
 
 

  

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  

FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS SOCIAIS 

DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

MARIA AMINADABE COSTA DA SILVA 

 

 

 

DO IMPRESSO AO DIGITAL: A CONSTRUÇÃO DA NOTÍCIA E SUA ADAPTAÇÃO 

PARA PLATAFORMAS NARRATIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

MOSSORÓ/RN 

2014 



 
 

  

MARIA AMINADABE COSTA DA SILVA 

 

 

 

 

 

 

DO IMPRESSO AO DIGITAL: A CONSTRUÇÃO DA NOTÍCIA E SUA ADAPTAÇÃO 

PARA PLATAFORMAS NARRATIVAS 

 

 

 

 

Monografia de conclusão de curso apresentada 

à Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais da 

Universidade do Estado do Rio Grande do 

Norte para obtenção do título de Bacharel em 

Comunicação Social, habilitação em 

Jornalismo.  

 

Professor Orientador: Profº Ms. Esdra 

Marchezan Sales 

 

 

 

 

 

MOSSORÓ/RN 

2014 



 
 

  

Silva, Maria Aminadabe Costa da.  

 
     Do impresso ao digital: a construção da notícia e sua adaptação para plataformas 

narrativas.  /  Maria Aminadabe Costa da Silva. - Mossoró, RN, 2014.   

  

72 f. 

 

Orientador(a): Profº Ms. Esdra Marchezan Sales  

 

 
Monografia (Graduação em Comunicação Social. Habilitação em Jornalismo). Universidade 
do Estado do Rio Grande do Norte.  Departamento de Comunicação Social. 
  

1. Jornalismo digital - Monografia. 2. Texto jornalístico. 3. Convergência midiática. I. Sales, 
Esdra Marchezan. II. Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. III.Título.  
        
              UERN/ BC                                                 CDD 070 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catalogação da Publicação na Fonte. 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Bibliotecária: Elaine Paiva de Assunção – CRB - 15/492 

 



 
 

  

MARIA AMINADABE COSTA DA SILVA 

 

 

 

 

 

DO IMPRESSO AO DIGITAL: A CONSTRUÇÃO DA NOTÍCIA E SUA 

ADAPTAÇÃO PARA PLATAFORMAS NARRATIVAS 

 

 

 

Monografia apresentada como requisito para a obtenção do título de bacharel em 

Comunicação Social, habilitação Jornalismo, pela Universidade do Estado do Rio Grande do 

Norte.  

 

 

Maria Aminadabe Costa da Silva 

 

 

 

Mossoró, ___ de agosto de 2014. 

 

 
________________________________________________________ 

Profº Ms. Esdra Marchezan Sales – Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

_______________________________________________ 

Profº Ms. Tobias Arruda Queiroz – Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

_______________________________________________ 

Profª Dra. Dayane Ferreira Dantas – Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para minha mãe, 

Francimar por todo 

apoio, dedicação e 

amor incondicional. 

Para minhas tias, 

em especial, 

Francineide e 

Francilene, por tanta 

atenção e carinho. 



 
 

  

AGRADECIMENTOS 

 

À Deus, por ser meu guia em todas as escolhas da minha vida.  

À minha mãe, Francimar, por tanto amor, dedicação, e por sempre fazer de tudo para que eu 

realizasse o meu maior sonho.  

Ao meu pai, Clóvis, pelo incentivo à escolha do curso e por querer que eu seguisse em frente, 

apesar dos momentos difíceis.  

À tia Lena, por me acolher durante anos na sua casa e me considerar como uma filha.  

À tia Neide, pelo incentivo aos estudos desde quando eu ainda era uma criança; pode ter 

certeza que levarei seus ensinamentos comigo.  

À Juliana Sousa, Peterson Devid, Eduarda Costa e Mariana Mayara, pela amizade sincera, 

verdadeira e leal nesses longos anos de caminhada.  

Ao meu namorado, Wescley Carpeggiane, por toda a compreensão nos momentos difíceis e 

pela paciência durante todo esse processo. 

Aos amigos que a faculdade me proporcionou, em especial à Talyze Rebouças, Valéria Lima, 

Marcielly Souza, Vanessa D’Olivêr Daniel Alves, Socorro Alves, Jéssica Mafra, Johnatan 

Cruz, Edja Lemos e Jeane Meire. 

Ao professor orientador Ms. Esdra Marchezan, bem como à todos os professores do 

Departamento de Comunicação Social, por compartilharem o saber, sempre visando o 

conhecimento mútuo. 

Enfim, agradeço a todos que fizeram parte da minha vida e me ajudaram, direta ou 

indiretamente, a superar esses anos de desafios. 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Pois o jornalismo é uma paixão insaciável que só se pode digerir e torná-lo humano por sua 

confrontação descarnada com a realidade. Ninguém que não a tenha sofrido pode imaginar 

essa servidão que se alimenta dos imprevistos da vida. Ninguém que não a tenha vivido pode 

conceber, sequer, o que é essa palpitação sobrenatural da notícia, o orgasmo das primícias, a 

demolição moral do fracasso. Ninguém que não tenha nascido para isto e esteja disposto a 

viver só para isso poderá persistir num ofício tão incompreensível e voraz, cuja obra se acaba 

depois de cada notícia como se fora para sempre, mas que não permite um instante de paz 

enquanto não se recomeça com mais ardor do que nunca no minuto seguinte.” 

(Gabriel García Márquez) 

 



 
 

  

RESUMO 

 

O presente trabalho procura investigar as transformações textuais ocorridas na narrativa 

jornalística entre a versão utilizada pelos jornais em sua versão impressa e digital, levando em 

consideração os conceitos de jornalismo online e convergência midiática. Por meio da Análise 

de Conteúdo (AC) analisamos, durante uma semana, oito matérias veiculadas na versão 

impressa do Jornal De Fato – periódico diário da cidade de Mossoró/RN - e do seu respectivo 

portal de notícias, o defato.com, com a finalidade de verificar se ocorrem alterações textuais 

entre ambas as plataformas e se são utilizados recursos multimídia na elaboração desses 

materiais (em especial no site de notícias). Como embasamento teórico, utilizamos os 

pensamentos de autores como Pollyana Ferrari (2004;2007), João Canavilhas (2007), Henry 

Jenkins (2008), Carla Scwingel (2012) e Ramon Salaverría (2008), que nos ofereceram 

conceitos acerca das características do jornalismo online e do texto utilizado nesta plataforma. 

Os autores também abordam conceitos sobre uma redação convergente, além de abordar a 

temática da adaptação dos jornalistas à nova plataforma de produção de conteúdos. Apesar da 

inserção da plataforma online ser uma realidade no cotidiano jornalístico, vemos que algumas 

empresas jornalísticas não estão preparadas ainda para uma completa adaptação aos elementos 

essenciais dessa nova forma de fazer jornalismo. 

 

Palavras-chave: jornalismo digital, texto jornalístico, convergência midiática, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

ABSTRACT 

 

This work has as main theme the adaptation of the journalistic text to the online platform, 

taking into account the concepts of online journalism and media convergence. Through 

content analysis, we compared eight weeks during a materials circulated in printed editions of 

the Journal of Fact Mossoroense vehicle and its accompanying news portal, the defato.com, 

we check for the purpose of textual changes between both platforms is occurring and if 

multimedia features are used in the preparation of these materials (in particular news site). We 

use the thoughts of authors like Pollyana Ferrari (2004, 2007), John Canavilhas (2007), Henry 

Jenkins (2008), Carla Scwingel (2012) and Ramon Salaverria (2008), who offered the 

concepts about the characteristics of online journalism and the text used on this platform. The 

authors also bring the concepts of a truly converged newsroom, in addition to addressing the 

adaptation of journalists to the new platform content production. Despite the insertion of the 

online platform is a reality in people's lives, we see that newspaper companies are not yet 

ready for a full adaptation to the essential elements of this new form of journalism.  

 

Keywords: digital journalism, newspaper text, media convergence. 
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INTRODUÇÃO 

 

A forma de divulgação de notícias sofreu significantes alterações, principalmente no 

que se refere ao tempo de veiculação. O jornal impresso diário tem um limite de tempo para 

ficar pronto, dentro de uma periodicidade. Os profissionais têm que correr contra o tempo 

para cumprir suas pautas e colocar o jornal nas ruas diariamente. 

Com o advento da internet e o surgimento dos portais online, essa realidade se 

transformou. Equipes especializadas foram criadas para tornar a veiculação das notícias ainda 

mais dinâmica. Os conteúdos passaram a ser veiculados com mais frequência, em uma 

plataforma que permite a brevidade das informações. Com o uso da tecnologia digital, o 

jornalista passou a desenvolver um papel de receptor. Ele começou a ser “bombardeado” de 

informações que são oferecidas pelas diversas fontes disponíveis no ambiente virtual. 

A internet ganhou um espaço nunca antes imaginado. Ela conseguiu fazer-se presente 

nas casas de grande parcela da população. Nos últimos anos, a sociedade passou a ter mais 

acesso ao ambiente digital e acabou por estar a maior parte do seu tempo acessando os 

diversos conteúdos que a plataforma disponibiliza. 

O ato de manter-se online acarretou a necessidade de ter uma rede de informações mais 

rápida, que pudesse ser atualizada com mais frequência e que estivesse inserida na mesma 

plataforma. Ao estudarmos sobre essa rede de informações, os leitores poderão saber um 

pouco mais sobre essa nova forma de divulgação de conteúdos. 

A sociedade mossoroense, assim como ocorre em vários outros lugares, passou por 

constantes transformações nos últimos anos. Ter tempo disponível, nos dias de hoje, seja para 

se exercitar e até mesmo ler, não é tão fácil como já foi antes. Os portais de notícia vêm, 

então, facilitar a otimização do tempo por parte do leitor. 

Com o passar dos anos, as principais formas de propagação de notícia, sejam elas 

jornais, TV’s e até mesmo as rádios, aderiram à plataforma online. Esse dado torna a nossa 

pesquisa ainda mais pertinente, tendo em vista que ela prevê o envolvimento do grande 

público com a plataforma digital. Nesses sites que foram criados, as notícias são atualizadas 

frequentemente para que a informação possa ser disseminada o mais rápido possível. 

O objeto de estudo tem seu locus em um dos periódicos de Mossoró/RN que possui 

plataforma online – O Jornal De Fato. Partindo dele, serão feitos questionamentos, para os 
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quais tentaremos encontrar as possíveis respostas. Mostraremos como foi essa alteração e 

detalharemos a atual situação das redações (impressa e online) de jornalismo.  

Diante do tema no qual se encontra o estudo, tentaremos responder a seguinte 

pergunta: Como a notícia do jornal impresso é adaptada para a plataforma online? Temos 

como objetivo principal comparar a estrutura da notícia no Jornal De Fato e no portal 

defato.com, e como objetivos específicos verificar quais as diferenças existentes nas notícias 

veiculadas nas duas plataformas, detalhar as alterações ocorridas na construção das notícias 

produzidas pelo site, em relação ao jornal impresso e mostrar o processo de adaptação do 

jornalista à plataforma digital. 

A proposta do presente trabalho é mostrar as principais transformações que ocorrem 

na divulgação de conteúdo após a implantação dos portais de notícias em Mossoró. Por meio 

de análises, tentaremos identificar as principais causas que influenciaram o surgimento do 

portal de notícias. 

O problema de pesquisa proposto poderá ter considerável importância, pois elencará as 

principais mudanças que ocorrem no processo de produção de notícias nos últimos anos. 

Procuraremos mostrar essa transformação que possui grande relevância e passou a acontecer 

com os jornais locais, principalmente, na última década. Após a popularização e 

aprimoramento da internet, a veiculação de notícias ganhou uma nova plataforma como 

aliada. 

A pesquisa em questão poderá trazer significativas contribuições para os leitores, sendo 

eles o público de interesse dos sites de veiculação de notícias. É de suma importância 

conhecer as transformações ocorridas na forma de veiculação de notícias após a implantação 

dos portais. Os leitores poderão conhecer as variações de linguagem que ocorrem nas distintas 

plataformas. Em princípio, podemos vislumbrar que, com o uso dos portais de notícias, os 

leitores passaram a ser as principais fontes de notícias para os jornalistas, o que vamos buscar 

confirmar no desenrolar da pesquisa. 

O estudo também tem uma enorme relevância para a área acadêmica, principalmente 

para os pesquisadores da área de Comunicação. A pesquisa procurará detalhar as mudanças 

existentes entre o modo de veiculação de notícias entre o jornal impresso e o online. 

Ao analisarmos a forma de produção da notícia, após a fixação dos portais, os dados e 

informações coletadas poderão ser usados como base, tanto para novas pesquisas na área, 
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como para estudo de caso dos veículos analisados. Ao ser considerada a segunda opção, as 

empresas poderão aprimorar os trabalhos que já estão sendo feitos internamente. 

A pesquisa também poderá contribuir para os jornalistas que acabam de sair da 

Academia. Isso ocorre porque procuraremos mostrar como se deu a transformação da rotina 

de trabalho na qual ele está ou estará inserido. Com base no estudo, o profissional que se 

interessar pela pesquisa poderá analisar o meio e se preparar para adentrar nesse novo 

mercado. 

