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Eu não sou viciada 
em Twitter. Eu só 
tuito socialmente.  
O problema é que  
a rede é social.
@rosana
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Este livro é dedicado ao meu marido e parceiro de vida, Isaac, 

aos meus filhos amados, Gabriel e Anita, e a todos os seguidores 

que perdoam minha paixão antológica pela comunicação e minha 

compulsão patológica por tuitar.

Vem, gente!
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Um passarinho me contou 11

Twitter, o pequeno notável

O Twitter é um sucesso, em todos os sentidos. Em números, em alcan-

ce, em relevância. Mesmo sem ainda ter descoberto uma forma de ren-

tabilizar essa conquista, em dezembro de 2010, o Twitter foi avaliado 

em 3,7 bilhões de dólares, uma quantia fantástica para uma empresa 

jovem, de menos de cinco anos. Sem contar que “nunca antes na his-

tória desse planeta” uma rede social movimentou tanto a mídia formal 

como o Twitter conseguiu fazer. 

Sim, tem o Facebook, mas é outra história. O Facebook é com-

plexo, pesado e, atualmente, lotado de joguinhos, anúncios, eventos 

e penduricalhos. (E aqui, quem fala não é a jornalista isenta, mas a 

tuiteira apaixonada.)

O Twitter é diferente. Ele é pequeno, ágil, simpático e encantador. E 

voa. Não é à toa que seu símbolo é um passarinho.

Hoje é comum encontrar notícias sobre o Twitter e seus usuários 

famosos. Tudo o que as celebridades postam, as fotos que mostram,  

os diálogos que mantêm é fonte para os jornalistas, colunistas, bloguei-

ros, media watchers e interessados em geral. 

Como vários outros serviços de sucesso no mundo web, no entan-

to, o Twitter começou desacreditado. Muita gente dizia que era uma 

modinha passageira, coisa de desocupado e outras expressões de apa-

rente desprezo e de óbvio despreparo para compreender o potencial 

do serviço.
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12 Rosana Hermann

Quem estava do lado de dentro já sabia que o Twitter era hors con-
cours, nunca existiu nada igual. O Twitter é comunicação, informação, 

rede, blog em miniatura, mural, fonte de novidades, espaço de expres-

são, comunicação e divulgação. O Twitter é tão único que até hoje, 

quando ele cai, o que já não acontece com tanta frequência quanto 

antes, ninguém tem um equivalente para acessar. Ou tem Twitter ou 

não tem nada. 

A unicidade do Twitter é tão óbvia, que seus fundadores e usuá-

rios ainda tentam compreendê-lo e definir para que ele serve. Enquan-

to discutem a teoria, a gente vai usando diariamente, o tempo todo, 

sem parar. 

Seu segredo está naquilo que parece exatamente sua limitação, 

os 140 toques. As mensagens enxutas, telegráficas, têm o minima-

lismo e a velocidade característicos da pressa do século XXI. E, claro, 

sua portabilidade.

Desde o nascimento, o Twitter tem essa característica, a de ser uma 

rede ao alcance da mão. Da web, dos aplicativos acoplados ao navega-

dor, de pequenas janelas, dos mais variados tipos de celulares, de todo 

lugar é possível tuitar. Sentiu, pensou, tuitou. Deu saudade, curiosidade 

de ver a timeline (abreviada como TL e carinhosamente chamada no 

Brasil de “TimeLinda”), bateu o desejo de saber o que está acontecendo 

é só olhar no celular e o mundo estará lá. O seu mundo. 

Tudo no Twitter faz sentido, começando com seu símbolo, o pe-

queno passarinho azul. 

O nome Twitter vem de tweet, o barulhinho que os passarinhos 

fazem, o piar. O Twitter é um piador, o que abre o bico para se comu-

nicar, avisar, cantar, chamar outros passarinhos. Um nome de sorte, 

que levou o Twitter a alçar voo de uma forma inesperada até para 

seus idealizadores.

O Twitter ganhou o mundo, seduziu os famosos e arrebatou os 

poderosos. Artistas e fãs, atletas e torcedores, presidentes e eleitores, 

rainhas e súditos, escritores e leitores, todos estão no Twitter. Mesmo 
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13Um passarinho me contou

existindo rankings, compostos por números e “relevância”, o Twitter 

não tem hierarquia. Todo mundo tem uma página e um perfil, todo 

mundo pode seguir e ser seguido. E, se o perfil não for fechado, todos 

podem ver os tweets públicos de todos. Além disso, o serviço é gratui-

to, e para abrir um perfil basta ter um e-mail ativo, nada mais.

Para quem acaba de entrar, o Twitter parece não ter graça. Sem se-

guidores e sem seguir ninguém, não há movimento. Por isso mesmo, ao 

longo de sua evolução, o Twitter passou a sugerir pessoas e a oferecer 

listas de usuários famosos para serem seguidos logo no processo de 

abertura da conta. Os brasileiros que estavam nessa primeira lista 

logo arregimentaram milhares e milhares de seguidores. 

