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Os ventos que as vezes tiram algo que 

amamos, são os mesmos que trazem algo que 

aprendemos a amar. Por isso, não devemos 

chorar pelo que nos foi tirado e sim, aprender a 

amar o que nos foi dado. Pois tudo aquilo que 

é realmente nosso, nunca se vai para sempre...  

Bob Marley 
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RESUMO 

 

Essa pesquisa busca relacionar a abordagem da notícia utilizada pelos jornalistas em um dos 

principais jornais diários de Santa Maria e no site do mesmo. Esse estudo consiste, também, 

em analisar o aprofundamento e consistência das matérias em ambos os veículos midiáticos. 

A escolha pelo Diário de Santa Maria se deu por ser o maior jornal em termos de circulação 

na cidade. Através da proximidade com o assunto e com as mídias sociais, pensa-se que o 

desenvolvimento desse projeto possa esclarecer melhor como as notícias são classificadas e as 

formas de serem escritas para divulgação em cada meio. Para a realização deste trabalho, 

alguns conceitos estão sendo estudados para uma melhor análise dos conteúdos. Os principais 

focos são o jornalismo online, jornalismo impresso, as características e as diferentes 

linguagens nestes meios. Com essa base teórica, analisou-se as diferenças e semelhanças entre 

três matérias, de editorias distintas, em ambos os veículos. Para um melhor entendimento dos 

motivos das diferenças encontradas, foram realizadas entrevistas com alguns jornalistas 

responsáveis pelas duas mídias do jornal. Utilizou-se, como apoio, os estudos feitos por Elias 

Machado, Marcos Palácios, André Lemos, Luciana Mielniczuk, Nelson Traquina e Ramón 

Salaverría. A metodologia utilizada foi a análise de conteúdo, que possibilitou uma análise 

quantitativa e qualitativa do material. 

 

Palavras-chave: Jornalismo online; jornalismo impresso; webjornalismo;  

 

ABSTRACT 

 

This research seeks to relate the approach used by news reporters in a leading daily newspaper 

of Santa Maria and on the same site. This study is also to examine the depth and consistency 

of materials in both media vehicles. The choice by the Diário de Santa Maria happened to be 

the largest newspaper in terms of circulation in the town. Through proximity to the subject 

and with social media, we think that the development of this project may clarify how the news 

is classified and the ways they are written for dissemination in each half. For this work, some 

concepts were studied for a better analysis of the contents. The main focus is on online 

journalism, print journalism, the features and the different languages in the media. With this 

theoretical basis, we analyze the differences and similarities between three subjects of 

separate editorials in both vehicles. To better understand the reasons for the differences, we 

conducted interviews with some journalists responsible for the two media newspaper. We 

used to support the studies by Elias Machado, Marcos Palacios, André Lemos, Luciana 

Mielniczuk, Nelson Teasing and Ramón Salaverria. The methodology used was content 

analysis that enabled a quantitative and qualitative analysis of the material. 

 

Key words: Online journalism; Print journalism; web journalism. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Este estudo propõe a observação de matérias do jornal impresso Diário de Santa 

Maria, um dos principais jornais diários da cidade, em comparação com as matérias postadas 

em seu site (www.diariosm.com.br), buscando relacionar a linguagem e o modo de tratamento 

da notícia utilizada pelos jornalistas nos dois espaços. Esse estudo consiste, também, em uma 

análise aprofundada da consistência das matérias em ambos os veículos midiáticos. 

Ao fazer uma pré-observação no jornal Diário de Santa Maria, nota-se que as matérias 

no jornal impresso possuem diferença no tratamento da notícia em relação às que são postadas 

no site. No jornal diário, recebido em casa, as matérias são mais aprofundadas e com maiores 

informações. Já as postadas no sítio são, muitas vezes, resumidas. Porém, em algumas 

notícias, no decorrer do dia, são acrescentadas mais informações e fotos, dependendo da 

relevância do acontecimento. 

A partir desse contexto, surge a dúvida em relação a essa possível distinção. “Qual a 

diferença no tratamento da informação pelo jornal Diário de Santa Maria impresso em relação 

às notícias divulgadas no site?” 

A escolha pelo Diário de Santa Maria se deu por este ser o maior jornal em termos de 

circulação na cidade. O número de exemplares do jornal, nos dias de semana, gira em torno de 

19.700; já nos finais de semana, são cerca de 26 mil exemplares. O Diário tem 10 anos e foi 

em 2002 que seu site foi lançado. Essa plataforma trouxe ao leitor uma nova opção na busca 

de informações, a partir da qual a notícia poderia ser lida em um curto espaço de tempo em 

relação ao jornal impresso. Toda notícia do impresso era postada no site. Porém, no ano de 

2009, o site foi reformulado, passando a receber atualização 24 horas por dia. 

Segundo o instituto Ibope Nielsen Online
1
, o acesso à internet em qualquer ambiente 

(domicílios, trabalho, escolas, lan houses ou outros locais) atingiu 77,8 milhões de pessoas no 

segundo trimestre de 2011. Esse número é 5,5% superior ao do segundo trimestre de 2010 e 

20% maior que o do segundo trimestre de 2009. 

Através da proximidade com o assunto e com as mídias sociais, pensa-se que o 

desenvolvimento desse projeto possa esclarecer melhor como as notícias são classificadas e as 

formas de serem escritas para divulgação em cada meio. Segundo pesquisa realizada pela 

                                                 
1
 Disponível em: <htttp://www.idgnow.uol.com.br/internet/2012/08/29/brasil-tem-83-4-milhoes-de-pessoas-

com-acesso-internet-afirma-ibope/>. Acesso em 15.set.2012. 

http://www.idgnow.uol.com.br/internet/2012/08/29/brasil-tem-83-4-milhoes-de-pessoas-com-acesso-internet-afirma-ibope/
http://www.idgnow.uol.com.br/internet/2012/08/29/brasil-tem-83-4-milhoes-de-pessoas-com-acesso-internet-afirma-ibope/
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Fecomércio do Rio de Janeiro
2
, o percentual de brasileiros com acesso à internet aumentou de 

27% para 48% entre 2007 e 2011. 

Com isso, pensa-se que a relevância desse tema se dá por causa do impacto que o 

aumento do número de acessos nos sítios noticiosos vem tendo. Esse fato causa uma enorme 

repercussão, tanto nos jornais impressos quanto nos jornais online. 

Outro aspecto importante desse estudo é que, ao analisar um dos jornais da cidade e 

seu site, estar-se-á, ao mesmo tempo, entendendo a importância que as convergências das 

mídias trazem aos veículos de comunicação e às diferentes linguagens, a partir de um mesmo 

produto jornalístico. 

Os veículos de comunicação estão repensando as oportunidades abertas pelas novas 

tecnologias, descobrindo o que elas representam. É importante ver como um veículo, que tem 

10 anos e possui grande circulação na cidade e região, está trabalhando esta convergência.  

 A seguir, o estudo será apresentado, tendo como 1º capítulo o referencial teórico, no qual 

serão encontrados os conceitos-base deste trabalho. O mesmo apresenta subdivisões explicativas de 

cada conteúdo, que relacionam o Jornalismo Online com o Jornalismo Impresso. 

                                                 
2
 Disponível em: <http://www.revistaepoca.globo.com/Ciencia-e-tecnologia/noticia/2011/11/metade-da-

populacao-brasileira-tem-acesso-internet.html>. Acesso em  19.set.2012. 

http://www.revistaepoca.globo.com/Ciencia-e-tecnologia/noticia/2011/11/metade-da-populacao-brasileira-tem-acesso-internet.html
http://www.revistaepoca.globo.com/Ciencia-e-tecnologia/noticia/2011/11/metade-da-populacao-brasileira-tem-acesso-internet.html


2  REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O referencial teórico tem como base alguns autores que trazem conceitos sobre o 

assunto pesquisado. Através destes estudiosos, os quais dão suporte para a realização da 

pesquisa, encontrou-se autores como: André Lemos, Ramón Salaverría, Nelson Traquina, 

Luciana Mielniczuk, entre outros.  Os diferentes conceitos sobre jornalismo online e 

jornalismo impresso, trazidos por estes autores, serão tomados como base para o desenvolver 

deste trabalho. 

 

2.1 O CIBERESPAÇO E A CONVERGÊNCIA DAS MÍDIAS 

  

A ascensão da internet é um bom exemplo quando o assunto é o avanço tecnológico 

no campo da informação e da comunicação. A chegada de uma nova mídia sempre causa 

preocupação nas mídias já existentes, por apresentar certa concorrência entre elas. Foi assim 

com o rádio, com a televisão e agora com a internet não seria diferente. Não se trata apenas de 

concorrência, mas sim de entender como cada mídia funciona e, assim, integrá-la às outras de 

forma adequada. Saber sobre suas técnicas e suas características é o primordial. 