O jornalismo na internet é um campo relativamente novo, quando estamos falando em 

divulgação de notícias. No entanto, mesmo sendo considerado novo, atrai um enorme 

interesse por parte dos pesquisadores. Acreditamos que essa atração se dá pelo fato de ser um 

assunto muito próximo da nossa realidade. Até quem tenta resistir à internet observa uma 

grande dificuldade de compartilhamento de ideias e até de atualização de conteúdos. Hoje, 

estar conectado é a realidade de uma enorme parcela da sociedade. 

Como metodologia, utilizamos a análise de conteúdo, que se encaixa no trabalho 

porque definiremos as principais diferenças das notícias veiculadas nos jornais impressos e 

nos portais de notícias de Mossoró. Essa análise só poderá ser feita através de uma 

comparação entre o conteúdo apresentado por cada um deles.  O método é baseado em dados 

quantitativos, que revelarão a quantidade de notícias que permanecem idênticas, tanto na 

versão impressa quanto online. 

Para a elaboração do trabalho, utilizamos os pensamentos de autores como Pollyana 

Ferrari (2004;2007) considerada uma das principais autoras que abordam a inserção do 

jornalismo na plataforma digital; João Canavilhas (2007), autor português que nos mostra 

características do texto específico do ambiente online; o americano Henry Jenkins (2008), que 

nos apresenta conceitos de redação e sociedade convergentes, Carla Scwingel (2012) e o 

espanhol Ramon Salaverría (2008), autores que nos oferecem conceitos acerca das 

características de uma redação convergente e sobre a adaptação de profissionais à nova 

plataforma de produção de conteúdos. 
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1. A ORIGEM DO JORNALISMO E SUAS CARACTERÍSTICAS 

 

       A ideia de fazer jornalismo é bem antiga e nos reporta a pesquisar a sua história ainda na 

Roma Antiga. Como expressa Costella (2002), surgia nesse período, no séc. II a.C, a Acta 

Diurna – uma forma de veiculação de notícias que, mais tarde, seria considerada a pioneira do 

que conhecemos por jornalismo. As Actas Diurnas eram tábuas fixadas aos muros de Roma, 

contendo os principais acontecimentos do Império. Costella (2002) atribui esse pioneirismo 

romano ao fato de que eles “sempre se preocuparam com as vias de comunicação” 

(COSTELLA, 2002, p. 63). 

Para Kunczik (2002) uma versão mais moderna dos primeiros jornalistas surgiu no 

século XVII, na Europa Central, quando as informações eram veiculadas por meio de “bardos 

viajantes que reportavam e comentavam os acontecimentos do dia nas feiras, mercados e 

cortes aristocráticas, assim como os mensageiros e escrivãos públicos” (KUNCZIK, 2002, p. 

22). Esses “personagens” foram os primeiros a desenvolver a atividade que hoje é executada 

pelos jornalistas, os divulgadores de informações.  

Para Kunczik (2002), “o jornalismo é tratado como uma profissão da comunicação” (p. 

15). O pesquisador acrescenta que, “por isso o jornalismo é considerado a profissão principal 

ou suplementar das pessoas que reúnem, detectam, avaliam e difundem as notícias; ou que 

comentam os fatos do momento” (KOSZYK K. e PRUYS K.H. apud KUNCZIK, 2002, p. 

16). 

Na visão de Becker e Lima (2007), “o jornalismo é uma forma de conhecimento e 

depende antes de mais nada do compromisso do jornalista consigo mesmo e com a sociedade, 

com um exercício da profissão comprometido com os valores éticos e o interesse público” 

(BECKER e LIMA, 2007, p. 22). Pena (2008) acredita que os relatos que reportam 

“informações a outros membros da comunidade que buscam a segurança e a estabilidade do 

‘conhecimento” são denominados de jornalismo (PENA, 2008, p. 23). Sant’Anna (2008) 

acredita que o jornalismo nada mais é do que “o propósito de dizer a verdade; o negócio da 

credibilidade” (SANT’ANNA, 2008, p.15). Ao analisarmos os pensamentos de diferentes 

autores, podemos compreender que o jornalismo é o ato de informar, de esclarecer; quem faz 

do jornalismo como profissão tem o dever de prezar pela verdade. 

No início do século XIX, as edições impressas começaram a reduzir o período entre as 

publicações, e a periodicidade passou a ser uma das características destes informativos. 

Kunczik (2002) destaca que “com o passar do tempo melhorou a situação política para as 
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reportagens – noutras palavras, diminuiu progressivamente a censura”. (p.219). Aqueles que 

produziam os informativos tinham mais autonomia para escrever assuntos até então proibidos. 

No entanto, esse ápice do jornalismo teve seu primeiro declínio ainda no século XIX, 

quando os avanços tecnológicos, como o telégrafo e a inauguração das agências de notícias, 

pôs em dúvida a eficiência dos jornais impressos. Kunczik (2002) afirma que foi a partir desse 

momento que o jornal impresso começou a apresentar um desequilíbrio crescente entre a 

notícia que era disponível e a que era considerável utilizável. Sobre notícia disponível 

entendamos como sendo o acontecimento real, o fato. Já a notícia utilizável é aquela que tem 

condições de ser veiculada, que tem importância suficiente para atrair a atenção do público. 

A velocidade de emissão da informação dos telégrafos e das agências de notícias fez 

com que os informativos impressos perdessem espaço. Eles não podiam concorrer com um 

veículo que proporcionasse ao público uma informação com maior rapidez. 

 

A história demonstra uma crescente sincronização entre a realidade editorial 

e a realidade do acontecimento, o que resulta numa “atualização” da 

consciência temporal e, juntamente, com uma periodicidade cada vez mais 

intensa e com uma crescente acumulação, na “agitação” ou na “fragmentação 

temporal” que se observam com frequência nos dias de hoje (WILKE apud 

KUNCZIK, 2002, p. 220). 
 

Ao deparar-se com seu primeiro declínio, o jornal impresso começou a buscar novas 

formas de manter o seu público. A partir desse momento, os jornais apostaram em edições 

com notícias locais, que ofereciam ao público uma proximidade que, até então, não existia. 

“Durante muito tempo, praticamente não houve reportagens sobre os assuntos locais, até 

meados do século XIX, havia mais notícias estrangeiras do que domésticas” (KUNCZIK, 

2002, p. 221). O enfoque das notícias passou a ser em fatos sociais, bem como em áreas como 

o comércio, a cultura e os assuntos da sociedade. 

A forma encontrada pelos jornais impressos para sobreviver em meio a um cenário 

nada propício para sua permanência fez com que o veículo ganhasse força e se transformasse 

para que tivesse destaque quando o assunto é produção de notícias.    

Com o passar dos anos, o jornalismo ganhou características próprias. Kunczik (2002) 

considera como principais as seguintes características: 1. publicidade; 2. atualidade; 3. 

universalidade; 4. periodicidade. Essas características ainda são a essência do jornalismo e 

foram definidas conforme as necessidades dos leitores, que se transformaram no decorrer dos 

séculos. A rapidez na informação, a abrangência nos assuntos e a frequência na veiculação 
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dos conteúdos atraíram a visão de comerciantes para um veículo que ainda tem a capacidade 

de atingir milhares de leitores de uma só vez. 

O jornal impresso possui grande importância histórica e cultural. Apesar de ter 

ameaçado perder espaço para outras mídias como o rádio e a tv, suas edições sempre se 

reinventaram e voltaram a ser a maior forma de divulgação de notícias. Sant’Anna (2008) 

chega a afirmar que os jornais são os meios que têm maior estrutura para produzir apuração 

genuína de informação, tanto que costumam pautar as outras mídias. Para Fellippi (2007):  

 

o jornalismo é um dos gêneros e um tipo de discurso dos mais influentes nessa 

construção, tanto por ser o mais antigo gênero e discurso da mídia, o que lhe 

garante uma tradição de quatro séculos de instituição imprensa, como por ser o 

responsável por dar conta dos acontecimentos sociais considerados não só 

como os verdadeiramente ocorridos, como os de maior importância para a 

sociedade (FELLIPPI, 2007, p.113). 

 

A construção social da realidade a que se refere a autora, com o passar dos anos e com 

as transformações ocorridas com a imprensa, passou a ser representada pelos mais variados 

suportes, mas não perdeu sua essência, que é a de informar. Ou seja, a informação ajuda a 

construir o social. Ainda segundo a autora, o jornalismo possui uma natureza própria, que é a 

de apresentar à sociedade o que se passa em sua volta. 

A diretriz que move a informação e, consequentemente o jornalismo, é o medo. “O 

medo do desconhecido que leva o homem a querer exatamente o contrário, ou seja, conhecer” 

(FELLIPPI, 2007, p. 23). Conhecer o outro, conhecer o mundo em que se vive, conhecer as 

mais variadas formas de conhecimento. Essa busca por respostas é a essência do jornalismo. 

Pena (2008) dá sua contribuição para a nossa pesquisa quando considera que a busca 

por informações trás ao homem a sensação de que poder administrar sua vida com maior 

estabilidade e coerência, sentindo segurança ao enfrentar os desafios do cotidiano. Sobre isso, 

podemos entender que o homem ganha autonomia para escolher qual conteúdo quer ter 

acesso. 

O jornalismo possui características próprias que puderam ser exploradas com o passar 

do tempo. Como a sua essência está vinculada à necessidade de informar, suas características 

dizem respeito a como essa informação chega ao leitor. Como sugerem Kovach e Rosenstiel 

(2003), a função do jornalismo é definida pela função que as notícias exercem na vida das 

pessoas. A partir desse momento, entramos no que diz respeito à função social do jornalismo 

que, até hoje, exerce papel fundamental na vida das pessoas. 
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“O jornalismo repleto em entendimento sutil de como os cidadãos se comportam, um 

entendimento que podemos chamar de Teoria da Participação Pública” (KOVACH e 

ROSENSTIEL, 2003, p.32).  Essa teoria aplica a ideia de que todo mundo está interessado em 

alguma coisa e todos são especialistas em algo. Com isso, tem-se a percepção de que as 

pessoas interagem com as notícias e, dessa forma, constituem um público. Sobre isso, 

compreendemos que a sociedade, ao ter acesso ao jornalismo, começa a deter o poder de 

opinar e de participar das situações que ocorrem a sua volta. 

 

1.1 A notícia como um gênero jornalístico 

Não podemos falar de jornalismo sem definir, também, o que é notícia. Pena (2008) 

considera a notícia como sendo a matéria prima do jornalismo. Sem a notícia não existe 

informação, pois é através dela que os fatos são retratados para a sociedade. Para Park (2008) 

a notícia está estritamente ligada à questão do presente: 

 

A notícia, como forma de conhecimento, primariamente não está interessada 

no passado ou no futuro, mas no presente – que tem sido descrito pelos 

psicólogos de “o presente precioso” é sugerido aqui pelo fato de que a 

notícia, como é sabido no meio da impressa comercial, como um produto 

muito perecível. A notícia continua notícia até chegar às pessoas para as 

quais ela possui “interesse de notícia” (PARK, 2008, V. 2, p. 56). 

 

 Mas, para que um acontecimento se transforme em notícia, é preciso que ele esteja 

inserido nos critérios de noticiabilidade estabelecidos pelo jornalista ou pela linha editorial da 

empresa. Traquina (2005) classifica os critérios de noticiabilidade conforme a aplicação de 

valores notícias, que podem ser substantivos, contextuais e de construção. O primeiro refere-

se aos fatores de morte, notoriedade do fato, proximidade, relevância, novidade, o espaço de 

tempo do acontecimento, a notabilidade, o inesperado, o conflito ou controvérsia, a infração e 

o escândalo.   

Os valores notícia contextuais estão ligados à disponibilidade do fato, ao equilíbrio, à 

visualidade, à concorrência e ao dia noticioso, ou seja, ao contexto em que ele será veiculado. 

Já os valores notícia de construção fazem referência à simplificação e ampliação da notícia, 

como também à relevância, à personalização e à dramatização. Esse último está intimamente 

ligado à forma como o jornalista irá escrever sobre o fato, transformando-o em notícia. 

São os parâmetros pré-estabelecidos que vão determinar se um acontecimento poderá 

ou não se transformar em notícia. De acordo com Kunczik (2002), o valor notícia é 
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“determinado por fatores como clareza do evento, a surpresa, o conflito, o impacto pessoal, a 

proximidade geográfica” (KUNCZIK, 2002, p.20). Ou seja, quanto mais próximo do 

cotidiano, mais estranho for o acontecimento e se tem condições de ter a história bem contada, 

maior é a probabilidade de que este evento vire notícia. 

O princípio da objetividade teria sido fundamental para tornar o jornalismo algo sério 

e confiável. Para Kunczik (2002), a “objetividade de uma afirmação é o grau de identidade 

entre o fato e a sua descrição mediante a informação” (KUNCZIK, 2002, p. 223-224). Medina 

(1988) destaca que a verdade de uma notícia, que está centrada em um mercado livre de 

ideias, remete-se à “fundamentação teórica da objetividade do acontecimento”. Como o 

repórter está sujeito a passar por observações subjetivas, deverá utilizar de técnicas e cuidados 

para manter o princípio da objetividade. 

 

A missão do repórter é captar a realidade objetiva com a maior amplitude e 

precisão possíveis, narrá-las com fidelidade, de tal forma que o leitor receba 

a mais cabal informação sobre o fato (COSTALLES, 1966 apud 

MEDINA, 1988, p. 20). 