Em algumas palestras sobre o Twitter comparei seu sucesso ao 

famoso celular da Apple, o iPhone. Como ele, o Twitter tem poucos 

botões. Seguir, deixar de seguir, tuitar, retuitar, mandar mensagens 

diretas, privadas. Tudo é muito simples. Os textos não podem ser 

editados, uma vez publicados, não dá pra correr atrás. A timelime, 

como o nome sugere, é a linha do tempo, corre para a frente sem 

possibilidade de voltar. 

E é assim que vamos todos, nesse grande rio de mensagens, seguin-

do sempre em frente, ligados em tudo e a todos. Bisbilhotando, acom-

panhando, comentando, dando palpites na vida alheia e permitindo 

que todos pitaquem na nossa. 

Ninguém previu o Twitter, ele apenas pousou em nossas vidas. 

Uma coisa é certa: quando os historiadores do futuro forem falar 

sobre a primeira década do século XXI, terão que fazer um capítulo 

especial sobre o Twitter. 

A primeira década, aliás, já terminou. E o Twitter continua a crescer.

Acho que vou tuitar sobre isso. 
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O dia em que entrei no Twitter 

Era uma segunda-feira, 9 de abril de 2007. Abri um perfil no Twitter  

exatamente nesse dia. Meus amigos diziam que eu iria adorar. Adorei. 

Meu primeiro nome, @rosana, ainda estava vago. Foi paixão “miojo”, 

praticamente instantânea. Desde então, venho tuitando sem parar, 

o tempo todo, todos os dias, o dia todo, em todo lugar. Em casa, 

no trabalho, em eventos, na praia, na rede de balanço, na cadeira de 

massagem, quando estou fazendo alguma coisa ou quando não estou 

fazendo nada. 

Tuito do desktop, do laptop, do netbook, do celular, do iPad, do 

iPhone, do navegador, da barra de ferramentas, do Gmail. A tendência 

é que a coisa se agrave. Cada vez mais o Twitter se integra a tudo e, em 

breve, estaremos todos tuitando do forno de micro-ondas e do relógio 

de pulso. 

Talvez, se inventarem um dispositivo realmente pequeno, podere-

mos piscar os olhos e tuitar a imagem que estamos vendo. Ou fazer uma 

pequena concentração mental e publicar um pensamento. Vai saber.

Nesses anos de intensa tuitagem, já ganhei e perdi muitos segui-

dores, aprendi e ensinei alguns truques, ministrei e frequentei palestras, 

gastei e ganhei dinheiro tuitando. Já fui hackeada, maltratada, aplaudida, 

entrevistada nacional e internacionalmente, premiada e trollada. Fui 

visitar o centro de controle da Nasa, em Houston, a convite do perfil 

@Nasa no Twitter. Fui à California participar de uma valiosa Twitter 
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15Um passarinho me contou

Conference. Fui ameaçada por alguns fãs e hackeada num feriado. Dei 

palestras sobre Twitter em emissoras de TV, agências de propaganda, 

empresas privadas, universidades. Gravei cursos de Twitter em vídeo 

para ações de endomarketing de uma grande operadora de telefonia 

celular; apresentei quadros em vídeo com dicas de Twitter, na web e na 

televisão a cabo. Aconselhei muita gente a aderir à rede e, até hoje, faço 

um serviço de helpdesk mais ou menos voluntário. 

Já briguei e xinguei muito no Twitter. Criei algumas bobagens e 

aprendi muito com desenvolvedores. Envolvi-me em problemas, fights, 
polêmicas, flame wars. No Twitter é assim, dá até pra brigar em diferen-

tes línguas. Já fiz inimigos e desafetos e dei muito palpite onde não fui 

chamada. É impressionante o que o ser humano é capaz de fazer, para 

o bem e para o mal, em 140 toques.

Foram tantos acontecimentos que não dava mais para contar num 

update no Twitter ou num post no meu blog. Achei que a melhor 

maneira de me livrar de todas essas histórias seria, bem, me livrando 

mesmo. Eis o livro. Se gostar, dê RT.
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Muito prazer,
Twitter

Sorria. Você está 
sendo tuitado.
:)
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Eu não sei bem quem foi que me  
introduziu no mundo do Twitter. Deve ter sido o @crisdias, o pri-

meiro brasileiro a aderir ao serviço. Ou talvez tenha sido o @inagaki.  

O @gustavojreige, quem sabe? Ele sempre disse que eu tuitava antes do 

Twitter existir, por causa dos posts minimalistas que eu costumava publi-

car no meu blog, o Querido Leitor, nascido em dezembro de 2000. Mas 

em algum lugar desse mundo, criado por Deus e indexado pelo Google, 

deve existir uma forma de descobrir quem primeiro me estendeu  

o mouse. Ou não.

