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Thread?

A "Thread”, conhecida como “fio de execução” é um sistema
sequencial que possibilita a narração e discussão de um
assunto.

Explicando melhor: uma “Thread” ou “Fio” consiste em uma
história contada a partir de múltiplos tweets de resposta
que ficam ligados entre si por uma linha vertical. Como a
plataforma do Twitter estabelece um número máximo de
caracteres por tweet (atualmente 280), a thread virou um
recurso popular por possibilitar que uma pessoa conte uma
história mais longa sem fazer postagens dispersas. 



Projeto
"Historiadoras
no fio"

A partir da pesquisa de trajetórias

de historiadoras brasileiras, serão

produzidas minibriografias em

formato de threads ou "fios" no

Twitter. 

 



Como construir a thread?

É preciso formatar a forma como narramos uma história
para publicar em uma rede social, com alcance de um

público mais amplo. Assim, é interessante evitar o uso de
termos e palavras "academicistas", que estamos

acostumadas a ler e escrever. Da mesma forma, temos que
olhar com carinho para a fluidez do texto. Contar sobre a

trajetória de alguém deve ser algo instigante, que gere
identificação e aguce a curiosidade do leitor/ouvinte.

Também não precisamos ter medo das abreviações de
palavras, se for o caso (e sem exageros) pois, além de

ganharmos mais caracteres, escreveremos de um jeito que
o usuário do twitter está acostumado a ler.

 



Aprender a narrar algo em 280
caracteres com espaços e

Usar imagens
 
 280?

Cada tweet deve conter frases

"fechadas", mesmo que expressem a ideia

de continuidade narrativa. Isso quer dizer

que devemos evitar criar frases que não

terminam de formular sentido em 280

caracteres. 

 

Sempre que for oportuno, devemos colocar

imagens para complementar aquilo que

estamos narrando sobre a vida da historiadora.

O estímulo visual é sempre muito bem-vindo,

especialmente nas redes sociais, em que um

dos grandes fatores de impacto é a

identificação com aquilo que está sendo

consumido. Uma foto da historiadora, imagens

dos seus livros, entre outros exemplos podem

causar isso. 

 

Imagem?



Como construir a
thread?

 Precisamos evitar narrativas lineares e coerentes. Elas não

combinam com a complexidade da vida. Também não parece

adequado "encapsular" as pessoas em acontecimentos

específicos ou mesmo consagrá-las enquanto heróis ou vilões da

história (conforme nos identificamos). O passado (de algo ou de

alguém) é sempre inacessível em sua totalidade, então "nunca" e

"sempre" não fazem parte do vocabulário da historiadora ou

historiador. Mas há sempre formas de lidar com as lacunas que o

tempo deixa entre um passado e um presente. Trabalhar com

fatos não tira da historiadora/or a vontade e o poder de usar a

imaginação, mesmo que seja uma "imaginação controlada",

responsável com aquilo que as fontes nos falam. O uso de alguns

elementos narrativos como o "talvez" ou o "é possível que" podem

nos ajudar a expressar a forma como imaginamos o passado.

 



Estimular o diálogo

É importante que aquelas pessoas que lerem as threads se
sintam à vontade e com vontade de dialogar e participar

das narrativas. Uma boa maneira de chamar a atenção para
isso é fazer perguntas diretas. Perguntas no final de cada

thread podem funcionar bem. Você já tinha ouvido falar em
threads no Twitter? Fazia ideia de como era possível

produzir uma?
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