 

     A confusão causada ao ser discutido esse princípio é motivada por ele ser um método 

que deve ser seguido no momento em que a notícia está sendo produzida. Mas, o que nota-se 

nas redações é que o jornalista não separa a sua opinião do texto que escreve, já que o 

profissional possui uma ideologia própria. Pena (2008) acredita que a notícia nunca esteve 

“tão carregada de opiniões” e que a importância dada aos fatos é menor do que o espaço que é 

destinado aos comentários. Diante do que aponta o autor, podemos concluir que existe um 

entrave entre o que deve ser veiculado e como esse fato é abordado. 

 Na visão de Kunczik (2002), a imparcialidade ou o equilíbrio da notícia acabam por 

exigir da reportagem a manutenção de um relacionamento com o conteúdo global de um 

veículo de comunicação, com base em interesses já existentes na sociedade que compete com 

outros dentro do preceito da opinião pública, sempre respeitando a fidelidade do 

acontecimento com o que está escrito. Com base nos argumentos dos autores, entendemos que 

a notícia é responsável por orientar o homem na sociedade em que vivemos. Muitas vezes é 

tratada como uma mercadoria, onde não são levados em consideração os critérios de 

imparcialidade e objetividade, ferindo o princípio de ser uma representação da sociedade. 

Sobre o assunto, Medina (1988) considera: 
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A informação jornalística como um produto da comunicação de massa, 

comunicação de massa como indústria cultural e indústria cultural como 

fenômeno da sociedade urbana e industrializada. [...] E não é mais possível 

discorrer sobre a mensagem jornalística como um dado isolado dessa 

realidade (MEDINA, 1988, p. 16). 

 

Considerando o pensamento da autora, compreendemos que a notícia é um produto da 

comunicação de massa e está inserida nos desejos da indústria cultural, motivados pelo 

consumo da atual sociedade. Para Medina (1988), a informação jornalística (notícia) 

identifica-se com a urbanização e industrialização da sociedade. 

 

1.2 O declínio comercial do jornal impresso 

         O jornal impresso passou por inúmeras crises, que aconteciam sempre após o 

surgimento de novas mídias com velocidade e abrangência de público bem superior. A 

primeira crise ocorreu na década de 1920, após o surgimento do rádio.  

 

Até o início da década de 1930, o rádio permaneceu em caráter 

experimental. Organizado em sistema de sociedade, com uma programação 

voltada para a elite, o rádio teve um desenvolvimento lento até quando foram 

permitidas propagandas comerciais que levaram a organização de empresas 

para disputar o mercado (MENEGUEL, 2008, p. 02). 

 

        Sant’Anna (2008) considera que a perda do interesse pelos jornais foi motivada pelo 

fato de os rádios serem “meios mais flexíveis, que podem ser ouvidos no escritório, no carro, 

em casa, na praia, em lojas, consultórios, estádios, clubes e em outros locais públicos” 

(SANT’ANNA, 2008, p. 102). Com essa afirmativa consideramos que os programas 

radiofônicos se fizeram presentes na vida das pessoas, chegando a se transformar em parte 

integrante do cotidiano. 

        Mesmo com a forte concorrência das rádios, que informavam a população em tempo 

real os acontecimentos, os jornais impressos permaneceram ativos, apesar da redução no 

número de exemplares que eram vendidos nas bancas e dos assinantes que recebiam as 

edições em suas residências. 

        O jornal impresso após esse período passou por uma nova crise, que ocorreu quando a 

televisão ganhou espaço na casa da população, na década de 1950. Como afirma Leal (2009), 
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após a estagnação ocorrida mundialmente no campo televisual causada pela Segunda Guerra 

Mundial, realizou-se, no dia 18 de setembro de 1950  em São Paulo, a primeira transmissão de 

imagens no Brasil pela TV Tupi-Difusora uma emissora do Diários Associados de Assis 

Chateaubriand.  

O novo veículo proporcionou aos telespectadores algo a mais do que era oferecido 

pelo rádio: o uso da imagem. O público não só ouvia os acontecimentos, como também via, 

muitas vezes em tempo real, o fato. As expressões televisivas prendiam a atenção do público 

que, de acordo com Sant’Anna (2008) estavam em uma atitude de relaxamento e 

receptividade. 

        Com essa reflexão, entendemos que a televisão trouxe à vida das pessoas a 

oportunidade de “fugir da realidade”. Sentados à frente do aparelho, os telespectadores não 

precisavam procurar por algo, já que o aparelho lhe proporcionava tudo, inclusive a sensação 

de conforto. Naquele momento, como expressa o autor, o público busca o relaxamento, a fuga 

dos problemas do dia a dia, por meio de uma programação já estabelecida. 

        Em meio às crises enfrentadas pelo jornalismo impresso, um dos fundamentais 

motivos que contribuiu para ele manter-se ativo diz respeito ao lucro proveniente da 

publicidade. Sant’Anna (2008) argumenta que os jornais possuem uma particularidade que 

nenhum outro veículo tem: o regionalismo. 

 

Ele pode publicar seus cadernos de notícias do Brasil e do mundo, mas o 

resto é voltado para os interesses de quem mora na região em que ele circula. 

Isso é muito bom tanto para o anunciante local, que tem o seu produto 

divulgado para o público a quem é familiar, quanto para o anunciante 

nacional, que consegue alcançar as regiões mais distantes de suas redes, mas 

que têm acesso aos seus produtos, ainda assim (PAULINO, apud 

SANT’ANNA, 2008, p. 104). 

 

No entanto, o regionalismo característico dos jornais impressos não foi suficiente para 

mantê-lo completamente ativo no início da década de 1990. Conforme esboça o autor, as 

dificuldades financeiras apresentadas pelas empresas acabaram por ocasionar cortes de 

investimentos, demissões nas redações, diminuições de gastos com viagens e outras despesas 

vinculadas à realização de reportagens. Neste período também foi preciso adiar projetos de 

lançamentos de novos produtos, como cadernos e suplementos. 

        Essa reformulação no orçamento aconteceu no mesmo período em que crescia a busca 

por mídias mais rápidas e baratas. Os leitores passaram a ser seduzidos pelas “informações em 
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tempo real na internet e no rádio, pelos programas noticiosos e documentários nas TV’s a 

cabo, pela satisfação dos produtos gráficos e dos textos nas revistas semanais” 

(SANT’ANNA, 2008, p. 20). Com todos esses atributos, os leitores começaram a demonstrar 

um menor interesse nos jornais impressos com suas edições diárias. 

Outros meios de comunicação, principalmente a internet, ganharam espaço nesse 

cenário. As ferramentas de aproveitamento do tempo dedicado à busca por informações que 

são oferecidas pela internet foram os principais atrativos para um tipo de leitor cada vez mais 

exigente. 

Kovach e Rosenstiel (2003) citam três fatores como sendo os principais motivadores 

dessa mudança no jornalismo atual. O primeiro deles é a Internet, que tem a natureza de 

aproximar pessoas que estão longe, por um custo quase zero. Outro fator apontado pelos 

autores é a globalização, que garante a possibilidade de um mundo sem fronteiras, tornando 

obsoleto o sentido comercial do jornalismo. O terceiro fator do declínio dos grandes grupos de 

jornais impressos é a conglomeração. Os autores argumentam que com a globalização, 

pequenos grupos centralizados passaram a ter veículos de rádio, tv e de jornais. 

 

No começo do século, vemos desmoronar essa tradição das empresas que 

também fazem jornalismo, na medida em que passam a ser um componente 

menor dentro dos grandes conglomerados globais. [...] Os dirigentes das 

novas subsidiárias com certeza vão brigar e protestar para manter sua 

independência, mas a história mostra que a mudança deverá alterar o rumo 

do seu jornalismo (KOVACH e ROSENSTIEL, 2003, p. 53). 

 

 

Os jornais precisaram se reestruturar, devido à revolução no campo tecnológico, para 

que pudessem atuar num mercado que deixou de ser restrito às barreiras do Estado e passou a 

ter dimensões globais. Fonseca (2002) considera que o jornalismo viu na internet uma nova 

oportunidade de veiculação dos seus conteúdos. Isso foi motivado pelo crescimento da própria 

plataforma e dos serviços disponíveis no meio online.  

 

 

A internet não apenas é personalizada como também imediata, interativa e 

atrativa, enquanto a maioria dos jornais não o são. Mesmo os jornais 

continuam a ser publicados apenas uma vez por dia, baseados em 

informações largamente escolhidas no dia anterior e só atualizadas no dia 

seguinte (HELDER BASTOS, 2000 apud FONSECA, 2002, p. 287). 

 

 



21 
 

  

Diante desse contexto, a mídia impressa teve que se reinventar para não desaparecer. 

Em meio a uma plataforma que proporciona agilidade, interação e armazenamento de dados, 

os jornais entenderam que a melhor forma de continuar existindo era unir a plataforma digital 

ao jornal impresso. Sobre esse assunto, Arnt (2002) considera que a tendência, em diversos 

países do mundo, tem sido a interação das redações do jornal impresso e online. 

De forma gradativa, as notícias foram se deslocando do papel e adentrando no espaço 

digital. Ao mesmo tempo em que se fixava essa nova plataforma ganhava autonomia. “Em 

1997, acontece uma verdadeira explosão do jornalismo online, com os grandes jornais 

mundiais criando suas versões digitais” (ARNT, 2002, p. 229). Vê-se, a partir de então, uma 

nova forma de produzir e de veicular notícias, mas sem perder a essência do jornalismo 

impresso. 

De acordo com Ferrari (2004), “o primeiro site jornalístico foi o Jornal do Brasil, 

criado em maio de 1995, seguido pela versão eletrônica do jornal O Globo” (FERRARI, 2004, 

p. 25). Neste mesmo período, segundo a autora, a Agência do Estado, pertencente ao Grupo 

Estado também instalou sua página na internet. No entanto, existem controvérsias sobre o 

pioneirismo na implantação de sites jornalísticos. Schwingel (2012) integra a ideia de Palácios 

e Machado (1996) e afirma que a primeira publicação jornalística brasileira a estar presente 

no ambiente online foi veiculada através do Jornal do Commércio online, de Pernambuco, em 

dezembro de 1994. Ainda para a autora, o Jornal do Brasil possui seus méritos por ser o 

primeiro a estar com o seu produto na íntegra na internet. 

 

1.3 Uma breve noção de ciberespaço 

        Através da possibilidade de ligação entre as pessoas, oferecida pela rede de 

computação, fica permitida a troca de informações entre os usuários. “Neste contexto de 

inovações e possibilidades tecnológicas, foi se delineando um novo ambiente de convivências, 

denominado de ciberespaço, no qual relações sociais com características peculiares estão 

sendo construídas” (RIBEIRO, 2001, p. 140). Podemos entender como ciberespaço o mundo 

virtual onde transitam os mais diferentes meios de informação e onde as pessoas podem se 

relacionar virtualmente. 

 

 

Situado entre o real e o imaginário, o ciberespaço surge como um espaço 

alternativo, onde algumas referências modeladoras das interações face a face 

(p.ex., postura, gestos faciais, distância entre os interlocutores, tom de voz, 
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etc.) não se mostram presentes e tampouco necessárias na composição destes 

vínculos sociais (RIBEIRO, 2001, p.142). 

 

 

Essas convivências apresentadas pelo autor podem ser consideradas como uma nova 

forma de interação e de aproximação, onde, geralmente, são formados vínculos sociais com 

base em interesses comuns. A principal diferença entre os grupos formados no ciberespaço e 

na vida real é a forma como eles surgem. Ribeiro (2001) explica que na vida real estamos 

acostumados a encontrar fisicamente com as pessoas e, só depois iniciar um contato virtual, 

mantendo os interesses comuns; já no ciberespaço, esse processo é invertido. O autor 

argumenta que, com os grupos sociais, os internautas conhecem novas pessoas no espaço 

virtual, constroem relações sem nem mesmo ter contato físico com esses “novos amigos”, 

para depois ter uma aproximação face a face. 

        Através da estabilização desse novo espaço, é apresentada uma diversidade de práticas 

sociais que surgem a partir de afinidades entre novos utilizadores do meio. Essas teias de 

socialização que estão sendo formadas, vão sendo construídas como parte de uma nova 

realidade. 

 

A partir da imagem de que o ciberespaço é um mar polissêmico, abre-se a 

navegação das múltiplas possibilidades de identidade, em que a 

atemporalidade e a imaterialidade presentes nos fluxos de informação que 

formam o ciberespaço permitem a realização de desejos de forma virtual, em 

um verdadeiro laboratório existencial, liberto de qualquer tipo de obstrução 
(PENA, 2008, p. 180). 

 

 

        O autor argumenta que a era digital trouxe inúmeras consequências para os meios de 

comunicação e “o ambiente virtual modificou vários aspectos da vida humana. No jornalismo, 

influenciou todos os tipos de veículo, em todas as fases de produção e recepção de notícias” 

(PENA, 2008, p. 177). O modo de fazer notícia se transformou e, consequentemente, o 

jornalismo digital modificou a forma interação entre os produtores e receptores de notícias. 