A concepção de Lemos diz que o ciberespaço pode ser entendido a partir de suas 

perspectivas: 

 

(...) como o lugar onde estamos quando entramos num ambiente virtual (realidade 

virtual), e como o conjunto de redes de computadores, interligadas ou não, em todo 

o planeta. Estamos caminhando para uma interligação total dessas concepções de 

cyberespaço, pois as redes vão se interligar entre si e, ao mesmo tempo, permitir a 

interação por mundos virtuais em três dimensões. O cyberespaço é assim uma 

entidade real, parte vital da cybercultura planetária que está crescendo sob os nossos 

olhos (LEMOS, 1997). 

 

As convergências digitais dos meios de comunicação eram inevitáveis, pois o impacto 

das mídias teve um profundo efeito entre a relação dos órgãos da comunicação social e as 

suas audiências. Considera-se que esta convergência surgiu de "uma moda dos editores, mas 

não dos jornalistas", segundo Ramón Salaverría. 

 

A convergência jornalística é um processo multidimensional que, facilitado pela 

implantação generalizada das tecnologias digitais de telecomunicações, afeta os 

âmbitos tecnológicos, empresariais, profissionais e editoriais dos meios de 

comunicação, propiciando uma integração de ferramentas, espaços, métodos de 

trabalho e linguagens anteriormente desagregadas, de forma que os jornalistas 

elaboram conteúdo que sejam distribuídos através de múltiplas plataformas, por 
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meio de linguagens próprias a cada uma delas (AVILÉS, SALAVERRÍA e Masip, 

2008).  

 

Através desta convergência midiática, os jornais impressos estão aderindo ao meio 

digital que está em constante crescimento. Com a ascensão do jornalismo online e das mídias 

digitais, o jornal impresso perdeu parte da visibilidade e da circulação. Assim, alguns jornais 

migraram para o meio online, encerrando a circulação da mídia impressa.  São exemplos desta 

estratégia o Jornal do Brasil, que foi o primeiro jornal online do país, em 1995 e que, no ano 

de 2010, deixou de ser impresso e passou a ser somente online.  

Um exemplo de queda de vendas de jornal impresso pode ser observada com o jornal 

O Estado do Paraná, que em 2005 vendia 50 mil exemplares por dia. Fechou 2010 com 

apenas 25 mil exemplares sendo comercializados, fato este que fez com que, no ano de 2011, 

esta mídia impressa saísse de circulação e aderisse só ao jornalismo online.  

No mundo da convergência, o consumidor é cortejado por múltiplas plataformas de 

mídia. Com isso, houve esta diminuição na venda dos jornais diários. Esta convergência torna 

a mídia mais interessante na medida em que se pode encontrar “quase” tudo em uma única 

ferramenta. 

Para Jenkins (2009), a convergência representa uma transformação cultural à medida 

que consumidores são incentivados a procurar novas informações e fazer conexões em meio a 

conteúdos de mídia dispersos. A internet oferece a ferramenta que o leitor necessita para 

encontrar as notícias e informações que lhe interessam. 

A era da convergência das mídias permite modos de audiência comunitários em vez de 

individualistas. Contudo, nem todo consumidor de mídia interage no interior de uma 

comunidade virtual. Alguns apenas discutem o que veem com amigos, com a família e com 

colegas de trabalho. 

Um processo chamado “convergência de modos” está tornando imprecisas as 

fronteiras entre os meios de comunicação, mesmo entre as comunicações ponto a ponto, como 

a imprensa, o rádio e a televisão (JENKINS, 2009).  

Essa convergência midiática e o fácil acesso ao mundo virtual reporta ao jornalismo 

online a ideia de conexão em tempo real, ou seja, fluxo de informação contínuo e quase 

instantâneo.  

Ao se referir sobre o trabalho da internet, vê-se que esta é uma grande propagadora de 

informação, talvez até a maior, que chegou como uma forma de divulgação da informação 
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com a periodicidade mais rápida. Em relação às outras mídias, a internet é a que mantém a 

periodicidade mais irregular, porque as notícias podem ser veiculadas quase no mesmo 

instante em que acontecem.  

Este imediatismo foi fator preponderante na concorrência com as outras mídias porque 

garante, na maioria das vezes, a divulgação das principais notícias em primeira mão, ou seja, 

os furos de notícias são geralmente divulgados pela internet. O imediatismo acaba, às vezes, 

sendo perigoso para os jornalistas, pois pode resultar na apuração não completa dos fatos. 

 

2.2 JORNALISMO NA INTERNET 

 

Para Mielniczuk (2003), o jornalismo digital também é denominado de jornalismo 

multimídia, pois implica na possibilidade da manipulação conjunta de dados digitalizados de 

diferentes naturezas: texto, som e imagem. Já o termo online reporta à ideia de conexão em 

tempo real, ou seja, fluxo de informação contínuo e quase instantâneo. As possibilidades de 

acesso e transferência de dados online utilizam-se, na maioria dos casos, de tecnologia digital. 

Porém, nem tudo o que é digital é online. 

Bastos (2000) utiliza o termo jornalismo eletrônico para englobar o jornalismo online e 

o jornalismo digital, após realizar uma pesquisa bibliográfica apresentando a opinião de 

diversos outros autores. Jornalismo digital, para Bastos, consiste em uma prática na qual há 

possibilidades referentes à disponibilização de informações jornalísticas na rede. Para ele, 

fazer apuração é jornalismo online; desenvolver e disponibilizar produtos é jornalismo digital.  

 

2.2.1 O webjornalismo e suas características 

 

Para uma melhor denominação e entendimento sobre o assunto, os termos utilizados 

como sinônimos serão: jornalismo online e webjornalismo, pois ambos são termos amplos e 

dão ideia de um todo sobre o tema pesquisado. O jornalismo online é desenvolvido utilizando 

tecnologias de transmissão de dados em rede e em tempo real e o webjornalismo diz respeito 

à utilização de uma parte específica da Internet, que é a web. 

Conforme Canavilhas (2001), a nomenclatura encontra-se relacionada com o suporte 

técnico: para designar o jornalismo desenvolvido para a televisão, utiliza-se telejornalismo; o 

jornalismo para o rádio chama-se radiojornalismo; e chama-s de jornalismo impresso aquele 
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que é feito para os jornais impressos em papel. Além dessa relação com o suporte técnico, o 

webjornalismo também “refere-se a uma parte específica da internet, que disponibiliza 

interfaces gráficas de uma forma bastante amigável” (MACHADO e PALACIOS, 2003, 

p.43). 

Para Bardoel e Deuze (apud MIELNICZUK, 2001), o webjornalismo possibilita uma 

interatividade incomum nos meios tradicionais. Através dessa característica, o usuário deixa 

de ser apenas leitor e passa a fazer parte do processo de construção da notícia por meio de 

“troca de e-mails entre leitores e jornalistas; através da disponibilização da opinião dos 

leitores, como é feito em sites que abrigam fóruns de discussões; através de chats com 

jornalistas” (MIELNICZUK, 2001, p. 3). 

Segundo Deuze (2006), o webjornalismo é definido através de especificidades de 

formato que a web pode proporcionar; 

 

O jornalista online tem que fazer escolhas relativamente ao(s) formato(s) 

adequado(s) para contar uma determinada história (multimídia), tem que pesar as 

melhores opções para o público responder, interagir ou até configurar certas 

histórias (interatividade) e pensar em maneiras de ligar o artigo a outros artigos, 

através de hiperligações (DEUZE, 2006, p.18) 

 

 O autor observa que, além desta definição, para muitos jornalistas tradicionais, o 

jornalismo online não está à altura da profissão, pois nem sempre é visto como uma prática 

jornalística nas redações, por não ter um espaço físico específico para a redação online, 

caracterizando-o como jornalismo de segunda geração.   

Em estudos, Palacios (1999) define que o webjornalismo apresenta cinco 

características. São elas: multimidialidade/convergência, interatividade, hipertextualidade, 

personalização e memória. Essas características refletem as potencialidades oferecidas pela 

internet ao jornalismo desenvolvido para a web. 

Interatividade: segundo o autor, o webjornalismo possui a capacidade de fazer com 

que o leitor sinta-se, mais diretamente, parte do processo jornalístico, como troca de e-mails 

entre leitores e jornalistas. Personalização: consiste na existência de produtos jornalísticos 

configurados de acordo com os interesses individuais do usuário, ou seja, o leitor pode filtrar 

as notícias que pretende ler. A hipertextualidade possibilita a interconexão de textos através 

de links e é apontada como uma característica específica do jornalismo online. 

