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TweetDeck (https://about.twitter.com/pt/products/tweetdeck)
Web TweetDeck (https://tweetdeck.twitter.com/)

MyGeoPosition (http://mygeoposition.com/)
Google Maps (maps.google.com)
Wikimapia (http://wikimapia.org/)

Panoramio (http://www.panoramio.com/)
Topsy (topsy.com)

Mention Mapp (http://mentionmapp.com/)
Flocker (http://flocker.outliers.es/)

Storify (https://storify.com/)
TinEye (https://www.tineye.com/)

Wolfram Aplha (http://www.wolframalpha.com/)
Banjo (ban.jo)

Pixifly (http://pixifly.com/)
Geofeedia (http://geofeedia.com/)
NewsDiffs (http://newsdiffs.org/)

Flickr Advanced Search (https://www.flickr.com/search/advanced)

Serviços e ferramentas para breaking news

Mais em:  https://delicious.com/mosorio0306/search/ferramentas	
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Twitter: fluxo de informação sob controle

Leia mais: 	

http://faroljornalismo.cc/blog/2014/03/09/tweetdeck-para-jornalistas-o-que-voce-precisa-saber/	

http://faroljornalismo.cc/blog/2014/03/28/twitter-e-jornalismo-reflexoes-praticas/	


• "O que está acontecendo?" 
• Rede serviços/interesses 
• O Twitter é bom para o 

jornalismo/jornalista 
• O comportamento do jornalista 

no Twitter 
• O Twitter é público? 
• Conversação e engajamento 
• A importância do TweetDeck/

Hootsuite 
• A cultura do Twitter 
• O poder das listas 
• Organizando e compartilhando 

informações

http://faroljornalismo.cc/blog/2014/03/28/twitter-e-jornalismo-reflexoes-praticas/


Atividades práticas

Twitter	

• Familiarizando-se com o TweetDeck	

• Criando e assinando listas	

• Criando custom timelines	

• Inserindo colunas com resultados de buscas	

• Mention Mapp e Flocker: mapeando usuários e hashtags	


!



Estudo de caso: golpe de Estado na Tailândia

BREAKING NEWS: no dia 22 de maio de 2014, militares tomam o 
poder na Tailândia após meses de instabilidade política no país.

Construindo estruturas pré-narrativas durante o breaking news do dia 22/5

• País distante geograficamente e culturalmente	

• Pouco conhecimento comum sobre a política local	

• Pouco conhecimento comum sobre a sociedade	

• Pouco conhecimento sobre quem são as pessoas influentes 

(repórteres, autoridades, membros da sociedade civil organizada)	

• Língua (e alfabeto) 

Principais desafios da cobertura



Estudo de caso: golpe de Estado na Tailândia

Primeiro passo: mapear os veículos 
que têm repórteres on the ground.

Fontes:	

http://www.bbc.com/news/world-asia-27517591	

http://www.theguardian.com/world/2014/may/22/thailand-army-chief-announces-military-coup	


Construindo estruturas pré-narrativas durante o breaking news do dia 22/5

http://www.bbc.com/news/world-asia-27517591
http://www.theguardian.com/world/2014/may/22/thailand-army-chief-announces-military-coup


Estudo de caso: golpe de Estado na Tailândia

Segundo passo: procurar os 
repórteres dos veículos no Twitter.

Construindo estruturas pré-narrativas durante o breaking news do dia 22/5



Estudo de caso: golpe de Estado na Tailândia
Construindo estruturas pré-narrativas durante o breaking news do dia 22/5

Terceiro passo: criar uma lista no 
Twitter/Tweetdeck com os contatos



Estudo de caso: golpe de Estado na Tailândia
Construindo estruturas pré-narrativas durante o breaking news do dia 22/5

Quarto passo: observar listas/timelines 
e ficar atento a recursos úteis e/ou 
interessantes para a cobertura

Fontes: 	

http://asiancorrespondent.com/122874/thailand-coup-live/	

https://twitter.com/vb2b/thailand-live/members	

http://qz.com/212268/how-to-follow-thailands-12th-coup-as-it-happens/	

https://twitter.com/newley/lists/bangkok-journalists	
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Estudo de caso: golpe de Estado na Tailândia
Construindo estruturas pré-narrativas durante o breaking news do dia 22/5

Exemplo 1: como o Flocker indicou - a 
partir da hashtag #ThaiCoup uma fonte 
boa para seguir os acontecimentos.

Fontes: 	

flocker.outliers.es	

https://twitter.com/RichardBarrow

https://twitter.com/RichardBarrow


Estudo de caso: golpe de Estado na Tailândia
Construindo estruturas pré-narrativas durante o breaking news do dia 22/5

Exemplo II: jornalista local indica 
transmissão ao vivo das ruas de 
Bangcoc pelo canal público local PBS.

Fontes: 	

https://twitter.com/saksith	

https://www.youtube.com/watch?v=a8kvXhMlFP8

https://twitter.com/saksith
https://www.youtube.com/watch?v=a8kvXhMlFP8


Estudo de caso: golpe de Estado na Tailândia
Construindo estruturas pré-narrativas durante o breaking news do dia 22/5

Desinformação: perfil de jornalista com 
57 mil seguidores tuíta informação não 
confirmada e é desmentido pela 
embaixadora americana na Tailândia.

Fonte: 	

https://twitter.com/timothygo_only1

https://twitter.com/timothygo_only1


Algumas técnicas utilizadas
• Leitura do noticiário sobre a Tailândia; verificação de 

repórteres trabalhando in loco e busca por tópicos ou 
palavras-chave que possam ser mais aprofundados;	


• Verificação dos perfis dos repórteres selecionados 
(coerência do histórico recente, se o perfil é verificado, 
número de seguidores, followers e followings);	


• A partir da observação dos perfis selecionados, verificar links 
de referência de uma cobertura local e hashtags para seguir;	


• Uso de ferramentas como o Flocker para encontrar perfis de 
pessoas in the know na conversação;	


• Uso de listas e de custom timelines no TweetDeck;

Ferramentas
• Twitter	

• TweetDeck	

• Flocker	

• Google translator



Atividades práticas

!
• A partir do noticiário internacional, criar lista no Twitter para 

a cobertura do golpe na Tailândia; justificar as escolhas;	

• (Procurem encontrar ao menos um correspondente, um 

repórter local e um representante da sociedade civil)	

• Dessa lista, selecionar posts que possam servir como 

material pré-narrativo ou subsídio para live blog; criar uma 
custom timeline com o material selecionado; justificar



O fundamental da verificação
!
• Elabore um plano de verificação antes de que desastres e 

breakins news ocorram;	

• Verificação é um processo. O caminho para verificar um fato 

pode variar a cada caso;	

• Verifique a fonte e o conteúdo que ela está fornecendo;	

• Nunca confie nas fontes, sejam elas testemunhas, vítimas ou 

autoridades. Informações iniciais podem ser imprecisas ou 
manipuladas, baseadas na emoção ou determinadas por uma 
perspectiva limitada	


• Desafie as fontes perguntando “Como você sabe disso?” e 
“O que mais você sabe sobre isso?”	


• Triangule as informações obtidas com outras fontes credíveis	

• Pergunte a si mesmo: eu tenho o conhecimento suficiente 

sobre um tópico que requer entendimentos sobre 
complexidades culturais, étnicas e religiosas?	


• Trabalhe colaborativamente

Fonte: Verification Handbook