 

1.4 Jornalismo online: uma nova forma produzir notícias  

O advento da tecnologia permite ao jornalismo a organização que parte do princípio 

básico, que é o de transmitir informações de forma rápida. Surge, a partir do momento em que 

a tecnologia adquire espaço fundamental na vida das pessoas, uma nova forma de fazer 

notícias, o jornalismo online. Autores divergem sobre a nomenclatura adotada para definir 

essa nova forma de fazer jornalismo. 
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O jornalismo online também pode ser chamado de jornalismo digital/online e 

jornalismo na internet. Sobre jornalismo na internet, entendamos como sendo uma forma de 

colocar na internet um conteúdo que não é propriamente daquele espaço. Já o termo 

jornalismo digital/online, configura-se como sendo a construção da realidade, por meio de 

eventos singulares que têm como suporte de veiculação a tecnologia, conforme explica 

Schwingel (2012). A autora traz o pensamento de Alves (2004) para que podemos definir 

jornalismo digital/online como sendo um “processo discursivo que permite a 

multisequencialidade; [...] que tenha a possibilidade de utilizar formatos de texto, áudio, 

imagem fotografada ou em movimento, sendo dessa forma, multimídia” (ALVES, 2004 apud 

SCHWINGEL, 2012, p. 21-22). 

Usaremos a expressão jornalismo online, pois, como explica Kondlatsch (2011), “o 

termo [...] age como adjetivo ou advérbio relacionado a serviços, produtos e informações 

usados e obtidos através da Internet ou conectados a um sistema” (KONDLATSCH, 2011, p. 

02). Esse novo jornalismo pode ser definido pela especificidade de formatos que a internet 

proporciona. 

 

O jornalismo on-line tem sido distinguido funcionalmente de outros  

tipos de jornalismo através da sua componente tecnológica enquanto fator 

determinante em termos de definição (operacional) – tal como anteriormente 

aconteceu relativamente aos campos da imprensa escrita, rádio e televisão 
(DEUZE, 2006 apud RODRIGUES, 2009, p. 16). 

 

O autor acredita que o jornalismo online possui características que são peculiares, que 

o diferencia das demais mídias existentes até o momento. As principais características 

apontadas por Rodrigues (2009) são: 1. atualização contínua, 2. interatividade, 3. 

Hipertextualidade, 4. personalização de conteúdo, 5. armazenamento e 6. convergência. Essas 

características estão claramente conectadas e ligadas entre si. 

 

1.5 Características do jornalismo online 

      Para que possamos compreender a definição de jornalismo online, é importante explicar 

que a sua principal característica se dá pela ideia de tempo real, onde predomina a 

necessidade de atualização de informações no menor espaço de tempo possível. O conceito de 

tempo real no Brasil teve origem na Agência Boadcast, do grupo O Estado de São Paulo. 

“Nesse tipo de informação, o fundamental é a atualização medida em minutos e até em 

segundos” (FONSECA, 2002, p. 289). 
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        Adghirni (2002) esclarece que o grupo O Estado de São Paulo passou a utilizar esse 

modelo de veiculação de notícias com base na agência britânica Reuters. A autora afirma 

ainda que esse termo surgiu a partir das questões econômicas daquele país, onde era 

necessária a veiculação de dados informacionais imediatos acerca da situação financeira, para 

que fossem tomadas as devidas providências na bolsa de valores. É nesse novo conceito de 

tempo que encontramos as explicações para as flexibilidades das jornadas de trabalho dos 

jornalistas. 

 

Nessa forma de trabalho, cada nova fonte que dizia algo virava um título de 

matéria, e assim por diante, até as reportagens começarem a ser produzidas 

em pedaços, ou em takes, como se fala no cinema. Predominava a ótica 

difusionista de informação: “o mais importante é informar antes”. Só que no 

final do dia restavam apenas pedaços que não eram consolidados e que não 

apresentavam lógica interna entre si. (MARTINEZ, 2007, p.14). 

         

Para Pena (2008), “algumas das críticas ao jornalismo ‘tradicional’ permanecem atuais 

no universo on-line, como, por exemplo, a velocidade, a simplificação, a superficialidade e a 

banalização”. (PENA, 2008, p. 180). Becker e Lima (2007) concordam com Pena (2008) ao 

afirmarem que “a corrida contra o tempo pode comprometer a apuração dos fatos, afinal, 

quantidade de informação não significa qualidade de informação” (BECKER e LIMA, 2007, 

p. 22). O dinamismo e a preocupação com a rapidez da informação acabam comprometendo a 

qualidade do produto veiculado e podem distorcer a matéria-prima do jornalismo: a notícia. 

 

O trabalho do repórter ou do editor do jornal online restringe-se, muitas vez, 

ao ato mecânico do “copiar-colar”, sem a etapa prévia de levantamento, 

apuração e cruzamento das informações junto às fontes, confrontando os 

mais diferentes pontos de vista. O texto jornalístico reduz-se a um despacho 

telegráfico, curto, objetivo, informativo e desprovido de qualquer 

interferência do autor (FONSECA, 2002, p. 292). 

 

        O foco das agências de notícias é divulgar sempre em primeira mão um 

acontecimento, para servir de base para outros veículos noticiosos. No entanto essa 

característica do jornalismo online acabou por trazer consequências negativas para a produção 

jornalística, a perda da credibilidade. “Por causa da exigência de rapidez e de instantaneidade, 

jornalistas e webdesigneres correm o risco de repetir conteúdos e formatos, produzindo telas 

padrão e formas fechadas de apuração, atualização e diagramação na publicação de notícias” 

(BECKER e LIMA, 2007, p. 19). Veicular uma notícia falsa ou com erros de apuração 

compromete a imagem da empresa diante do seu público. 
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        A internet trouxe inúmeras possibilidades de interação e desenvolvimento social no 

meio online que, de acordo com Becker e Lima (2007) estabeleceram novos questionamentos 

de conceitos como a proximidade, a distância e a mobilidade, além das fronteiras entre 

espaços públicos e privados, que modificou o cotidiano dos cidadãos das grandes cidades. O 

leitor passou também a ser o produtor de conteúdo, ao comentar sobre determinado assunto no 

espaço destinado para tal função.  

A velocidade do meio virtual possibilita um maior entrosamento entre produtor e 

receptor de notícias. Nas versões impressas, é impossível opinar em tempo real, no próprio 

veículo, sobre determinada informação que foi veiculada; caso o leitor tenha interesse em 

comentar, deve entrar em contato com o editor que decidirá se o texto será publicado na 

versão do dia seguinte. 

Ferrari (2007) considera que os leitores devem ser os protagonistas das histórias 

jornalísticas, afinal, é para o público que as notícias são produzidas. Levando em 

consideração o pensamento da autora, entendemos que os veículos noticiosos devem procurar 

sempre o bem estar do leitor e a maneira do acesso à informação. Com o advento da internet, 

os meios de comunicação ganharam vantagens no modo de produção da informação que é 

oferecida para o leitor. O ato de comunicar ganhou um novo sentido na sociedade atual, pois o 

uso exclusivo do texto não possui mais o potencial atrativo para os leitores, que buscam as 

mais variadas formas de se manterem atualizados sobre as informações. 

 

Diariamente, os leitores podem acompanhar em vídeo, áudio ou texto o que 

acontece em matéria de música, moda, cinema, sexo, viagem, estilo de vida e 

novos talentos, entre outros temas. E o que é melhor, é possível opinar sobre 

tudo, enviar fotos, o registro de um desfile de moda ou cobertura completa 

de um show da sua banda preferida diretamente do celular. Ou seja, o leitor 

protagoniza sua própria reportagem (FERRARI, 2007, p. 83). 

 

Com a chegada da mídia eletrônica, as informações tornam-se diferentes das 

veiculadas por outros meios, como a impressa ou a transmissão radiofônica e televisiva. 

Ferrari (2007) acredita que essa transmissão deixa de ter uma relação unívoca – um para um – 

e passa a adquirir múltiplos significados e leituras. 

Empresas jornalísticas não podem esquecer que o leitor é ativo, possui opinião e, acima 

de tudo, está inserido em um espaço onde as informações estão conectadas; é o mundo da 

globalização. O aumento no número de pessoas conectadas acaba por influenciar a forma de 

produção do conteúdo jornalístico. Isso ocorre porque, como as notícias são produzidas para o 
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público, mais pessoas ganham o direito de opinar sobre os assuntos que estão disponíveis na 

internet.  

 

Quando os leitores se aborrecem com alguma notícia, sabem a quem podem 

reclamar, por e-mail, para corrigir a informação (os jornais mais e mais 

publicam seus endereços eletrônicos e os sites na Internet colocam em 

hipertexto os nomes dos redatores, editores e publishers) (KOVACH e 

ROSENTIEL, 2003, p. 41). 

  

A noção de interatividade está totalmente ligada a uma ferramenta que foi criada, com 

o advento da internet, para assegurar ao leitor a possibilidade de armazenamento de 

informações. Ferrari (2007) afirma que “o hipertexto pode ser uma ferramenta útil para 

reconstruir a memória coletiva, uma memória fragmentada” (FERRARI, 2007, p. 84). A 

fragmentação das informações, ocasionada pela necessidade de atualização em tempo real, 

gerou a possibilidade da criação de hiperlinks, que são ligações feitas por meio das conexões 

com assuntos relacionados, que poderiam se perder em decorrência da fragmentação. 

Outra importante característica do jornalismo online é a possibilidade que o meio 

virtual oferece de disponibilizar links com informações associadas sobre assuntos próximos. 

Por meio desses links, o leitor pode navegar de forma não linear pelos conteúdos 

disponibilizados na internet.  Pena (2008) considera que o jornalismo on-line “pode ser 

precariamente definido como a disponibilização de informações jornalísticas em ambiente 

virtual, o ciberespaço, organizadas de forma hipertextual com potencial multimidiático e 

interativo” (p. 176). 

Essa disponibilização do conteúdo oferece ao leitor a liberdade de navegar por páginas 

diferentes e com uma maior variedade de informações acerca do assunto de seu interesse. 

Como explicam Becker e Lima (2007), os textos são oferecidos em camadas e conectados por 

meio de links ou base de dados, possibilitando que a navegação não tenha o mesmo começo e 

o mesmo fim.  

A ideia de unir o tempo destinado à busca por informações com o trabalho, por 

exemplo, deu ao leitor a opção de manter-se a par dos acontecimentos ao mesmo tempo em 

que realiza outras atividades. Isso ocorre porque esse novo leitor, que também podemos 

chamar de internauta, tem a opção de abrir várias janelas e explorar diversos sites, sejam eles 

de informação ou entretenimento. Podemos acrescentar que esse novo leitor tem total controle 

sobre os conteúdos que acessa, podendo ter um leque de informações de um único gênero, 
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desde que opte por visitar páginas exclusivas sobre o assunto. A mudança dos hábitos dos 

leitores, que passam mais tempo na frente de um computador, foi responsável por provocar a 

transição da busca por informações para a internet.  

Diferente do que ocorre nas edições impressas, que o trabalho acaba quando os jornais 

chegam às bancas, no jornalismo online o trabalho só começa quando uma informação é 

divulgada no portal de notícias. Muitas vezes, depois de ir ao ar no menor espaço de tempo 

possível e de forma superficial, a matéria precisa ser, geralmente, corrigida e linkada com 

assuntos correlatos. 

 

No mundo cibernético, em que praticamente qualquer pessoa pode escrever 

sobre os mais variados assuntos, a qualidade da informação jornalística está 

exatamente na capacidade dos profissionais de imprensa saberem abordar e 

apurar o fato, aplicando as ferramentas de interpretação e da criatividade, 

selecionando as informações, trabalhando o estilo do texto explicitando as 

fontes, produzindo caminhos originais de navegação entre as páginas, 

explorando qual é a melhor maneira de contar uma história em telas de 

hipertexto, ligadas entre si e pelos hiperlinks. (BECKER e LIMA, 2007, 

p. 17). 

 

Martinez (2007) considera que o hipertexto possui uma característica que o diferencia, 

não só do jornalismo impresso, como também do rádio: a possibilidade de preservar a 

informação que foi escrita no decorrer do tempo. Além de preservar, essa ferramenta permite 

que o leitor/internauta tenha acesso a outras informações e em momentos distintos, que 

podem ser horas e até dias. Isso só é possível devido ao arquivamento de conteúdos que é 

proporcionado pelo meio virtual. 

A interatividade, assim como as demais ferramentas oferecidas pelo meio online, 

possibilita ao internauta a exploração do potencial da elaboração de novos conteúdos e 

informações audiovisuais complementares. Dessa forma, o público consegue criar um espaço 

próprio de navegação com suas características. Hoje, os leitores podem montar listas com seus 

sites favoritos, suas músicas preferidas e personalizar o ambiente on-line conforme seus 

desejos. “Sem dúvida, as novas tecnologias permitem inovação e a geração de múltiplos 

conteúdos simultâneos e diferentes” (BECKER e LIMA, 2007, p.13). 

A globalização trouxe para a plataforma online o poder de estar em diversos lugares ao 

mesmo tempo e, a partir desse momento, os jornais, que eram considerados as fontes 

exclusivas de informações, perderam espaço para a convergência jornalística. Além da 

globalização, a mídia online também possui a capacidade de armazenar conteúdos, algo que 

não era possível aos jornais impressos. 
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A ideia de convergência e de interação com a nova mídia é uma estratégia não só de 

sobrevivência, mas de crescimento, quando levamos em consideração o fato de que as 

empresas jornalísticas ampliam o seu público alvo. O que antes abrangia apenas assinantes e 

os que iam até as bancas adquirir o produto, agora está presente no cotidiano de um novo 

público, mais conectado e, ao mesmo tempo, mais exigente na busca por conteúdos. “A 

internet busca estabelecer linguagens próprias a partir da convergência das mídias, da união 

dos recursos infinitos de arquivos com a transmissão de informação em tempo real, e com as 

possibilidades inéditas da interatividade” (BECKER e LIMA, 2007, p. 21). 
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2. A REDAÇÃO CONVERGENTE 

 

Como pudemos observar através do que foi exposto no capítulo anterior, as redações 

tiveram que se adaptar ao surgimento das novas mídias. Em razão disso, procurou-se criar 

uma redação convergente, que fosse capaz de incorporar os mais variados meios de circulação 

de conteúdos, em uma única plataforma, o ambiente online. Em decorrência deste fato, as 

organizações jornalísticas e os profissionais estão passando por processos de adaptação para o 

melhor aproveitamento das ferramentas oferecidas pelo ambiente digital no desenvolvimento 

das suas atividades.  

