.3). 
 

Assim, compreende-se o Twitter enquanto rede social uma vez que a ele se configura 

como uma estrutura reticular em que as interações se dão pela troca de micromensagens. A 



comunicação, como se percebe no sistema, é dada de maneira assíncrona, ou seja, “ele não 

serve para as pessoas baterem papo e, sim, para acompanharem uma às outras à distância.” 

(SPYER apud ZAGO, 2008).         

 O fato de os usuários possuírem liberdade para postar e repassapar qualquer tipo de 

informação29, e realizar trocas informativas e problematizar discussões, viabiliza uma 

construção de conteúdo de modo democrático.  Transforma-se, gradualmente, em um “painel 

global de percepções instantaneas, um mar de insights de variadas procedencias e 

profundidades, em todos os idiomas […].” (LEAL; MARTINS, 2009, p.98). Conforme foi 

citado, a pesquisa do Twitter Brasil demonstra que o nível de confiabilidade dos usuários no 

conteúdo do Twitter é de 87%. 

Com a facilidade de postagens, e a mobilidade e simplicidade do microblog o Twitter 

cresce de modo veloz. Um dos trunfos é a capacidade de aproximar pessoas, algumas 

inimagináveis até então como atores, cantores, políticos etc. “Ao seguir no Twitter essas 

pessoas famosas, as pessoas normais sentem fazer parte da vida e do cotidiano delas. Há certa 

magia nisso.” (LEAL; MARTINS, 2009, p.98). A aproximação entre públicos diversificados e 

a possibilidade de troca de mensagens sem distinção entre eles, constitui uma grande 

diferença nesse site a de microblog. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
29 Qualquer tipo de conteúdo, desde que esse não infrinja as normas de utilização do Twitter. 
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