Multimidialidade ou convergência: trata-se da convergência dos formatos das mídias 
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tradicionais, como imagem, texto e som na narração do fato jornalístico. Por fim, a memória 

é apontada sendo a mais viável e economicamente em relação às outras mídias. Sendo assim, 

o volume de informação diretamente disponível ao usuário é consideravelmente maior no 

webjornalismo, seja com relação ao tamanho da notícia ou à disponibilização imediata de 

informações anteriores.  

 

2.2.2 As três gerações do jornalismo online 

 

 Jornalismo online é o jornalismo feito no âmbito dos meios digitais interativos, 

consistindo na coleta e distribuição de informações por redes de computadores ou por meios 

digitais. Para Mielniczuk (2003), o jornalismo online apresenta características diferenciadoras 

em relação aos formatos precedentes do texto jornalístico, sendo que não se pode falar 

simplesmente em interatividade para relacionar esse tipo de se fazer jornalismo, e sim, em 

uma série de processos interativos. Com isso, adota-se o termo multi-interativo para designar 

o conjunto de processos que envolvem a situação do leitor de um jornal online. 

  Com isso, alguns autores, como Pavlik (2001) e Mielniczuk (2003), fazem uma 

sistematização das fases do jornalismo na web, tendo como foco a produção de conteúdos. 

Partindo desse pressuposto, dividiram o jornalismo online em três gerações para melhor 

caracterizar e analisar a evolução. A primeira foi chamada de ‘transposição’, a segunda de 

‘metáfora’ e a terceira, multimídia. 

Caracterizado como jornalismo de primeira geração é o modelo na qual a formatação, 

a organização e a linguagem utilizada é igual ao do jornalismo impresso. O conteúdo é 

estático, sem a utilização das ferramentas que a internet disponibiliza. A atualização feita por 

esse modelo não é instantâneo e, sim, feita apenas uma vez ao dia e sem a preocupação com 

as particularidades proporcionadas pela web e de acordo com o fechamento da edição 

impressa. 

A rotina de produção de notícias desta geração está totalmente ligada ao modelo 

estabelecido nos jornais impressos e a disponibilização de informações jornalísticas na web 

fica restrita à possibilidade de ocupar um espaço pré-determinado, sem explorá-lo enquanto 

um meio que apresenta características específicas.   

 O jornalismo de segunda geração apresenta a utilização de link e a troca de e-mails 

entre o jornalista e o leitor. O conteúdo publicado já começa ser mais original e voltado ao 
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meio digital, ao disponibilizar ao internauta opções de interação e a exploração de 

potencialidades como a criação da seção “Últimas Notícias”, que é bastante útil para a 

pesquisa de assuntos já passados. A elaboração das notícias também passa a explorar os 

recursos oferecidos pelo hipertexto, para que o leitor consiga obter mais informações sobre o 

assunto desejado. 

O cenário começa a se modificar no jornalismo de terceira geração, com o surgimento 

de iniciativas, tanto empresariais quanto editoriais, destinadas exclusivamente para a Internet. 

Os sites jornalísticos extrapolam a ideia de uma versão para a web de um jornal impresso já 

existente ao utilizar todas as ferramentes disponibilizadas pelo meio online.  

Neste estágio, entre outras possibilidades, os produtos jornalísticos apresentam os 

recursos em multimídia, como sons e animações, que enriquecem a narrativa jornalística; os 

recursos de interatividade, como chats com a participação de personalidades públicas, 

enquetes e fóruns de discussões. Também apresentam opções para personalizar a página, de 

acordo com interesses pessoais de cada um.  

A utilização do hipertexto no interior das matérias não é apenas mais um recurso de 

organização das informações da edição, mas também uma possibilidade na narrativa 

jornalística de fatos e, por fim, a atualização contínua no webjornal e não apenas na seção 

‘últimas notícias’. 

 

2.2.3 Adaptação do jornal impresso ao meio online 

 

Dizard (2000) afirma que até a primeira metade do século XX o jornal era a principal 

fonte de informação para a maior parte da população. O volume dos jornais vendidos todos os 

dias era 35% superior ao número total de residências. No final dos anos 80, a circulação dos 

jornais diários correspondia a 67% do total dos lares. 

O crescimento de leitores atrai compradores para o espaço publicitário. O papel 

cimenta na mesma estrutura física a notícia, a informação e a publicidade. A ligação entre 

informação e a publicidade é tão grande que muitas propagandas são compreendidas como 

informação.  

 

Esta última mudança é muito importante porque uma vez que a informação é 

distribuída diretamente isto quebra a relação física entre notícia e propaganda, 
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fraturando assim as sinergias criadas pela invenção do jornal (MORRIS, 1995, 

p.10). 

 

 Um estudo conduzido por Dans (2000), tendo como universo alguns jornais 

impressos espanhóis e suas versões online, foi bem sucedido em estabelecer a relação entre a 

circulação do formato papel e a audiência do sítio. “Consequentemente, como uma proposição 

geral, os maiores jornais impressos tendem a atrair um maior número de visitantes para suas 

edições eletrônicas” (DANS, 2000, p.10). 

 Ao que tudo indica, a internet é a aposta das grandes empresas do ramo jornalístico. 

Os sites são subsídios para complementação das notícias que serão divulgadas no meio 

impresso e, também, para que a informação seja divulgada mais rapidamente. Nesse sentido, 

jornais eletrônicos atendem audiências múltiplas e competem com múltiplos tipos de mídias 

em múltiplas áreas geográficas demarcadas, dentro das quais o acesso à informação é definido 

(CHYI e SYLVIE, 1998, p. 4). 

 Estudos gerados por Willians e Nicholas (1999) procedem a um levantamento de que 

a web é uma mídia praticamente sem restrições de espaço. Isso se traduz na possibilidade de 

incorporar um maior volume de páginas a cada edição. Segundo os autores, cada vez mais os 

sítios estão disponibilizando aos leitores espaços de complementação das notícias do jornal 

impresso. Arquivos de notícias e guias de informações com opções de lazer da cidade ou 

temas escolares são exemplos de interações disponíveis. 

 Para essa interatividade, os jornais usam uma ferramenta de maior praticidade, na 

qual o público pode saltar de um ponto para outro. Hiperlinks conectam os sítios diferentes 

hospedados em computadores, que podem estar em qualquer parte do mundo. Assim, é 

possível construir uma imagem forte como fonte de informação. 

 Para Wimmer (2000), os veículos impressos capturam a impressão causada sobre os 

leitores através de canais como cartas e telefonemas. Já na web, esse processo se dá em forma 

de diálogo, especialmente se ele acontece em tempo real, o que possibilita a interatividade 

sobre o modelo de funcionamento dos jornais. 

 

(...) com a convergência, estas novidades [textos mais curtos e diretos, palavras 

sublinhadas, hiperlink, enumerações, subtítulos informativos...] introduzidos pelo 

jornalismo multimídia acabarão inevitavelmente por contaminar a linguagem dos 

outros meios. É difícil, pois, prever o futuro dos gêneros num quadro marcado pela 

generalização de tais práticas e linguagens, essencialmente porque este é um 

caminho ainda em pleno experimentalismo, e que se fará andar (GRADIM, 2002, 

p.13). 
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A mídia é um dos critérios mais importantes para essa pesquisa, pois ela se constitui 

em um novo ambiente, um novo entorno. A convergência das mídias tem implicações diretas 

nas linguagens dos produtos jornalísticos. 

O jornalismo escrito, o jornalismo radiofônico e o jornalismo televisivo utilizam 

linguagens adaptadas às características do respectivo meio. Com o aparecimento da internet, 

foi verificada uma rápida migração dos meios de comunicação existentes para o novo meio. 

Nos primeiros anos, não houve qualquer alteração na linguagem. Tudo que saía no impresso, 

rádio e/ou TV, ia para o online.  

Mas o jornalismo na web pode ser muito mais do que o atual jornalismo online. Com 

base na convergência entre texto, som e imagem em movimento, o webjornalismo pode 

explorar todas as potencialidades que a internet oferece e, assim, ofertar ao leitor um produto 

completamente novo: a webnotícia. 

O grande desafio colocado ao webjornalismo consiste na procura de uma linguagem 

que seja adaptada às exigências de um público específico que procura, principalmente, 

objetividade e a utilização das ferramentas disponibilizadas ao jornalismo online. 