 

A tecnologia da digitalização da informação possibilita a inter-relação entre 

texto, imagem e som, não sendo apenas uma soma dessas três matrizes 

midiáticas, e sim uma produção discursiva disponibilizada de forma 

integrada e complementar pelo suporte web (AGUIAR, 2009, p. 169). 

 

Esboçaremos os pensamentos de Jenkins (2008) sobre a definição de convergência e 

as características de redações que se adaptaram ao modo de produção online. Falaremos sobre 

as três gerações que fazem parte do processo de adaptação das redações, classificadas por 

Schwingel (2012). Também mostraremos como ocorreram as transformações nas 

características empresariais, tecnológicas, produtivas e comunicativas da empresas e dos 

produtos jornalísticos, após a adaptação do espaço produtivo à plataforma online. Com base 

neste estudo, procuramos demonstrar as mudanças ocorridas na forma de produzir e de 

veicular conteúdos, modificando também as rotinas de trabalho dos jornalistas. 

.  

2.1 Convergência e alteração nas redações brasileiras 

A necessidade de acelerar o fornecimento de informações e de unir elementos como 

texto, áudio e vídeo, por exemplo, em uma única plataforma, vem mudando as características 

de produção de conteúdos das empresas jornalísticas.  

 

nos primeiros anos da década 2000, a convergência em empresas 

informativas despontou com força, sendo indicada como mandatória para 

grupos de comunicação, tanto como elemento para favorecer a inovação dos 

processos de gestão e distribuição de conteúdos, como oportunidade para 

renovar o jornalismo e atualizá-lo em face das demandas do público do 

século XXI (BARBOSA, S. 2009,p. 38).  
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A partir dos anos 2000, o leitor começou a sentir a necessidade de unificação dos 

dispositivos em um espaço para que as informações fossem absorvidas por completo, 

surgindo assim uma forma de produção convergente. Para Jenkins (2008), a convergência 

pode ser considerada: 

 

(...) um fluxo de conteúdos através de múltiplos suportes midiáticos, à 

cooperação entre múltiplos mercados midiáticos e ao comportamento 

migratório dos públicos dos meios de comunicação, que vão a quase 

qualquer parte em busca de novas experiências de entretenimento que 

desejam. Convergência é uma palavra que consegue definir transformações 

tecnológicas, mercadológicas, culturais e sociais, dependendo de quem está 

falando ou do que imaginam estar falando (JENKINS, 2008, p. 29). 

 

As mudanças que ocorreram nas redações brasileiras foram fruto da emergência criada 

pela instalação da internet e da busca por uma plataforma que oferecesse ao leitor as mais 

variadas possibilidades de difusão de conteúdos jornalísticos. Como pressupõe Jenkins 

(2008), a convergência faz com que antigas e novas mídias interajam com maior grau de 

complexidade. Na visão de Schwingel (2012), “as redações jornalísticas enfrentam o desafio 

da consolidação das práticas do ciberjornalismo, que são capazes de fornecer a notícia para 

seus leitores com todas as nuances informativas em prazos cada vez mais curtos e em ritmo de 

fluxo contínuo” (SCWINGEL, 2012, p. 129). 

A convergência é muito mais do que uma transformação ocorrida no âmbito 

tecnológico. Na visão de Jenkins (2008), a circulação dos conteúdos depende da participação 

dos consumidores e não dos avanços que ocorrem na tecnologia. A convergência é uma 

mudança cultural, onde o receptor é incentivado a procurar mais informações nas diferentes 

possibilidades oferecidas pelo espaço digital. “A convergência ocorre dentro dos cérebros de 

consumidores individuais e em suas interações sociais com os outros” (JENKINS, 2008, p. 

30). 

Por meio do que argumenta o autor, podemos entender que a tecnologia altera o ponto 

de vista cultural da sociedade, pois os consumidores de conteúdos tornaram-se mais ativos e 

aumentaram sua parcela de participação na produção convergente. Isto também ocorre da 

forma inversa, porque a sociedade também altera o fazer jornalístico. “O online provoca 

mudanças nos padrões de leitura e os jornais impressos se veem obrigados a mudar sua forma 

de apresentação para atrair novos públicos” (SEIBT, 2012, p. 02). Por meio do que já foi 

discutido nesta pesquisa, podemos acrescentar que essa transformação no fazer jornalístico 
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tem a intenção não só de atrair novos públicos, mas de manter um público já existente, que 

teve alteração no grau de exigência. 

2.2 O surgimento da redação convergente  

A adaptação das redações impressas ao ambiente online foi feita lentamente, e 

aconteceu conforme a necessidade de cada veículo em manter o público já existente e adquirir 

novos consumidores. Os grandes jornais procuram se inserir na nova plataforma, mas, nesse 

primeiro momento, não sabiam como fazer essa transformação. Os jornais online nada mais 

eram do que a continuação das edições impressas, muitas vezes transcritas, sem acréscimo de 

informações. 

Schwingel (2012) argumenta que a adaptação das redações ao novo universo que 

surgia foi feita de forma gradativa, ou seja, as versões online foram aprimorando-se através da 

incorporação de novas ferramentas que surgiram com o decorrer do tempo. A autora classifica 

essa adaptação das redações e implantação do jornalismo online em: primeira geração, 

segunda geração e terceira geração.  

 As características da primeira geração estão diretamente relacionadas com o período 

em que o jornalismo digital era apenas um deslocamento das matérias contidas na versão 

impressa. “As incipientes redações on-line encontravam-se integradas ao impresso, com 

poucas pessoas envolvidas [...] e se situavam em algum recôndito obscuro da empresa 

jornalística” (SCHWINGEL, 2012, p. 131-132). França e Viana (2010) alertam para o fato de 

que “aquilo na época chamado de jornal online na web, não passava da transposição de uma 

ou duas das principais matérias de algumas editorias” (FRANÇA e VIANA, 2010, p. 04). 

 Mesmo havendo a existência de uma redação única, onde os conteúdos 

confeccionados para o impresso eram apenas transportados para as versões digitais, 

Schwingel (2012) destaca que a estrutura profissional era bem definida. Os editores chefes 

das editorias eram os responsáveis por alimentar a sua respectiva editoria na versão online. 

 As dinâmicas que caracterizam as redações na segunda geração do processo de 

adaptação faz referência ao momento em que as empresas jornalísticas começam a elaborar 

materiais específicos para os seus portais, ou seja, os produtos finais começam a apresentar 

diferenças em relação ao que é veiculado nas versões impressas.  
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É nessa fase que o jornalismo passa a usar recursos como links, com 

chamadas para notícias de fatos que acontecem no período entre as edições; 

o e-mail passa a ser utilizado como uma possibilidade de comunicação entre 

jornalista e leitor ou entre os leitores, através de fóruns de debates; a 

elaboração das notícias passa a explorar os recursos oferecidos pelo 

hipertexto; surgem as secções “últimas notícias” (FRANÇA e VIANA, 

2010, p. 05). 

 

No entanto, Schwingel (2012) alerta para o fato de que mesmo existindo uma 

integração entre os parâmetros convergentes, este processo ainda é feito de forma artesanal. A 

autora considera, então, que por mais que sejam produzidos conteúdos para as versões online, 

nessa geração, o trabalho ainda possui limitações, porque o jornalista ainda não adquiriu 

conhecimento técnico suficiente para lidar com as novas ferramentas de trabalho. Sobre o 

assunto, Ribeiro (2012) argumenta: 

 

O conhecimento por parte destes profissionais se resume à produção de 

textos ainda baseados no formato de jornal impresso, com pouco 

conhecimento sobre as possibilidades das ferramentas de busca, sobre como 

encontrar informações estruturadas, e observar ainda que grande parte das 

informações que obtêm sobre a utilização das ferramentas da internet é 

extraída da própria internet, sem a capacitação mais profunda acerca do tema 

(RIBEIRO, 2012, p. 02). 

 

Em relação às rotinas jornalísticas, a segunda geração trouxe o desenvolvimento de 

equipes específicas, onde os repórteres do online são separados dos repórteres do jornal 

impresso. Na concepção de Scwingel (2012), as dinâmicas específicas para a produção 

ciberjornalísticas começaram a ser estruturadas a partir da produção de materiais próprios 

para este espaço. A autora também argumenta que a saída de repórteres para as ruas em busca 

de mais informações e a utilização de um processo de produção mais diferenciado marcam as 

rotinas da segunda geração.  

 É na terceira geração que as redações começam a adquirir as características de um 

ambiente convergente. Isso ocorre devido aos investimentos empresariais e editoriais para que 

sejam exploradas as potencialidades oferecidas pela internet. Schwingel (2012) considera que 

o fator crucial para esse acontecimento foi a estruturação dos sistemas de publicação dos 

conteúdos que já eram produzidos na geração anterior. “A estruturação de um sistema de 

publicação, de acordo com as rotinas da redação, contribui para o processo de produção 
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jornalístico, mostrando como isso ajuda na sistematização da prática jornalística em um 

ambiente complexo e fluido, como é o do ciberespaço” (SCHWINGEL, 2012, p. 141). Na 

visão de França a Viana (2010), os conteúdos de terceira geração além de serem 

desenvolvidos exclusivamente para a internet, disponibilizam recursos multimídia que ficam 

armazenados no site servindo como elementos informativos e complementares às matérias.  

 As redações atuais já vivem o que ambos os autores chamam de quarta geração, onde a 

principal característica é o uso de redes sociais para o efetivo contato com o público/leitor. 

Essa transição proporciona uma integração de todo o processo produtivo e pode ser 

considerada como uma completa convergência quando o assunto é produção jornalística. 

2.3 Produção colaborativa de notícias 

 A interação com o leitor permitiu o estabelecimento da prática definida por Schwingel 

(2012) como sendo um jornalismo colaborativo, ou geração ciberjornalística. A autora 

classifica essa fase como o período em que ocorre a incorporação do usuário no processo de 

produção de notícias. 

De acordo com Castilho e Fialho (2009), a produção colaborativa é caracterizada “pela 

descentralização e horizontalização do controle da produção de conteúdos, valorizando a 

diversidade, a iniciativa individual e a polifonia de opiniões” (CASTILHO e FIALHO, 2009, 

p. 137). Os autores ainda afirmam que ocorre um ganho informacional infinito, já que passa a 

existir uma troca de dados não até então não existente.  

A colaboração do leitor na produção de conteúdos só torna-se possível por três motivos: 

a interatividade, a multimidialidade e a flexibilização dos limites de tempo e de espaço. A 

interatividade possibilita e potencializa a participação do leitor/internauta nas etapas de 

produção de notícias, a multimidialidade permite que sejam produzidos conteúdos para 

diferentes mídias, sem que haja alteração no entendimento do público, e a não determinação 

de tempo e espaço para a produção das matérias ajuda na construção multimídia dos 

conteúdos. Schwingel (2012) complementa o conceito de jornalismo colaborativo ao afirmar 

que este “nasceu no ciberespaço, com lógicas de processos sistematizados pelas ferramentas 

de publicação de conteúdo” (SCHWINGEL, 2012, p. 151). Na visão de Jenkins (2008),  

 

Em vez de falar sobre produtores e consumidores da mídia como ocupantes 

de papeis separados, podemos agora considera-los como participantes 
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interagindo de acordo com um novo conjunto de regras, que nenhum de nós 

entende por completo (JENKINS, 2008, p. 30). 

 

A multimidialidade expressada por Schwingel (2012) traz à tona os recursos utilizados 

para a criação de conteúdos disponíveis para multiplataformas que, segundo Seibt (2012), 

seriam a elaboração e difusão dos conteúdos noticiosos para múltiplos canais, onde o produto 

final é adaptado de acordo com as características de cada canal utilizado pela empresa. A 

ideia de criar um mesmo produto final ajustado para cada plataforma faz com que as redações 

pensem em equipes formadas por um maior número de pessoas dedicadas à execução do 

trabalho. Esse tipo de trabalho seria feito de forma diferente nas redações convencionais. 

Nelas, uma única pessoa produziria conteúdo noticioso para uma mídia exclusiva.  

 Esses novos conteúdos são “produzidos em colaboração com a equipe de ‘cozinha’, 

como se convencionou chamar dentro da Redação os colegas que dão apoio à equipe externa, 

publicando conteúdos em sites, atendendo telefonemas ou atuando na produção de infografias, 

galerias de fotos e edição de vídeos” (SEIBT, 2012, p. 04). 