Uma coisa todo mundo pode encontrar no Google: quem criou o 

Twitter. Foi o @jack. 

A ideia levou cerca de seis anos para se concretizar, entre o mo-

mento em que ela surgiu no cérebro de Jack Dorsey e o dia em que 

virou um serviço na web. Foi um parto difícil, mas a criança nasceu 

perfeita. Sim, os fundadores são @jack, @ev e @biz, mas @jack plantou 

a sementinha. 

:)

No dia 21 de março de 2006 @jack publicou seus primeiros posts 

no Twitter. O primeiro de que se tem notícia é este: “just setting up 

my twttr” (configurando meu twttr) e ainda pode ser acessado no 

link original http://twitter.com/jack/status/20 . Algumas publicações come-

moram o aniversário do Twitter a cada ano dizendo que o primeiro 

post de @jack foi o “inviting coworkers” (convidando colaboradores), 
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18 Rosana Hermann

do mesmo dia, 21 de março. Acontece que o “inviting coworkers” é 

o de número 29, portanto, publicado após o “just setting up my 

twttr”. Pouco importa. Fato é que logo depois dessa tuitada, uma 

outra, profética e curiosa foi publicada por dom Sagolla, o @dom, do 

grupo de @jack, que ajudou a criar o Twitter, ainda disponível no link 

http://twitter.com/dom/statuses/38 : “Oh, this is going to be addictive” (Ah, 

isso vai ser viciante).

Muita gente já retuitou ou reproduziu a mensagem de @jack. Uns 

só por brincadeira, outros como homenagem. Algumas pessoas, 

quem sabe, estavam mesmo configurando seus perfis e, como já ti-

nham uma mensagem pronta no ar para ser reproduzida, apenas re-

tuitaram. Para que escrever uma frase que já foi dita se a gente pode 

passá-la adiante?

Essa foi outra novidade do Twitter, o vocabulário. Se antes, ao pas-

sar um e-mail adiante estávamos “encaminhando-o”, ou dando um 

“forward”, no Twitter o processo é chamado de “retweet”, vulgo RT. Ou, 

em bom português, “retuite”.

Dar um RT é pegar a piada contada no palco da sala vizinha do 

teatro social e jogá-la para a própria plateia. É republicar um livro para 

seus leitores. É ecoar a mensagem em sua montanha. 

Curiosamente, o RT não existia no início, não foi uma ideia propos-

ta por @jack. O RT nasceu dos usuários, que copiavam e colavam os 

textos de outras pessoas. Essa é a beleza da interação da internet. Ao 

contrário de outras mídias, que apresentam os produtos na revista, no 

rádio, na TV prontos para serem consumidos passivamente, os pro-

dutos na web vão se modificando com o uso. É o usuário que retoca 

e mantém a obra atuante. Nesse sentido, as redes sociais são tão vivas 

quanto as línguas. 

Em resumo, e para todos os efeitos, @jack é o pai do Twitter. Ele é 

@jack, o tuitador.
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Cada post,
um link

Complementando um tweet 
coletivo: Faustão magro, 
Silvio Santos pobre, Tiririca 
alfabetizado e Hebe fora do 
SBT. #2010... Quem diria...
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O Twitter é muitas vezes chamado de 

microblog. De fato, existem algumas semelhanças entre o Twitter e os 

blogs. Vamos ver algumas.

Todo post tem um “permalink”, um link próprio e permanente na 

internet. Da mesma forma, cada post publicado no Twitter também 

tem seu endereço próprio. Quando você escreve um tweet, o Twitter 

publica essa pequena mensagem em uma página e gera um link.

Por menor que seja a sua tuitada, ela merece uma página própria 

na internet. Se você abrir uma conta no Twitter e postar apenas um 

ponto final, “ . ” , esse sinal gráfico solitário terá seu próprio endereço. 

Até o jornalista William Bonner já tuitou um simples ponto e, só de 

brincadeira, eu o retuitei. Para fazer bonito e ter meu próprio lugar ao 

sol, também tuitei o meu ponto final, que fica aqui, caso o leitor queira 

visitá-lo mais tarde: http://bit.ly/meupontofinal ; e que intrigantemente foi 

retuitado pelo @Leo_Campos. Gotta love it.
Além de domicílio próprio, cada post no Twitter tem também uma 

identificação. Até o segundo semestre de 2010 os posts eram nume-

rados em sequência, um a um. Hoje os posts não obedecem mais à 

ordem numérica. O Twitter é assim, imprevisível, muda o tempo todo. 

Parece a vida.

O GigaTweet http://gigatweeter.com  era um contador desses tweets.  

No dia 6 de novembro de 2010 o contador parou no número 

29.700.500.268, antes da esperada virada dos 30 bilhões. Eis aí uma 

#putafaltadesacanagem oficial. Foi um balde de água fria para todos 
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