 

O hipertexto criou a possibilidade de leitura não linear, transformando os dados 

espaciais e temporais da produção e da exploração da informação. É possível saltar 

de um documento a outro e fazer tanto a leitura linear clássica quanto um percurso 

individual (MURAD, 1999, p. 6), 

 

A introdução de novos elementos, não-textuais, permite que o leitor possa explorar a 

notícia de uma forma pessoal, mas, ao mesmo tempo, exige do jornalista um maior empenho 

na preparação para outro documento multimídia. Por sua vez, o utilizador do serviço não pode 

ser identificado apenas como leitor, telespectador ou ouvinte já que a notícia integra 

elementos multimídia, exigindo uma leitura multilinear. A utilização destes recursos obedece 

a critérios que estão diretamente ligados ao conteúdo informativo e com as características dos 

elementos multimídia.  

A tendência do jornalismo online é dar o furo de notícia antes de qualquer outro 

veículo e, ao aproveitar as diversas ferramentas que a internet disponibiliza, aprofundar-se nas 

matérias de diferentes maneiras, oferecendo, assim, ao internauta serviços que os jornais 

convencionais, a televisão ou o rádio não apresentam.  
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2.2.4 Jornalismo impresso x jornalismo online 

 

O jornalista, muitas vezes, segundo Moura (2002), já tem em seu contrato a 

possibilidade de cobrir fatos para o jornal impresso sem abrir mão da transmissão instantânea 

para a internet, pois as redações dedicadas exclusivamente para o webjornalismo são raras no 

Brasil. Com a força que o ambiente virtual vem ganhando no dia a dia das pessoas, o processo 

de integração das redações é um processo inevitável nas empresas de comunicação.   

Como os jornais online podem ser acessados de praticamente qualquer lugar do mundo 

e a concorrência é grande, não há espaço para o regionalismo. Portanto, a equipe destinada 

para tratar a matéria e divulgar na internet tem um trabalho maior para tentar abordar a notícia 

de forma mais dinâmica. 

Sabe-se que a internet é uma boa ferramenta de pesquisa, pois é fácil aprofundar 

qualquer assunto por intermédio de links que os sites fornecem. Essa é a principal diferença 

entre os jornais onlines e os outros veículos de comunicação: a capacidade de 

aprofundamento. “A rede possibilita que se administre conteúdo farto e dinâmico. Quem 

escolhe quando e onde clicar é o internauta” (MOURA, 2002, p. 49). 

Outro diferencial do jornalismo online é que ele tende a ser oferecer maior 

pluraridade, pois o leitor possui uma variedade de escolhas para clicar e comparar entre outros 

jornais online. São mais dinâmicos, objetivos e simples. Dificilmente um leitor irá até a banca 

comprar diversos jornais para comparar os diferentes pontos de vista sobre a mesma matéria.  

 O texto formatado para internet apresenta diferenças em relação aos preparados para 

os outros veículos de comunicação, mas não deixa de ter características dos textos destinados 

ao rádio e/ou televisão. Ele tem que ser adaptado à mídia e em primeiro lugar, escolher o 

público-alvo. Após, formar um lead que prenda a atenção do internauta antes que ele clique 

em outro link. 

 Em um primeiro momento, Moura (2002) diz que as frases têm que ser curtas e as 

pontuações são essenciais. Deve-se esquecer todo e qualquer tipo de rima em meio à redação 

da notícia, pois perde-se a credibilidade e torna-se o texto menos compreensivo. O autor 

lembra, também, que a internet não possui tempo para formalidade e, com isso, a linguagem 

coloquial deve prevalecer. 

 Um fator importante, tanto no jornalismo online quanto no jornalismo impresso, que 

não deve ser esquecido, são as regras gramaticais. Mas, no webjornalismo, pelo acúmulo de 
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atividades (o jornalista, muitas vezes, escreve, revisa, diagrama e publica o texto), e alguns 

erros ortográficos acabam passando despercebidos pelo profissional, o que não se pode 

utilizar como desculpa para encobrir os erros. 

 Ser conciso. Na internet, a concisão poupa o leitor de se cansar por estar muito tempo 

com os olhos grudados na mesma matéria, sem que haja alguma ferramenta que lhe interesse. 

Grandes expressões podem ser trocadas por palavras que chamem mais atenção e sejam mais 

curtas. 

 A internet trabalha com textos em formatos pequenos mas que, mesmo assim, não 

deixam de passar todas as informações necessárias. Para Leonardo Moura (2002, p. 88), não 

importa a quantidade de conteúdo, mas, sim, a maneira como este será apresentado. Não é 

necessário se estender muito, apenas escolher uma maneira criativa e envolvente de amarrar 

as ideias. 

 Uma forma de trabalhar esse conteúdo para prender a atenção do internauta consiste 

em usar os hipertextos, que se traduzem em uma forma dinâmica do texto para a web. O 

objetivo dessa ferramenta consiste em encadear ideias de maneira clara, para que o leitor 

consiga encontrar todas as informações necessárias para o entendimento da notícia ou até 

informações extras, que a complementem. Um texto deve ser curto e talentoso, trabalhar com 

a intuição do internauta e despertar o interesse do leitor, fazendo com que ele clique em todas 

as seções do site que tragam os assuntos relacionados com a notícia. 

 Com essa adaptação do jornalismo voltado para a internet, aos olhos de Deuze (2006 

apud RODRIGUES 2009), o jornalismo online pode ser classificado como jornalismo de 

quarto tipo (depois da TV, rádio e impresso) e/ou de segunda atuação profissional de um 

jornalista que atue em outra mídia pois, muitas vezes, não há um especialista para o 

jornalismo online. 

 Com isso, caberá ao mesmo repórter filtrar as notícias destinadas para a web, unindo 

a qualidade de análise de informações destinadas ao impresso. Somando essas duas 

habilidades, podem acarretar algumas consequências tanto ao webjornalismo quanto ao jornal 

impresso. 

 

2.3 O JORNALISMO IMPRESSO  
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No jornalismo impresso o estilo é mais exigente. O modo com que a notícia é escrita 

exige exatidão, clareza e concisão, pois não possui a opção dos meios multimídias. O texto 

deve respeitar as regras ortográficas e também ter linguagem simples, para não causar dúvida 

a quem lê. 

Segundo o Manual da Folha de São Paulo, cada frase deve conter uma ideia e as frases 

deverão ser curtas, pois são mais eficazes do que as longas. Também recomenda-se que as 

frases não iniciem com advérbios, pronomes pessoais do caso oblíquo, adjetivos ou 

interjeições. 

Outro quesito, que é necessário ser respeitado dentro do jornalismo impresso, são os 

critérios na construção do lead. As informações essenciais que transmitam ao leitor um 

resumo fato devem ser respondidas logo no primeiro parágrafo, em duas ou três frases. Essas 

questões fundamentais do jornalismo são: “O QUE, QUEM, QUANDO, ONDE, COMO e 

POR QUE”. 

Essa formatação, segundo alguns autores, como Marques (2003), obedece a um lead 

que obedece as regras, realça a imaginação e instiga a curiosidade do leitor, pois prende a 

concentração através de termos e palavras fortes. É através desta técnica que o jornalista se 

baseia para iniciar o texto. Dentro desse contexto, essa técnica é chamada de pirâmide 

invertida e esse modelo é, provavelmente, o mais conhecido e utilizado nas redações. 

Após a criação do lead, o profissional deve escrever o texto da forma mais simples 

possível. Deve-se tentar traduzir os termos técnicos e as expressões específicas do assunto 

abordado para uma linguagem “leiga”, que atenda às expectativas de todas as classes. 

Também deve-se dar ênfase aos assuntos de interesse público. Com isso, o texto deve 

ser escrito de forma rigorosa e precisa. Porém, segundo Sousa (2001), não é apenas a escolha 

do vocabulário que dá precisão ao texto. O conteúdo geral é igualmente importante.  

Nesta linha de raciocínio tem-se a pergunta: O que difere o webjornalismo do 

jornalismo impresso? Ambos são jornalismo, mas o jornalismo impresso tem 24 horas para 

concluir/fechar suas edições. Também pode-se citar que este apresenta limites de espaço no 

papel. Por sua vez, webjornalismo não tem horário de fechamento e não têm limites de 

espaço, podem ser colocados quantos links internos se achar necessário além de, também 

,exigir uma linguagem clara e objetiva, pois textos longos não chamam atenção do internauta.  

É certo que o jornalismo impresso sofreu e ainda sofre com a concorrência das mídias 

eletrônicas atuais. Contudo, o jornal em si agrega valores simbólicos e significativos para 
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todos os jornalistas. O jornal contém um modelo romântico e inspirador de se fazer 

jornalismo, pois o profissional, muitas vezes, ao buscar as informações para desenvolver a 

matéria, acaba se envolvendo com o fato.  