 De acordo com o que esboça Castells (1999), as novas tecnologias tornaram-se 

responsáveis pelas possibilidades de interação entre produtor e receptor; possibilidades essas 

que ganham espaço no fazer jornalístico atual. O autor explica que 

 

a tecnologia da informação torna-se o ingrediente decisivo do processo de 

trabalho na forma descrita porque: determina uma enorme capacidade de 

inovação, possibilita a correção de erros e a geração de efeitos de feedback 

durante a execução, fornece a infra-estrutura (sic) para flexibilidade e 

adaptabilidade ao longo do gerenciamento do processo produtivo. Esse 

processo produtivo específico introduz uma nova divisão do trabalho que 

caracteriza o paradigma informacional emergente (CASTELLS, 1999, p. 

307-308). 

 

2.4 Transformações provocadas pela convergência  

O movimento adaptação das redações ao ambiente online gerou transformações em 

dimensões ligadas à produção de conteúdos. Com a alteração no modo de fazer notícia, 

ficaram em evidência as transformações tecnológicas, mercadológicas, culturais e, 

principalmente, as sociais. Salaverría (2008) classifica as quatro dimensões em que ocorreram 

transformações para o aperfeiçoamento da convergência digital. De acordo com o pensamento 
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do autor espanhol, essas dimensões são classificadas em: empresarial, tecnológica, 

profissional e comunicativa. 

 

Tradução livre: A convergência jornalística é um processo multidimensional, 

facilitado pela implantação generalizada das tecnologias digitais em 

telecomunicações, afetar o, comercial, profissional e comunicacional mídia 

editorial campo tecnológico, eu propiciando ferramentas de integração, 

espaços, métodos de trabalho e línguas anteriormente dispersos, para que os 

jornalistas a produzir conteúdo que são distribuídos através de múltiplas 

plataformas, pelas próprias línguas cada. O impacto da tecnologia digital 

desencadeou um processo de mudança que afeta todas as áreas da mídia: a 

partir de sua estrutura corporativa e modelos de negócios para jornalistas 

profissionais a si mesmos, por meio de processos de produção, ajustes e 

redações à relação com o público. Absolutamente tudo é alterado 

(SALAVERRÍA, 2008, p. 403).
1
 

 

 

Com as discussões acerca do assunto, poderemos compreender que as quatro 

dimensões que tiveram suas características transformadas estão estreitamente conectadas. 

Paralelamente às mudanças empresariais, aconteciam as mudanças tecnológicas. Afinal, os 

investimentos no âmbito empresarial só se fizeram necessários a partir do momento que a 

tecnologia começou a fazer parte do cotidiano das pessoas. A internet trouxe consigo o 

barateamento das informações, opção de conteúdos variados em um mesmo espaço, 

possibilidade de velocidade e transparência nas publicações. É neste exato momento que o 

espaço online ganha força e passa a ser a primeira opção de busca dos consumidores de 

informações.  

Seibt (2012) considera que a popularização dos sites de notícias e das redes sociais 

(advento da tecnologia) fez com que grandes empresas criassem sistemas de mídias sociais 

para que pudesse comunicar-se com os leitores, receber algumas sugestões de pautas e até 

mesmo fazer coberturas jornalísticas inteiras, em tempo real, contando com a colaboração de 

conteúdos. 

                                                           
1 Lo convergencia periodística es un proceso multidimensional que, facilitado por lo implantación generalizada de los 

tecnologias digitales de telecomunicación, afecto al ámbito tecnológico, empresarial, profesional y editorial de los medios de 

conumicación, propriciando una integración de herramientas, espacios, métodos de trabajo y lenguajes anteriormente 

disgregados, de forma que los periodistas elaboran contenidos que se distribuyen a través de múltiples plataformas, mediante 

los lenguajes propios de cada uno. El impacto de la tecnologia digital ha desencadenado un proceso de mudanza que afecta a 

todas las esferas de esos medios: desde su estructura empresarial y modelos de negocio hasta los propios profesionales de los 

periodistas, pasando por los procesos productivos, la configuración de las redacciones y hasta la relación con las audiencias. 

Todo, absolutamente todo está cambiado (SALAVERRÍA, 2008, p. 403) 
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 O advento da tecnologia mudou a forma de produzir notícias, de formar equipes, de 

apurar os fatos e de difundir as informações. Todas essas alterações foram geradas pelos 

novos hábitos dos leitores, que mudaram a partir do surgimento e estabelecimento dos 

aparatos tecnológicos. Com um público mais exigente, as empresas tiveram que adaptar as 

suas redações e transformá-las em espaços convergentes.  

As alterações sofridas na dimensão profissional ocorrem a partir do momento em que 

se faz necessário o empenho de um trabalho mais rápido, fazendo uso de novas técnicas de 

coleta e divulgação de conteúdos. Os repórteres passam a utilizar ferramentas de trabalho que 

até então eram desconhecidas pelos profissionais das redações convencionais. 

 

A necessidade de dar conta desse tipo de operação faz com que os repórteres 

e editores sejam aptos ao uso de ferramentas que permitem tal transmissão, 

deslocando a responsabilidade de um setor específico da Redação – como o 

de mídias sociais – para toda a equipe editorial. (SEIBT, 2012, p. 03-04). 

 

 Antes do surgimento e aperfeiçoamento do ambiente online, não existia uma 

plataforma que combinasse elementos como texto, imagens e vídeos na veiculação de 

conteúdos. Essa nova maneira de interação com o usuário contempla a transformação ocorrida 

na dimensão comunicativa.  

 

Recursos e funcionalidades são utilizados na composição de narrativas 

hipertextuais, com a integração de recursos multimídia como áudio, vídeo, 

gráficos, fotos, mashups, taggings, blogs, bookmarks sociais, estatísticas 

dinâmicas, opções diversas de interatividade com os usuários. São os 

sistemas de publicação associados a banco de dados inteligentes que 

permitem melhor inter-relacionamento e flexibilidade combinatória, com 

vistas à contextualização e aprofundamento das informações jornalísticas 

(SCHWINGEL, 2012, 130). 

 

As potencialidades geradas pelos elementos hipertextuais e de interação exigem dos 

veículos de comunicação novos formatos que consigam suprir essa nova necessidade dos 

leitores. França e Viana (2010) explicam que “o receptor tem o controle, o poder de acessar 

uma infinidade de fontes, sem as barreiras de tempo e espaço que limitavam sua ação até o 



37 
 

  

advento da web” (FRANÇA e VIANA, 2010, p. 8). Para as autoras, esse controle dá ao 

usuário o poder de escolha, diante da variedade de opções propostas pela internet.  

 Diante do que foi esboçado, podemos compreender que o receptor controla e decide 

qual conteúdo quer acessar. Por isso, são tão importantes as transformações ocorridas na 

produção dos conteúdos que são oferecidos para o público. Através desses novos formatos de 

notícias, o leitor, que antes era mero receptor, ganha destaque nos interesses das empresas 

jornalísticas. 

 Neste sentido, os processos de organização da notícia (coleta, seleção e apresentação) 

são influenciados não só pelo jornalista ou empresa, mas também pelo público, que passa a 

oferecer informações que poderão se transformar, posteriormente, em notícias. Como 

descrevem Fantoni e Borelli (2012), de receptor da informação, o leitor passa a atuar como 

um produtor da mesma.  

 A internet foi responsável por modificar todas as relações já existentes relativas ao 

tempo. Isso ocorre porque a produção de notícias não está mais focada no que poderia ser 

feito até o fechamento do jornal, realizado no final do dia, mas sim na veiculação de notícias 

em tempo real. Os sites de notícias, hoje, ganharam uma nova característica: agora eles são os 

espaços de interação entre leitor e jornalista e de busca por novas fontes. 

2.5 Transformações na rotina dos jornalistas 

 
Quando a redação digital se fez presente nos grandes veículos noticiosos, o 

profissional teve que se adaptar à nova plataforma e iniciar um trabalho completamente 

diferente daquele que era realizado desde a invenção do jornal.  A busca por informações 

ficou concentrada na própria internet. Na visão de Barbosa E. (2003), a redação digital alterou 

a forma como os jornalistas fazem o seu trabalho, alterou também a natureza do conteúdo das 

notícias, modificou a estrutura e a organização da redação, bem como da indústria noticiosa e, 

por fim, modificou a natureza das relações entre as organizações noticiosas e o seus mais 

variados públicos. 

Atualmente, a rede de computadores desempenha duplas funções. Ao mesmo tempo 

em que modifica a relação entre produção e recepção de notícias, pré-estabelecida pelas 

tradicionais empresas jornalísticas, exige do jornalista uma maior consciência do seu trabalho, 

a fim de evitar que o excesso de informações prejudique a recepção dos leitores. Muitas 

vezes, como explica Becker e Lima (2007), os jornalistas seguem apenas os comandos de 
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copiar e colar e não se empenham em apurar melhor o fato, porque possuem, agora, novas 

atribuições. 

            Como foi esclarecido no início do trabalho, o jornalismo é a profissão do jornalista, e 

cabe ao profissional assumir o compromisso com o relato da verdade, sempre respeitando os 

valores éticos e de interesse do público. O modo de relatar os acontecimentos passou por 

transformações, principalmente após o surgimento de novas mídias, como a internet, e mudou 

a forma de trabalho dos jornalistas. 

  

Aquela noção de ordem e de rotina produtiva ditada pelos meios industriais – 

em que o trabalho do repórter é apenas uma etapa da cadeia de produção que 

termina nas rotativas e na distribuição do produto ao leitor- foi subvertida 

pelo ritmo do noticiário no ciberespaço, que passou a buscar a 

instantaneidade para a mensagem jornalística escrita (MARTINEZ, 2007, 

p. 15). 

 

Até a chegada da era digital, o trabalho do jornalista era “sair em busca de uma boa 

reportagem, anotar dados em um bloco de papel, escrever o texto em uma máquina barulhenta 

e entregar as laudas ao editor” (LIMA, 2009, p. 01). O jornalista sempre foi visto como um 

mediador e um intérprete da realidade. A mediação pode ser caracterizada como a arte de 

facilitar a comunicação entre os diferentes grupos que compõem a sociedade. Já a 

interpretação da realidade permite o acesso da população aos acontecimentos do cotidiano. 

Nesse mundo, as atividades eram bem definidas e as agências de notícias tinham a função de 

oferecer material sobre os acontecimentos mundiais. Cabia ao jornalista escolher qual assunto 

seria oferecido ao leitor. 

 

O repórter era repórter e o editor era editor. O fotógrafo era fotógrafo e o 

‘pauteiro’ era ‘pauteiro’. Eram funções claras, definidas e delimitadas por 

tarefas divididas entre as partes – texto, foto e arte – que se juntavam nas 

páginas com a publicidade no final do dia em um fechamento frenético e de 

teor artesanal (MARTINEZ, 2007, p. 15). 

 

Ocorreram transformações significativas na forma de trabalho deste profissional, que 

sentiu a necessidade de adaptar-se a essa nova plataforma de trabalho para que fosse 

permitido o melhor aproveitamento das ferramentas digitais no desenvolvimento das suas 

atividades. Os jornalistas que trabalham em uma redação convergente sofrem bastante 

dificuldade no processo de adaptação e tende a resistir às mudanças que lhe são impostas. O 

tempo destinado para a produção dos informativos mudou, exigindo do profissional maior 

dedicação ao trabalho executado. “Como muitos dos sites se originam a partir de jornais 
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impressos, os jornalistas agora têm de trabalhar com vários em vez de apenas um horário de 

fechamento, como estavam acostumados” (BECKER e LIMA, 2007, p. 17). 

Devemos compreender que o trabalho do jornalista transformou-se, paralelo ao grau 

de exigência do público, que procura por informações mais aprofundadas e detalhadas. Por 

esse motivo, com o advento da tecnologia, o leitor pode perfeitamente assumir a função de 

editor, um agente de interação: 

 

Numa sociedade onde qualquer pessoa em qualquer lugar e a qualquer 

instante pode produzir notícias e divulgá-las utilizando plataformas digitais, 

o jornalista agora divide espaço com os demais cidadãos nessa tarefa e 

também teve que adaptar-se e buscar conhecer as ferramentas e técnicas 

próprias do ambiente digital para continuar atuando no mercado (RIBEIRO, 

2013, p. 01). 

 

 No entanto, segundo os pensamentos da autora, esse profissional ainda não tem 

conhecimento suficiente das ferramentas de trabalho no ambiente digita. Tanto no que diz 

respeito ao texto, quanto aos aspectos visuais, os jornalistas adotam condutas utilizadas para a 

elaboração de conteúdos para as edições impressas. Ribeiro (2013) explica que, muitas vezes, 

esses profissionais deixam de utilizar recursos característicos de uma produção convergente, 

como infográficos, imagens, vídeos e áudios em um único conteúdo, por não terem o 

conhecimento necessário das técnicas de produção, para construir um material mais 

elaborado. 

 Outra deficiência profissional apresentada por Ribeiro (2013) é a de que os jornalistas 

não aprenderam a lidar com o bombardeio de informações que chegam às redações, seja por 

redes sociais ou por agências de notícias. A autora explica que a forma de gerenciamento de 

toda essa informação requer muito do jornalista para retirar informações estruturadas e 

construir narrativas que tenham relevância social. 

 Para que possa desempenhar sua função seguindo os preceitos jornalísticos, o 

profissional da área deve estar inserido no mundo online (seu novo ambiente de trabalho) e 

saber manusear as ferramentas que são oferecidas pela tecnologia. Como explica Ribeiro 

(2013), o papel do jornalista atuante no ambiente online 

 



40 
 

  

é principalmente de editor e redator para web, tendo como principais 

atividades a coordenação, o desenvolvimento de ideias que serão 

transformadas em histórias, a consulta a fontes e coleta de dados, a redação 

de notícias e reportagens e a edição de histórias para serem disponibilizadas 

online (RIBEIRO, 2013, p. 06). 

 

 Sobre o assunto, a autora acrescenta que é preciso que os jornalistas tenham 

conhecimento das técnicas de uso da web, do texto que deve ser escrito para a internet, da 

criação dos produtos multimídia, e da administração dos conteúdos disponibilizados pelos 

sites de notícias. “O jornalista contemporâneo tem que saber usufruir da Web como 

ferramenta básica para o seu trabalho; ela está imposta à sua sobrevivência tanto quanto a 

escrita” (PADILHA, 2009, p. 02). A autora ainda afirma que o real interesse do jornalista 

deve ser o conhecimento, o acompanhamento e a prática das mudanças que vêm ocorrendo no 

cenário jornalístico. 

 Mesmo com as limitações no que diz respeito à produção dos conteúdos, a internet foi 

um divisor de águas na relação do profissional, do leitor e das fontes, destruindo o monopólio 

da informação, antes prioridades dos agentes de comunicação. Hoje, constrói-se um 

relacionamento aberto onde ainda não é possível fazer a distinção do papel de cada um nessa 

nova relação. 

 As jornadas de trabalho destes profissionais também tiveram consideráveis alterações. 

Com a busca incessante pelo pioneirismo na informação, os jornalistas se submetem a entrar 

mais cedo e sair mais tarde das redações jornalísticas e, ainda não satisfeitos, se sujeitam a 

trabalhar em casa, atualizando os sites e buscando novas informações que servirão como 

notícias no dia seguinte. 

 

Nessa nova realidade profissional, o repórter não deve mais se especializar 

em uma única área de cobertura para determinada mídia, mas, sim, estar 

pronto para veicular sua apuração em diversos formatos e linguagens. Não 

raro, repórteres de jornais e revistas são obrigados a fotografar, filmar e/ou 

gravar, gerando, em uma única saída da redação, reportagens de texto, áudio 

e vídeo/foto, tudo isso sem qualquer acréscimo salarial 

(KISCHINHEVSKY, 2009, p. 58). 

 

Essa nova função do jornalista que é esboçada pelo autor, vai contra os princípios das 

redações impressas, que é a especialização naquela área de cobertura e a atuação do 
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profissional em um único meio. Padilha (2009) reflete bem a situação das jornadas de trabalho 

ao afirmar que, “o jornalista pode fazer os seus horários, mas corre o risco de um descontrole 

desse horário” (PADILHA, 2009, p. 07). Os acréscimos ocorridos na lista de tarefas que 

devem ser executadas pelos jornalistas foram consideráveis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

  

3 – A PRODUÇÃO DE NOTÍCIAS NO JORNAL DE FATO E NO PORTAL 

DEFATO.COM 

 

Na corrente pessimista em que vivem os jornais impressos, haja vista situações como a 

queda na credibilidade, no número de leitores e na receita financeira, a busca por estratégias 

viáveis a tornar a plataforma impressa um meio viável tem movimentado diretores e editores 

executivos de pequenos e grandes jornais brasileiros. Como vimos nos capítulos anteriores, a 

convergência de conteúdos e de mídias tem sido um mecanismo comum nos veículos que 

passaram a entender o jornal impresso como mais um produto de um grupo empresarial de 

comunicação, e não o único. 

Mas nessa busca pelas estratégias adequadas, uma coisa tem se mostrado certa: cada 

mídia deve encontrar sua linguagem e, juntas, todas devem atuar de forma convergente. É 

com base nesses conceitos que decidimos investigar como ocorre a produção da notícia no 

Jornal De Fato em suas versões impressa e digital e identificar que tipo de recursos o veículo 

tem utilizado para dotar cada texto com as peculiaridades de sua plataforma. 

O Jornal De Fato foi fundado no ano 2000, por César Santos e Carlos Santos, com o 

propósito de criar um jornal semanal que, a princípio serviria como uma complementação da 

renda. O jornal tornou-se, posteriormente, um veículo com objetivo de praticar um jornalismo 

diferente dos demais jornais até então existentes por conter uma linguagem mais acessível ao 

público, defendendo ideais críticos e pluralistas, já que não pertence a nenhum grupo político 

do município de Mossoró/RN e do Estado do Rio Grande do Norte. Atualmente, o Jornal De 

Fato circula em mais de 80 municípios do estado. 

O portal de notícias defato.com entrou no ar em março de 2012, em consonância com 

uma reforma gráfica no jornal impresso. Para se preparar para isso, o jornal montou um 

escritório em Natal, atualmente desativado, com repórteres e editores e fotógrafos que 

produziam especialmente para o online. Em seguida, estes profissionais, num total de dez, 

foram produzindo também para o impresso. Foram adquiridos notebooks, modem para 

transmissão de internet, e celulares para produzir fotos e vídeos. Isso foi o material que serviu 

e serve às duas plataformas 

Para a execução do trabalho, usaremos como metodologia a análise de conteúdo, 

método que é utilizado desde o século XVIII, quando foi realizada uma análise minuciosa de 

uma coleção de hinos religiosos, para saber se eles tinham o conteúdo impróprio. O método 
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ganhou grande destaque durante a Segunda Guerra Mundial, quando começou a fazer parte de 

25% das pesquisas a serviço do governo americano. Para Fonseca Junior, "esse método tem 

demonstrado grande capacidade de adaptação aos desafios emergentes da comunicação e de 

outros campos do conhecimento" (FONSECA JÚNIOR, 2009, p.280). 

A análise de conteúdo se encaixa no trabalho porque definiremos as principais 

diferenças das notícias veiculadas nos jornais impressos e nos portais de notícias de Mossoró. 

Essa análise só poderá ser feita através de uma comparação entre o conteúdo apresentado por 

cada um deles. O método é baseado em dados quantitativos, que revelarão a quantidade de 

notícias que permanecem idênticas, tanto na versão impressa quanto online.  

Para a análise dos textos, utilizamos oito notícias que foram veiculadas pelo site e, no 

dia seguinte, estavam estampadas nas páginas da versão impressa. Selecionamos o período de 

cinco dias (07 a 11 de julho/2014 – sendo de segunda a quinta a análise das notícias do portal 

e de terça a sexta a análise das notícias veiculadas nos jornais).  

Pode-se notar que não analisaremos as duas plataformas no mesmo dia. Justificamos 

essa escolha pelo fato de que nas segundas-feiras os jornais impressos não são produzidos, 

mas o portal de notícia continua veiculando informações. Outro critério relevante para 

embasar nossa escolha, é que os portais estão sempre à frente dos jornais, já que prezam pela 

atualização contínua das notícias e a versão impressa só será disponibilizada no dia seguinte. 

 

Divulgar as notícias em rede (WWW) à medida que os fatos considerados 

jornalísticos vão acontecendo. Esta é a meta dos jornais on-line em busca do 

tempo real. News et flashs em fluxo contínuo desfilam na telinha ou piscam 

em janelas animadas para leitores assíduos da internet (ADGHIRNI, 2002, 

p. 304 – 305). 

 

Na escolha do período a ser analisado, consideramos importante identificar um 

período recente e "neutro", em que não houvesse um tema específico sendo tratado em 

demasia, como Copa do Mundo, Eleições, Etc. As matérias escolhidas foram retiradas da 

editoria “Mossoró”, do Jornal De Fato e do Portal DeFato.com. Essa escolha partiu do 

preceito de que esta editoria é a que tem o maior número de matérias e não trata de assuntos 

específicos, como política e cultura. Também justificamos pelo fato de que os assuntos 

abordados nesta editoria são de interesse da população mossoroense, com notícias próximas e 
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que refletem a realidade da população. Traquina (2005) classifica como sendo um dos 

critérios de noticiabilidade a proximidade do acontecimento ao público que receberá a notícia. 

Devemos informar que utilizamos oito matérias – duas em cada dia de análise. Como 

critério de escolha das matérias utilizamos as que estampam os conteúdos centrais das duas 

páginas principais da editoria Mossoró (páginas 1 e 3 - já que a página 02 é composta por 

coluna social). Identificadas as matérias centrais, fomos para o portal de notícias e 

procuramos esta mesma matéria na lista de conteúdos que foram veiculados no dia anterior. 

 

3.1 – Análise  

Por ser instantânea, a notícia produzida para a plataforma online é mais rápida e, 

muitas vezes, é complementada à medida que novos fatos vão surgindo. Com os recursos 

possibilitados pela internet, o jornalista pode editar seu material a qualquer momento. Na 

versão impressa, não há essa possibilidade. Qualquer erro cometido tem de esperar 24 horas 

para ser corrigido, já que o jornal já está nas bancas. 

Criado para ser um novo meio de comunicação da empresa que já havia criado o 

Jornal De Fato, o Portal defato.com nasceu também com o objetivo de ser um complemento 

da edição impressa. Através de recursos como vídeo, áudio, galeria de imagem e hiperlinks, o 

portal pode ampliar a notícia veiculada pela edição impressa. Já a edição impressa passa a ser 

produzida pelos repórteres com uma obrigação a mais: ampliar o conteúdo informativo 

noticiado de maneira superficial pelo portal. 

Entretanto, a análise das notícias elaboradas neste projeto mostra que essa 

convergência não tem ocorrido rotineiramente nem de forma satisfatória. Em sua maioria, as 

matérias publicadas na edição impressa do Jornal De Fato são cópias das notícias veiculadas 

um dia antes no Portal De Fato. 

Das oito matérias analisadas, apenas uma, intitulada “Município recebe mais de R$ 

2,5 milhões em quatro convênios”, demonstrou diferencial em relação ao que foi publicado na 

outra plataforma. Percebemos que o texto elaborado para o portal teve maior dedicação no 

momento em que o conteúdo estava sendo produzido, do que o texto que estampou a página 

03 da edição impressa no dia 11/07/14 (Anexo 15, p. 66-67). Aqui, como nos outros casos, 

também podemos destacar que houve uma transposição do texto sem uma devida dedicação. 

No entanto, não acontece apenas uma colagem do conteúdo, e sim uma redução deste. Na 

versão online são oferecidas informações sobre quais unidades em Mossoró iriam receber a 
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quantia, e o valor destinado para cada local. Já na edição impressa, essas informações foram 

subtraídas e, acrescenta-se, ao invés do texto, uma foto da entrada da Universidade do Estado 

do Rio Grande do Norte (UERN), um dos locais beneficiados pelo convênio. (Anexo 16, p 

68).  

As outras sete matérias analisadas não apresentaram alterações nas suas estruturas 

textuais. Em todos os casos, o texto publicado no dia anterior pela versão online estava 

igualmente estampado nas matérias centrais das páginas 01 e 03 da versão impressa do Jornal 

De Fato. Estes exemplos contradizem argumentos que se baseiam na ideia de que a versão 

impressa, por ter mais tempo de apuração e de investigação dos fatos, teria maior 

aprofundamento do conteúdo jornalístico, quando comparada à versão online.  

 

Com as novas configurações, decorrentes da entrada das mídias digitais, o 

jornal impresso se define por alguma das características que lhe eram 

implícitas, mas que só agora se afirmam de maneira positiva: a de seleção 

dos acontecimentos e de escolha dos conhecimentos científicos, teóricos e 

culturais a serem reportados (ARNT, 2002, p. 233 – 234). 

 

Ao fazermos uma comparação entre os textos das matérias que foram veiculadas nas 

duas plataformas, pudemos perceber que os textos utilizados nas versões impressas são 

exatamente os mesmos que foram noticiados no dia anterior no portal defato.com, não 

havendo a seleção criteriosa de conteúdos argumentada por Arnt (2002) Percebemos, ainda, 

que foi utilizado o mesmo título em ambas as matérias.  

Apenas uma relevante alteração foi encontrada nos conteúdos. Esta faz referência à 

adição de chamadas que antecedem as notícias quando o conteúdo é transferido para as 

páginas do jornal. Na versão encontrada no portal não existe nenhuma iniciação do assunto 

antes da apresentação do texto. Nos jornais, essas chamadas vêm acompanhadas do assunto ao 

qual a matéria se refere, tais como educação, saúde, portaria, etc.  

 As matérias do impresso receberam, ainda, chamadas extras, contendo trechos 

importantes do texto. Essas chamadas ficam posicionadas de forma que possa atrair a atenção 

do leitor e servem como um adiantamento do assunto que está escrito nas próximas linhas.  

Na matéria “Hospital Rafael Fernandes vai funcionar com novos servidores” é 

possível encontrar um elo entre as versões impressa e online. Ao final do texto, foi dedicado 

um espaço diferenciado com os dizeres “Leia mais no portal www.defato.com” (Anexo 14, p. 

65). Esta foi a única matéria que apresentou alguma relação entre as diferentes plataforma.  
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No entanto, constatamos que não existe alteração no texto produzido para o site do que 

foi veiculado na versão impressa. Mesmo ocorrendo a tentativa de ligar as duas plataformas e 

fazer com que os leitores acessem o portal de notícias, não são disponibilizadas informações 

adicionais sobre o assunto.  

Sobre o texto jornalístico presente nas matérias veiculadas no portal de notícias 

defato.com, percebemos que não são levados em consideração os princípios de escrita 

estabelecidos por Canavilhas (2007). O autor argumenta que, diferente do que ocorre na 

elaboração do texto jornalístico convencional, devem ser usados elementos diferentes para a 

construção de conteúdo jornalístico para a plataforma online. Canavilhas (2007) explica que 

 

nas edições em papel o espaço é finito e, como tal, toda a organização 

informativa segue um modelo que procura rentabilizar a mancha disponível. 