Os jornalistas são seres que tomam o valor prático como critério da verdade e que 

enxergam na ação e na apuração um meio dinâmico de se chegar à notícia, informar e formar 

a opinião do receptor. Na corrida contra o tempo de fechamento de matérias e impressão de 

jornal, o jornalista tenta conciliar, sempre da melhor forma possível, o hiato entre a 

informação bruta e a matéria totalmente produzida. Para que esta matéria seja divulgada, os 

profissionais utilizam, além dos mecanismos de apuração, algo que os diferem dos demais 

profissionais da comunicação, a linguagem. Os jornalistas se diferenciam dos escritores, por 

exemplo, por que utilizam o “jornalês” que, segundo Nelson Traquina, é uma linguagem 

própria dos jornalistas: 

 

Uma das características principais desta fala, desta escrita, é a sua qualidade de ser 

compreensível. Os jornalistas precisam comunicar através das fronteiras de classe, 

étnicas, políticas e sociais existentes numa sociedade. Para atingir este público 

heterogêneo, a linguagem jornalística deve possuir certos traços que vão no sentido 

de ser compreensível: a) frases curtas; b) parágrafos curtos; c) palavras simples 

(evitar palavras polissilábicas); d) uma sintaxe direta e econômica; e) a concisão; e f) 

a utilização de metáforas para incrementar a compreensão do contexto 

(TRAQUINA, 2005, p.46.). 

 

A linguagem é uma ponte entre o jornalista e o leitor. É ela a forma de comunicação e 

a principal fonte de informação a ser utilizada. Cada forma de se passar a notícia varia de 

acordo com cada veículo de comunicação. A televisão passa a notícia de uma forma, o rádio 

passa de outra, bem como o jornal impresso de outra. Tudo isso está ligado às questões físicas 

de cada veículo. 

Transformar para sobreviver, se adequar para não cair, inovar para faturar. Estas são 

questões dinâmicas que fazem parte não só das empresas de comunicação como também das 

leis de mercado. Quem ganha com isso são os leitores, que obtêm sempre melhores conteúdos 

e melhores condições de aquisição da informação. 

Contudo, embora semelhantes em alguns pontos, o leitor de internet possui muitas 

diferenças do leitor de impressos.  Pinho (2003) classifica essas diferenças como: “menor 

velocidade de leitura na tela do monitor, a não-linearidade e a tipologia do leitor da Web”. 

Estas três características são basicamente ligadas ao sistema físico das tecnologias da 

informática (tela do computador) e dos materiais utilizados no meio impresso (papel). 
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2.4 DIÁRIO DE SANTA MARIA 

 

 Santa Maria é conhecida também como Cidade Cultura e Cidade Universitária. Esse 

codinome se dá por ela abrigar uma grande quantidade de instituições de ensino e, segundo 

dados do IBGE
3
, de 2011, é a 5ª cidade mais populosa do Rio Grande do Sul e, isoladamente, 

a maior de sua região, pois possui 261.031 habitantes. Ela é considerada cidade universitária, 

pois sedia uma das maiores universidades públicas do Brasil, a Universidade Federal de Santa 

Maria (UFSM), além de outras universidades privadas de igual importância para o 

desenvolvimento da cidade. 

 

2.4.1 Diário de Santa Maria 

 

2.4.1.1 Jornal Impresso 

 

O jornal Diário de Santa Maria (DSM) foi instalado na cidade no ano de 2002 e teve 

sua primeira edição publicada no dia 19 de junho. Este é o sexto jornal diário do Grupo Rede 

Brasil Sul (RBS) do Estado e, além de Santa Maria, circula em 35 municípios da região 

Central do Rio Grande do Sul.  

O título da publicação foi escolhido pela comunidade, no concurso chamado Jornal 

Novo, Carro Novo. O nome Diário de Santa Maria conquistou a preferência de 59,69% dos 

participantes. 

O DSM possui uma forte ligação com a comunidade santa-mariense pois, juntamente 

com o seu lançamento, foi criado um Conselho do Leitor, que permanece ativo até hoje.  Em 

junho de 2007, quando o jornal completou cinco anos, houve a primeira modificação em seu 

projeto editorial e gráfico e passou a ter um visual mais limpo, com mais cores, moderno e a 

inclusão de mais colunistas nas páginas do jornal. Esses elementos gráficos chamaram a 

atenção dos leitores e isso fez com que o jornal fosse ganhando o público santa-mariense. 

No início, o jornal possuía uma tiragem média de 10.795 exemplares, sendo 9.745 

durante a semana e 11.845 no final de semana. Hoje, o número de exemplares do jornal nos 

                                                 
3
 Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/cidadesat/painel/painel.php?codmun=431690#>. Acesso em: 

15.out.2012. 

 

http://www.ibge.gov.br/cidadesat/painel/painel.php?codmun=431690
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dias de semana gira em torno de 19.700; já nos finais de semana, são cerca de 26 mil 

exemplares. Funciona na sede do Grupo RBS em Santa Maria e possui uma equipe de 33 

profissionais, entre estagiários, repórteres, fotógrafos, freelancers, editores e diagramadores. 

No ano de 2012, o DSM impresso sofreu uma série de transformações, que, vieram em 

comemoração aos 10 anos de circulação. O papel utilizado é agora de cor mais clara, o que 

permite maior visibilidade para as cores utilizadas no interior do jornal. As cores usadas 

tornaram-se mais vivas e a diagramação cada dia vem se profissionalizando mais. 

 

2.4.1.2 Jornal Online 

 

 O design de site do jornal Diário de Santa Maria
4
 consiste em um modelo que usa 

diversas ferramentas que o meio online disponibiliza. São postados vídeos, fotos e áudios para 

dar maior ênfase da notícia. Outro fator utilizado para chamar atenção do internauta é a 

distribuição e combinação de cores vibrantes que, dispostas no layout da background (termo 

utilizado por programadores, que significa “segundo plano” ou ainda, “plano de fundo”) na 

cor branca, dão maior destaque para as notícias. 

 O cabeçalho do site, além do nome do jornal, contém informações sobre a 

temperatura da cidade, previsão do tempo do dia e da semana. Também, informa a data e um 

link para acessar a edição impressa diária, além de banners de anunciantes e parceiros do 

DSM. 

 O site é disposto em uma série de menus ao lado esquerdo da página que servem 

como opção de atalho para as diversas sessões da página. Capa, blog, plantão, galeria de 

fotos, vídeos, fale com a redação, entre outros, são os botões principais e de maior relevância 

e, por isso, estão no topo entre os menus. 

 Após estes, os menus estão subdivididos em: a) edição impressa, na quais o 

internauta tem acesso facilitado a cada editoria do jornal; b) interatividade, na qual são 

disponibilizadas seções, bem como diz o nome, interatividade. O leitor tem a opção de 

responder enquetes, conhecer o mural, saber das promoções e direcionar-se para o twitter do 

DSM; c) especial: setor em que estão os links de páginas tratadas como de maior importância 

e de interesse da maior parte da população; d) classificados online, que estão subdivididos em 

áreas (imóveis, carros e anunciar); e) classificados do jornal, através dos quais há 

                                                 
4
 Disponível em: <http://www.diariosm.com.br>. Acesso em 15.out.2012. 

http://www.diariosm.com.br/
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possibilidade de acesso aos classificados do jornal impresso; f) assinaturas, uma opção para o 

internauta obter a assinatura e, por fim, o institucional, que contém os contatos do Grupo 

RBS.  

 Na coluna central, inicia-se com banners das principais notícias do dia, contendo foto 

e o título da matéria. As fotos podem ou não serem as mesmas utilizadas para ilustrar o texto. 

Após isso, a parte central do site é subdividida em duas colunas; a da esquerda contém 

chamadas para as matérias principais, os fatos ocorridos mais recentes e de maior relevância 

para os santa-marienses. Essas chamadas, muitas vezes, são divididas por editoria, mas, 

muitas vezes, levam apenas o título e/ou fotos. 

 Já na coluna central da direita há infográficos para chamar a atenção do leitor para o 

assunto que está em pauta principal. Logo, segue um box com as informações do “plantão”, 

no qual estão as notícias mais atualizadas e de menor importância. Abaixo, um segundo box 

com as informações dos blogs escritos pelos jornalistas do DSM. Chamado de ‘destaques’, há 

um terceiro box com alguns eventos que estão acontecendo na cidade. 

 No decorrer do site, também há a disponibilidade de um link que os direciona para as 

enquetes que estão em aberto. Também há ícones com algumas principais chamadas para a 

edição do dia seguinte, divididas por editorias e/ou assuntos pertinentes. Por fim, no final do 

site do Diário de Santa Maria, estão disponibilizados ícones rápidos de acesso a pontos 

específicos do site, como as redes sociais, iniciativas do Grupo RBS, bastidores da imprensa 

e, um calendário de abertura dos mercados aos domingos. 



3  ESTADO DA ARTE 

 

Em pesquisa realizada para o estado da arte do tema estudado foram tomadas palavras 

chaves com: jornalismo online, jornalismo impresso, mídias digitais, webjornalismo e 

jornalismo impresso x jornalismo online. Foram analisados os trabalhos publicados a partir do 

ano de 2008 nos principais sites de pesquisas jornalísticas. São eles: Associação Nacional dos 

Programas de Pós-Graduação em Comunicação (Compós) e Intercom - Congresso Brasileiro 

de Ciências da Comunicação.  Também foi pesquisado sobre o assunto no Laboratório de 

Pesquisa em Comunicação (Lapec) do Centro Universitário Franciscano (Unifra). A análise 

de trabalhos se deu a partir do ano de 2006, ano em que os primeiros Trabalhos Finais de 

Graduação (TFG) foram apresentados no curso de Jornalismo da instituição, que estão 

disponibilizados no site
5
.  

Dos trabalhos realizados comparando os temas jornalismo online e jornalismo 

impresso, foi observado, no site do Intercom - Congresso Brasileiro de Ciências da 

Comunicação, entre os anos de 2008 a 2011, que não há artigos publicados que relacionem os 

dois temas. O que foi visto são trabalhos que abordam os temas separadamente. 

A exceção veio com o artigo que leva o título de “O desafio do Jornalismo Impresso 

na Era Digital”, da União Metropolitana de Educação e Cultura – UNIME Itabuna, no qual 

os acadêmicos Bruno de Azevedo, Julianna Nascimento e Natália Berbert analisaram o 

conteúdo do jornal “Folha de São Paulo” em sua versão impressa e online. Foram comparados 

o modo de publicação, a apuração, a linguagem e a produção das matérias. 

Ao analisar os Trabalhos Finais de Graduação feitos no Centro Universitário 

Franciscano – Unifra, foi constatado que, no ano de 2007, o então acadêmico Alessandro 

Oliveira estudou sobre “O projeto gráfico como elemento de Construção da identidade do 

jornal: um estudo do Diário de Santa Maria”; no ano de 2009, o aluno Marcelo Rosa 

Martins, pesquisou sobre “Mídia e operação Rodin: uma análise das estratégias 

discursivas do Diário de Santa Maria e A Razão”; entre outros, que estudaram sobre os 

temas individualmente, relacionando o DSM impresso, ao longo dos outros dois anos. 

                                                 
5
 Disponível em: <http://lapecjor.wordpress.com/category/lapec>. Acesso em 17.out.2012. 

http://lapecjor.wordpress.com/category/lapec


 

4 METODOLOGIA 

 

Após a pesquisa sobre a convergência das mídias e as diferentes abordagens utilizadas 

nos dois veículos de comunicação (online e impresso), foram escolhidas três matérias de 

diferentes editorias em ambos os formatos, a fim de identificar as semelhanças e diferenças 

que há entre elas.   

A escolha por três matérias de diferentes editorias se deu para melhor analisar a 

linguagem por eles utilizada e as diferenças no aprofundamento de cada tema. Mesmo 

sabendo que há regras para cada formato, analisou-se a forma de tratamento da informação. 

O intuito consistia em saber quais os motivos das diferenças encontradas e qual a 

intenção das matérias publicadas no site. Para isso, foram realizadas entrevistas com três 

jornalistas de atuações diferentes dentro da redação do jornal. A primeira, com a Editora 

Chefe do Diário de Santa Maria, Andreia Fontana; a segunda, com o Editor de Fotografia, 

Fernando Ramos e por último, com a Editora de Produção, Silvana Silva. 

Buscou-se compreender, através das entrevistas, se há um público-alvo para ambos os 

veículos e se eles pretendem continuar usando o site como uma ferramenta que traz as notícias 

mais rapidamente ou se há uma ideia de modificar o modo em que as matérias são postadas. 

Foram utilizadas perguntas pré-estabelecidas para todos os entrevistados (focando em 

sua determinada área), a fim de entender o que cada um pensa a respeito do assunto para, 

possivelmente, fazer uma comparação entre as resposta obtidas. Segundo Haguette (1997, p. 

86), a entrevista é definida como “processo de interação social entre duas pessoas, na qual 

uma delas, o entrevistador, tem por objetivo a obtenção de informações por parte do outro, o 

entrevistado”. 

A preparação da entrevista é uma etapa importante da pesquisa, pois requer tempo e 

exige alguns cuidados, como o planejamento da entrevista, que deve ter em vista o objetivo a 

ser alcançado; a escolha dos entrevistados e, por fim, a organização do roteiro com as 

questões. Roy Hay, em Thompson (1992) resume essa abordagem: 

 

 (...) existe a abordagem “objetiva/comparativa” geralmente com base num 

questionário ou, pelo menos, numa entrevista extremamente estruturada, em que o 

entrevistador mantém o controle e faz uma série de perguntas comuns a todos os 

respondentes. Neste caso, visa-se produzir um material que transcenda o 

respondente individual e possa ser utilizado para fins comparativos (...) (ROY HAY 

apud THOMPSON, 1992, p. 259). 
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 Tomar-se-á como base as principais matérias postadas entre 24 a 30 de setembro, 

para fazer a comparação da mesma no jornal impresso. Serão analisadas as principais 

diferenças e semelhanças entre elas, para assim, obter o resultado procurado. 

 Justifica-se a escolha deste período do ano, primeiramente, após fazer uma breve 

análise de quais seriam as matérias escolhidas para serem estudadas. Após selecionar três 

notícias de maior afinidade, selecionou-se o período em que foram veiculadas.   

A escolha por essas matéria se deu pela proximidade e afinidade com os assuntos em 

questão e por serem assuntos de interesse público. A matéria de economia sobre a Expofeira 

de Santa Maria foi selecionada por ser um assunto que envolve pessoas de vários locais do 

Rio Grande do Sul e por afetar diretamente a economia da cidade. A de esportes, por ser o 

assunto que a maioria dos leitores procura, pois é um assunto que envolve o amor pelo time 

do coração. E a de Geral, Polícia e Região, pelo fato ter sido curioso e ter acontecido em uma 

cidade próxima à Santa Maria. 

 



5 ANÁLISE 

 

Aqui optou-se em analisar três matérias de três editorias diferentes, a fim de compará-

las em ambos os veículos de comunicação, no período de 24 a 30 de setembro de 2012, 

selecionando três edições do jornal, dos quais foram escolhidas as matérias que serão 

analisadas.  

As matérias analisadas são: a primeira, da Editoria de Geral, Polícia e Região, cujo 

título é: “Incêndio de viatura seria retaliação” (no jornal impresso) e “Viatura da Polícia 

Civil é incendiada dentro da garagem” (no jornal online). A segunda escolhida foi da 

Editoria de Esportes, apreentando o título no impresso: “Vitória e Vantagem” e no online, 

“Com um a menos, Grêmio segura a pressão do Barcelona e vence por 1 a 0. E, por fim, na 

Editoria de Economia, a matéria escolhida foi intitulada de “Para ver o campo” no jornal 

impresso e “Leilões fazem sucesso na Expofeira em Santa Maria”. 

 

5.1 EDITORIA UM: EDITORIA DE GERAL, POLÍCIA E REGIÃO 

 

CONTEÚDO / 

CATEGORIAS 
IMPRESSO ONLINE 

TÍTULO 
“Incêndio de viatura seria 

retaliação” 

“Viatura da Polícia Civil é incendiada dentro da 

garagem” 

TEXTO X 
Resumo do Impresso 

 

IMAGEM 
Foto de capa e foto da 

matéria são diferentes 

Foto de capa e foto de matéria são iguais, além de 

ser a mesma foto da matéria do Impresso 

CHAMADA NA CAPA 

 
Sim Sim 

CHAMADA NA 

CONTRACAPA 
Não Não 

INFORMAÇÕES 

ADICIONAIS 

Não 

 
Não 

DATA DA EDIÇÃO 24/09/2012 23/09/2012 

 

Quadro 1 – Matérias da Editoria de Geral, Polícia e Região 

Fonte: organizado pelo pesquisador 

 

No primeiro dia de análise, 24 de setembro, elegeu-se a matéria de capa do jornal 

impresso, sobre Polícia, que se intitulava: “Carro da Polícia Civil é queimado em Rosário”. 