O jornalista recorre a técnicas que procuram encontrar o equilíbrio perfeito 

entre o que se pretende dizer e o espaço disponível para o fazer, pelo que o 

recurso à pirâmide invertida faz todo o sentido. O editor pode sempre cortar 

um dos últimos parágrafos sem correr o risco de cortar o sentido à notícia 

(CANAVILHAS, 2007, p. 30). 
 

Conforme a argumentação do autor, ao invés de ser elaborada uma notícia delimitada 

pelas margens de uma página de jornal, o jornalista tem a oportunidade de oferecer novos 

horizontes e variadas leituras para os consumidores. Esses elementos podem estar organizados 

em hipertextos e elementos multimídia dispostos em camadas de fácil acesso ao leitor. 

O que percebemos nas publicações é que os textos elaborados para o portal seguem os 

mesmos princípios de elaboração utilizados para as edições impressas: a pirâmide invertida. 

Essa técnica tem a finalidade de responder cinco perguntas-chaves, concentradas no primeiro 

parágrafo do texto – quem, o que, onde, como, quando e por quê.  

No entanto, Canavilhas (2007) explica que essa técnica tende a transformar a atividade 

de produção de notícias em uma rotina, fazendo com que os profissionais percam a 

criatividade e a sensibilidade de buscar por novas formas de construção jornalística. Por esse 

motivo, a técnica da pirâmide invertida está estreitamente ligada à jornalismo com limitações, 

principalmente por ser utilizada em um suporte que não permite expansão: o papel. Sobre a 

necessidade de utilizar uma nova técnica de elaboração de conteúdos para a plataforma 

online, Pernisa Júnior e Alves (2010), argumentam que a notícia na web pode ser produzida 

utilizando-se de uma propriedade horizontalizada, o que a diferencia da notícia impressa.  
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Ao que faz referência aos recursos multimídias que poderiam ser implantados pela 

redação online, Pena (2008) considera que o jornalismo on-line pode ser definido como a 

disponibilização de informações jornalísticas em ambiente virtual, organizadas de forma 

hipertextual com potencial multimidiático e interativo (PENA, 2008, p. 176). No entanto, 

contatamos que não são utilizados suportes como áudio, vídeos, hiperlinks e infográficos nos 

conteúdos. 

Em entrevista por email, o editor-chefe do Jornal De Fato, William Robson Cordeiro 

(2014) argumenta sobre os possíveis motivos do portal não adotar o modo de elaboração 

textual recomendado para o online e não usar de recursos como hiperlinks com frequência:  

 

No caso específico do Jornal de Fato, e acredito que acometa os demais 

veículos, está nas alterações constantes do ethos jornalístico e na recorrente 

rotatividade de jornalistas na redação, que prejudica o acompanhamento de 

reportagens que necessitem de suítes e, assim, fazer uma espécie de 

catalogação e levantamento de lincagens e de multimídia para os leitores. 

Isso mesmo, porque este modelo de Canavilhas necessita de um trabalho 

verdadeiro braçal do jornalista, no aproveitamento dos recursos 

hiperlincagens e dos recursos que oferece a rede, o que significa demandar 

tempo e mais tempo para a sua execução. Há fatores ainda como a redução 

do número de jornalistas na redação, a renovação da equipe e, 

principalmente, a falta de um maior preparo dos jornalistas no manejo desta 

proposta de Canavilhas (CORDEIRO, 2014). 

 

Pela análise, identificamos que a redação do Jornal de Fato não está completamente 

inserida nos critérios abordados por Scwingel (2012) que caracterizam uma redação 

convergente. Apesar de ter três repórteres ligados à produção de conteúdos para o portal de 

notícias, estes não são exclusivos dessa plataforma e não têm a possibilidade de 

aperfeiçoamento do texto e dos recursos que devem ser próprios da versão online.  

Outro fator importante é que a empresa não faz uso de recursos multimídia. A ideia de 

criar um mesmo produto final ajustado para cada plataforma faz com que as redações pensem 

em equipes formadas por um maior número de pessoas dedicadas à execução do trabalho. Isso 

não significa que o defato.com não seja convergente, e sim que não usa todos os recursos 

disponíveis para uma melhor disponibilização de conteúdos para os leitores. O fato de 

produzir um conteúdo específico para a internet faz com que o defato.com esteja inserido nos 

critérios de convergência e não no de multimidialidade.  
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Também chegamos a conclusão de que o jornal impresso não aprofunda os assuntos 

que são abordados pelo site, transpondo os textos e fotos das principais matérias que foram 

veiculadas no dia anterior. Sobre esta questão a editoria do Jornal De Fato argumenta: 

 

Se a rede pode recorrer a diversos elementos, como vídeo, áudio, animações, 

infográficos interativos, sem limite de espaço para texto, e amplo campo 

para análises, como achar que o papel (com páginas cada vez mais 

reduzidas), pode competir com esta estrutura tecnológica? Quem realmente 

busca jornal impresso para se aprofundar de algo que ele viu na internet? 

(CORDEIRO, 2014). 

 

Em meio a um ambiente que proporciona armazenamento, recursos multimídia, 

liberdade de escolha de conteúdos e informações atualizadas, os jornais impressos precisam se 

reestruturar diariamente para continuar atraindo um público que está, a cada dia, mais 

exigente e ciente do seu poder de escolha. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 O surgimento e a consequente proliferação dos portais de notícia, aliados aos recursos 

que eles podem empregar na busca por novos leitores/internautas é a prova de que o 

jornalismo online não é mais uma ferramenta do futuro, ela está presente na vida de enorme 

parcela da população brasileira. Becker e Lima (2007) afirmam que há dez anos o efeito desse 

recurso não poderia ser algo mensurado, embora estatísticas já revelassem que essa 

plataforma apresentaria um crescimento bastante significativo.          

 A necessidade de promover medidas de sobrevivência em meio a uma plataforma mais 

rápida e com maior capacidade de alcance de pessoas, fez com que os impressos se 

reorganizassem e elaborassem planos de integração, onde pudessem unir os preceitos 

jornalísticos utilizados há séculos com a rapidez e todas as demais ferramentas oferecidas pela 

plataforma online. 

 Contudo, essa forma de adaptação ocorreu – e ainda ocorre – de forma gradativa e 

lenta. São levadas em consideração as dificuldades de adaptação à esse novo modo de 

produzir notícias e ao novo formato de conteúdo encontrado no universo online. Conforme 

expressado pelos autores, redação convergente configura-se como sendo um local onde são 

produzidos conteúdos específicos para uma plataforma que está inserida no espaço digital. 

Bem como redações que utilizam de diferentes recursos multimidiáticos para a elaboração de 

material jornalístico. Também relatamos que o espaço digital possui características peculiares 

e que não podem ser comparadas aos limites de tempo e espaço relativos à mídia impressa. 

 Com esta pesquisa, concluímos que o portal de notícias do Jornal De Fato, o 

defato.com apresenta elementos específicos de uma redação online quando são levados em 

consideração a rapidez da veiculação, o armazenamento de conteúdos, que permite o acesso 

de matérias que foram veiculadas em períodos passados, e a possibilidade de interação com o 

leitor, já que foi destinado um espaço onde os leitores/internautas possam comentar e deixar 

seus comentários sobre o assunto que tenham interesse. 

 Porém, o portal de notícias deixa a desejar quando o assunto é utilização de recursos 

que facilitam a multimidialização dos conteúdos e permitem uma navegação entre as páginas, 

como é o caso dos hiperlinks e de adição de vídeos, infográficos e áudios. Esses recursos 
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trazem à notícia a possibilidade de exploração por diversos ângulos, onde fica a critério do 

leitor escolher qual acessar. 

 Provavelmente, essa falta de multimidialidade seja provocada pela falta de 

conhecimento por parte do jornalista para utilizar as ferramentas próprias de uma redação 

convergente, como afirma Ribeiro (2013). Outro fator que pode ser apontado como causa 

principal é o costume dos profissionais em produzir para o jornal impresso e não estarem 

completamente inseridos com o cotidiano online. Afinal, as rotinas de trabalho sofreram 

consideráveis alterações e a equipe disponível para a atualização do portal é formada por 

apenas três repórteres. 

 Ainda sobre o portal de notícias, constatamos que os textos produzidos para essa 

plataforma seguem os mesmos critérios de produção de um texto cuja finalidade é estar 

inserido em uma página de jornal.  

 As edições impressas do Jornal de Fato seguem o critério da pirâmide invertida, 

batizada por Edwin L. Shuman, onde são respondidas, ainda no primeiro parágrafo, as 

principais perguntas que desenvolverão a notícia: o que, quem, onde, como, por que e quando. 

Mas, o texto utilizado para estar nas notícias dos jornais é o mesmo que foi escrito para a 

plataforma online no dia anterior. Como a equipe que escreve para o portal está integrada na 

redação do impresso, ocorre, na maioria dos casos, uma reprodução do conteúdo.  

Ao transpor os conteúdos que foram veiculadas na edição online do dia anterior, o 

jornal, muitas vezes adquire a função de informar notícias velhas, que já estão sendo 

veiculadas na imprensa. Mesmo havendo o limite físico da página do jornal, que perde mais 

espaço para as propaganda, o Jornal De Fato deveria colocar em suas edições impressas outras 

abordagens sobre o assunto. Dessa forma, a notícia não seria considerada velha e o jornal 

estaria dando vários viés à um mesmo acontecimento. 

 

Tradução livre: No entanto, as de mídia de notícias não prometem muita 

felicidade na internet! Não surpreendentemente, as empresas são verdadeiros 

nativos da rede - com o Google como o principal exemplo - que está atraindo 

um público maior e gerando maiores lucros, não só pela oferta de mais 

serviços, mas, ultimamente, começando competir com ou mídia muito em 

conteúdo. A mídia, no final, passando por um momento de produção, suas 

ferramentas e infraestruturas, seus códigos de comunicação e, como se vê, 

até mesmo para seus modelos de negócios tradicionais. O tempo dirá para 

onde levar essas mudanças e, com eles, o futuro do jornalismo. 

(SALAVERRÍA, 2008, p. 413).
2
 

                                                           
2 Sin embargo, los medios periodísticos tampoco selos prometen demasiado felices en interne!. No en vano, son ciertos 

empresas nativos de lo Red - con Google como máximo exponente - quienes están atrayendo mayores audiencias y 

generando mayores beneficios, no sólo mediante lo oferta de servicios mayores sino incluso, últimamente,comenzando o 
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O advento da tecnologia faz com que as empresas jornalísticas desenvolvam 

ferramentas de reorganização, onde são introduzidos, diariamente, novos processos de 

organização do trabalho. Não precisamos amar ou odiar as mudanças trazidas pela era digital, 

mas é importante repensar a função do jornalismo na atualidade, em que a arte, a ciência e a 

tecnologia estão cada vez mais conectadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
competir com los medios en lo oferta de contenidos. Los medios de comunicación, en definitivo, atraviesan un momento de 

producción, sus herramientas e infroestructuras, sus códigos comunicativos y, como se ve,incluso hasta sus modelos de 

negocio tradicionales. El tiempo dirá dónde desembocan esos cambios y, con ellos, el futuro del periodismo. 

(SALAVERRÍA, 2008, p. 413). 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Imagem retirada do site www.defato.com da editoria Mossoró no dia 07 de julho de 2014. 

http://www.defato.com/
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Anexo 2: Página 01 da edição do dia 08 de julho de 2014 do caderno Mossoró. 
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Anexo 3: Imagem retirada do site www.defato.com da editoria Mossoró no dia 07 de julho de 2014. 

http://www.defato.com/
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Anexo 4: Página 03 da edição do dia 08 de julho de 2014 do caderno Mossoró 
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Anexo 5: Imagem retirada do site www.defato.com na editoria Mossoró no dia 08 de julho de 2014. 

 

http://www.defato.com/
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Anexo 6: Página 01 da edição do dia 09 de julho de 2014 do caderno Mossoró. 

 



58 
 

  

 
 

Anexo 7: Imagem retirada do site www.defato.com da editoria Mossoró no dia 08 de julho de 2014. 

 

 

http://www.defato.com/
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Anexo 8: Página 03 da edição do dia 09 de julho de 2014 do caderno Mossoró. 
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Anexo 9: Imagem retirada do site www.defato.com da editoria Mossoró no dia 09 de julho de 2014. 

 

http://www.defato.com/
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Anexo 10: Página 01 da edição do dia 10 de julho de 2014 do caderno Mossoró. 
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Anexo 11: Imagem retirada do site www.defato.com da editoria Mossoró no dia 09 de julho de 2014. 

 

http://www.defato.com/
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Anexo 12: Página 03 da edição do dia 10 de julho de 2014 do caderno Mossoró. 
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Anexo 13: Imagem retirada do site www.defato.com da editoria Mossoró no dia 10 de julho de 2014. 

 

http://www.defato.com/
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Anexo 14: Página 01 da edição do dia 11 de julho de 2014 do caderno Mossoró. 
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Anexo 15: Imagem retirada do site www.defato.com  da editoria Mossoró no dia 10 de julho de 2014. 

 

http://www.defato.com/
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Anexo 16: Página 03 da edição do dia 11 de julho de 2014 do caderno Mossoró. 
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