A disposição na capa do jornal é de uma chamada com foto no lado direito, sendo que mais 

informações são encontradas na página nove. (Ver anexo 3 – pag. 53, 54, 55) 
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O fato aconteceu na cidade de Rosário do Sul, na noite do sábado, 22 de setembro, por 

volta de 21h. A viatura estava dentro da garagem da delegacia e as suspeitas eram de que 

podia ter sido uma represália pelo combate ao tráfico de drogas na cidade.  

A repórter que assina a matéria, Lizie Antonello, descreveu o acontecido com base nas 

informações passada pela Delegada da Polícia Civil, Luiza Santos Souza, Utilizou 

depoimento de uma fonte oficial e, no primeiro parágrafo, respondeu todas as perguntas do 

lead, deixando o leitor por dentro do assunto já no início do texto. 

Na capa, a chamada ganhou pouco destaque, contendo apenas a foto com legenda e 

uma chamada indicando a página onde seria encontradas mais informações. Esta que, está 

localizada na página nove, ganhou ½ página e a foto utilizada foi diferente à anterior. Acima 

do título, a linha de apoio destaca o ângulo da matéria: “Policia Civil credita o ato criminoso 

a traficantes” e ressalta que o acontecido foi em Rosário do Sul, cidade localizada na Região 

da Fronteira oeste do estado. O título traz a informação: “Incêndio de viatura seria 

retaliação”. 

Logo após o título, a foto, tirada por membros da Polícia Civil, mostra o lado direito 

de um Corsa Sedan totalmente destruído pelas chamas e, na legenda, a jornalista trabalha com 

a hipótese de que os criminosos entraram na garagem e atearam fogo na viatura, que teve 

perca total.  

No primeiro parágrafo, no lead, são colocadas somente as informações necessárias 

para que o leitor entenda o assunto que está sendo tratado no decorrer do texto, utilizando 

como base o depoimento da delegada, para que as informações fossem dadas de forma de 

maneira simples e objetiva. 

No segundo parágrafo, seguem informações que complementam e dão sustentação ao 

lead, ainda utilizando as informações da fala da delegada responsável. Também foi citado 

que, além do veículo atingido pelo fogo, havia mais dois outros estacionados entre a viatura, 

entre eles, o carro de Agente Federal.  

Já no terceiro parágrafo, a jornalista dá maiores detalhes sobre o fato. Conta que os 

Bombeiros foram acionados para combater o incêndio e que conseguiram impedir que o fogo 

chegasse aos outros dois carros que estavam estacionados. Também diz que a tinta de um dos 

automóveis, que estava ao lado, derreteu por causa do calor. 

No decorrer do quarto e do quinto parágrafo, ela faz a ligação do incêndio com a 

operação de combate ao tráfico de drogas que vem sendo realizada na cidade, citando dados 
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sobre as buscas e apreensões feitas pela Polícia ao longo de dois meses de trabalho. Também 

cita dados sobre a quantidade de drogas presas na semana anterior ao fato ocorrido na 

garagem da delegacia. Ao fim do texto, a repórter transcreve a fala de um investigador que 

falou sobre o tráfico na cidade, sendo este um assunto que tem movimentado a cidade. 

Após isso, ela faz uma retranca no texto que levou o título de “Buscas aos suspeitos 

não têm hora para acabar” no qual falou que a Polícia de Rosário do Sul recebeu reforços de 

cidades vizinhas para tentar capturar os envolvidos no ataque. Mas, até o fechamento da 

edição, nenhum suspeito havia sido preso. 

As fontes utilizadas por ela nessa publicação e para que a matéria fosse escrita de 

maneira que qualquer leitor entendesse o assunto, foram: a delegada da Polícia Civil, Luiza 

Santos Souza, o investigador, Silvio Pereira e o diretor da Divisão de Assessoramento 

Especial do Departamento de Polícia do Interior, Oscar Correa Junior. 

Já no site do Diário de Santa Maria, a matéria foi postada no dia anterior ao que saiu 

no impresso, ou seja, no dia 23 de setembro, domingo, às 14h11min.  

No meio online, o título diferentemente do jornal impresso, era: “Viatura da Polícia 

Civil é incendiada dentro da garagem” e a linha de apoio que remeteria ao texto veiculado no 

dia seguinte, trazia: “Polícia desconfia de represália pelo trabalho de combate ao tráfico de 

drogas na cidade”. 

Como já citado no decorrer desta monografia, de que o Jornalismo Online exige 

imediatismo e não exige que o texto seja extenso e com muitas informações, este, por sua vez, 

trouxe um resumo da matéria do jornal impresso. 

As informações eram as mesmas, mas não houve o aprofundamento de informações, 

como depoimentos e falas das fontes.  

O primeiro parágrafo resume-se em duas linhas de lead, que consegue passar para o 

leitor/internauta as informações básicas do acontecido sem maiores explicações, fazendo com 

que ele leia todo texto para despertar interesse e chamar para a matéria que sairia no impresso. 

O segundo parágrafo é também um resumo, mas dessa vez, feita a união do segundo com o 

terceiro parágrafo do impresso, contendo o embasamento da delegada pra explicar melhor o 

fato. 

O terceiro e último parágrafo, além de ser um resumo de informações, remete à linha 

de apoio do título, no qual somente algumas palavras são alteradas e/ou acrescentadas. E, por 
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fim, a foto utilizada no site encontra-se ao lado direito do texto e é a mesma utilizada na 

matéria do jornal impresso, creditada para Polícia Civil. 

 

5.2 EDITORIA DOIS: EDITORIA DE ESPORTE 

 

CONTEÚDO / CATEGORIAS IMPRESSO ONLINE 

TÍTULO 

 

 

“Vitória e vantagem”. 

“Com um a menos, Grêmio 

segura a pressão do 

Barcelona e vence por 1 a 0” 

TEXTO Diferente Diferente 

IMAGEM 
Foto de contracapa e foto da 

matéria são diferentes 

Foto de capa e foto de 

matéria são diferentes e 

diferentes do impresso 

CHAMADA NA CAPA Não Sim 

CHAMADA NA CONTRACAPA Sim Não 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS Não Sim 

DATA DA EDIÇÃO 27/09/2012 26/09/2012 

 
Quadro 2 – Matérias da Editoria de Esporte 

Fonte: organizado pelo pesquisador 

 

A notícia escolhida para essa editoria foi publicada na contracapa do Diário de Santa 

Maria Impresso, no dia 27 de setembro e teve como título: “Sul-Americana: Grêmio larga 

com o pé direito”. A disposição da chamada dispõe de 1/3 da contracapa, com foto, o título e 

um breve resumo sobre o primeiro jogo das oitavas de final, no Equador, contra o Barcelona 

de Guayaquil. (Ver anexo 1 – pag. 45, 46 e 47) 

A matéria torna-se destaque na pagina 18, quando utiliza quase meia página e traz 

como título, diferente da chamada, “Vitória e vantagem”. Logo acima do título, na linha de 

apoio, em uma frase, é explicado o destaque dado a essa matéria: “Grêmio vence o 

Barcelona-QUE, por 1 a 0, em Guayaqui”. 

Na foto, de um lance de jogo, aparece um jogador gremista e dois equatorianos, tenta-

se mostrar a raça que o time teve ao vencer o jogo. tanto é que a legenda traduz o que a foto 

quis dizer: “Na raça: tricolor, de Kléber, deu passo importante para seguir na Copa Sul-

Americana”. 

No primeiro parágrafo do texto, o qual não foi assinado, o repórter destaca as 

principais informações sobre o jogo realizado na noite da quarta-feira, 26 de setembro, no 

Equador e, também, além de dizer sobre o próximo jogo do Tricolor Gaúcho, ele explica que 

se o time ganhar e/ou empatar, avança de fase no campeonato Sul-Americano. 
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O texto esportivo é caracterizado, segundo Maluly (2010), como uma prática do 

jornalismo brasileiro, no qual a tradição é reconquistar o público a cada detalhe, como as 

novidades sobre a performance dos atletas, as armadilhas dos treinadores, o interesse dos 

torcedores e outras influências externas que interferem na disputa. E é assim que inicia o 

segundo parágrafo, resgatando alguns momentos do jogo, em específico, momentos 

relacionados ao time equatoriano. 

No terceiro parágrafo o jornalista, segue a linha do parágrafo anterior ao relembrar 

lances, momentos e falhas do Barcelona. Citou exemplos de oportunidades perdidas que 

ocasionaram a derrota do clube para o Time Gaúcho. 

Já no quarto parágrafo, o repórter esportivo inicia com a famosa frase futebolística: 

“quem não faz, leva!” e, a partir dessa citação, ele aproveita para narrar o jogo, mas agora 

exaltando os momentos e lances feitos pelo Grêmio. Através de palavras utilizadas pelos 

narradores de jogos de futebol, o jornalista dá maiores detalhes sobre o gol que levou o time 

gaúcho à vitória. 

O quinto parágrafo se resumiu aos principais lances do segundo tempo. O jornalista 

descreveu os destaques da etapa final do jogo. ressaltando os altos e baixos de ambos os 

times, mantendo-se imparcial como deve ser. Para finalizar a matéria, no sexto e último 

parágrafo, encontram-se informações sobre a viagem de volta a Porto Alegre e sobre o 

próximo jogo do campeonato.  

Ao diagramar a matéria, o jornalista optou por usar um olho
6
 no meio do texto para 

chamar a atenção do leitor e fazer com que o texto fosse lido para obter todas as informações 

sobre o jogo. 

Ao comparar esta matéria no site do jornal, nota-se que o título é diferente. No online, 

o repórter usou: “Com um a menos, Grêmio segura a pressão do Barcelona e vence por 1 a 

0” e na linha de apoio explicou alguns dados sobre o resultado; “Pelas oitavas da Sul-

Americana, Werley fez de cabeça; time precisa do empate para se classificar”. 

Este texto, ao contrário do jornal impresso, foi assinado mas não por um jornalista do 

DSM e sim por um jornalista da Rádio Gaúcha de Porto Alegre, Luiz Henrique Benfica. 

Como diz Mielniczuk (2003), o Jornalismo Online é um jornalismo imediato, no qual o 

imediatismo é algo essencial para a realização deste. Na entrevista realizada com a Editora 

                                                 
6
 Trecho da matéria colocado no meio da massa de texto, entre colunas, para ressaltar trechos e substituir 

quebras; muito utilizado em entrevistas. 
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Chefe do Diário de Santa Maria, Andreia Fontana, foi esclarecido que todos os Jornais do 

Grupo RBS tem acesso ao banco de dados dos outros membros do grupo. Assim, com a 

permissão do jornalista, seu texto foi postado no site antes de sair a edição impressa do jornal. 

A foto utilizada em ambos os veículos de comunicação também não foi a mesma. A 

vantagem do jornal online consiste na utilização de ferramentas digitais que a internet 

proporciona. como define Palácios (1999), que diz que a multimidialidade ou convergência é 

a utilização de outras mídias dentro do formato tradicional. 

No primeiro parágrafo, o jornalista optou por fazer um breve resumo da partida, 

passando todas as informações necessárias para que o leitor/internauta ficasse por dentro do 

assunto no decorrer do texto. Após, utilizou um hiperlink que dá acesso à galeria de fotos do 

jogo. 

No decorrer do segundo parágrafo, ele faz uma breve narração do jogo, comparando 

este com um jogo de final de campeonato, pois viu como se o Barcelona de Guayaquil 

estivesse jogando sob pressão de 50 mil torcedores no estádio. Já no terceiro, ele comenta 

sobre as ausências que o Grêmio apresentou neste jogo e as dificuldades que o time teve para 

conter a velocidade do time adversário. 

No decorrer do texto, o jornalista destaca os melhores momentos durante os 90 

minutos de jogo, analisando e comentando alguns dos lances. Como no jornal impresso, o 

repórter soube se portar de forma imparcial, o que dá credibilidade para um texto esportivo. 

Por fim, ele faz uma espécie de tabela, na qual cita os jogadores de cada time, quem 

fez o gol, os cartões amarelos e vermelhos, o nome do árbitro que apitou o jogo e onde este 

aconteceu. 
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5.3 EDITORIA TRÊS: EDITORIA DE ECONOMIA 

 

CONTEÚDO / CATEGORIAS IMPRESSO ONLINE 

TÍTULO “Para ver o campo” 
“Leilões fazem sucesso na 

Expofeira em Santa Maria” 

TEXTO Diferente Diferente 

 

IMAGEM 

Foto de contracapa e foto da 

matéria são diferentes 

Foto diferente e diferente do 

impresso 

CHAMADA NA CAPA Não Não 

CHAMADA NA CONTRACAPA Sim Não 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS Sim Sim 

DATA DA EDIÇÃO 29 e 30/09/2012 28/09/2012 

 

Quadro 3 – Matérias da Editoria de Economia 

Fonte: organizado pelo pesquisador 

 

A terceira e última matéria escolhida para analisar foi sobre a 45ª Expofeira 

Agropecuária de Santa Maria, que foi veiculada no jornal do final de semana, dos dias 29 e 30 

de setembro. O impresso levou o seguinte título: “Para ver o campo” e, logo acima, uma 

linha de apoio para o leitor entender do que se trata o texto: “Expofeira: exposição com 

diferentes atrações está à espera do público”. (Ver Anexo 2 – pág. 49, 50 e 51) 

A foto utilizada por pela jornalista autora do texto, Juliana Gelatti, mostra uma das 

atrações que a Feira proporciona: bancas de alimentos da colônia feitos nos distritos, 

identificando uma das bancas e descrevendo com a legenda: “Da colônia: salames, queijos e 

sucos integrais estão entre as atrações da feira dos distritos”.  

No primeiro parágrafo do texto, a repórter traz para o leitor os principais serviços 

oferecidos durante os dias de exposição (de quinta a domingo), no Centro de Eventos da 

Universidade Federal de Santa Maria. Ela cita eventos de todos os tipos e para todas as 

idades, mostrando que a feira, além de ser uma Feira de Negócios, também é de diversão para 

todo o tipo de público. 

No segundo parágrafo, ela apresente uma entrevista com duas crianças gêmeas, de 6 

anos, moradoras do Distrito de Palma, que não esperaram até o final de semana para visitar a 

Expofeira, pois cita que saíram da aula na sexta-feira e foram até o Centro de Eventos. A 

utilização desta entrevista no texto serve para mostrar ao leitor que a Feira aguça também a 

curiosidade das crianças e serve, também, para o texto não ficar muito pesado, por se tratar de 

Economia. 
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Assim, para não fugir do tema, ela usa um subtítulo: “Chances para vender bem” e 

começa o texto voltado à economia. Inicia o terceiro parágrafo trazendo algumas informações 

do clima e do tempo para a cidade durante o final de semana e também uma entrevista com 

um comerciante que está pela primeira vez participando da Feira. No terceiro parágrafo, 

também apresenta uma entrevista com outro comerciante e, no quarto, uma fala da 

comerciante.  

Para complementar a matéria, a jornalista optou por trazer, em forma de um quadro, 

toda a programação da Expofeira. Nele constam os serviços, valores, horários, informações e 

agenda de shows. O texto se deu como destaque na página 10, editoria de Economia e foi 

utilizada ½ página. Não foi destaque na capa, mas na contracapa, teve uma chamada com 

foto. 

Na versão online do jornal, o texto foi assinado pela mesma jornalista, Juliana Gelatti. 

Porém, já no inicio, nota-se que há diferença entre eles, começando pelo título e pela linha de 

apoio que foram assim respectivamente: “Leilões fazem sucesso na Expofeira em Santa 

Maria” e “Leilões vão até quarta-feira, mas a visitação ao público termina domingo”. 

Nota-se também, que essas informações não foram dadas no jornal impresso, talvez 

para que não houvesse repetição no conteúdo. A foto utilizada também foi outro diferencial. 

Enquanto no impresso foi mostrada uma banca de comércio, no online a foto escolhida foi de 

bois que estavam em exposição. Essa diferença entre as imagens, segundo o Editor de 

Fotografia do Diário de Santa Maria, Fernando Ramos, é pelo online exigir maior agilidade e 

rapidez a ser postada no site. As fotos para o site não necessitam ter grande qualidade ou ser 

tirada por câmeras profissionais. Elas podem ser tiradas pelo celular e enviadas via e-mail 

para a redação. 

No primeiro parágrafo, a jornalista divulga dados e valores sobre os primeiros dias de 

visitação da feira e aproveita para fazer uma comparação com os valores obtidos no ano 

anterior. Também dá informações sobre a feira, ressaltando os dias de visitação abertos ao 

público. 

No segundo parágrafo, ela comenta sobre os primeiros dias de exposição e analisa 

sobre o sucesso nos remates das cabanhas que ocorreram na quarta-feira. Já no terceiro, ela 

descreve a opinião de um dos leiloeiros que tiveram bons resultados. 



38 

 

 

 

 

 

Para finalizar o texto, no quarto parágrafo, ela optou por colocar os dados e valores 

dos animais mais caros de duas cabanhas; e, por fim, no quinto e último parágrafo, ela coloca 

a opinião do proprietário de uma das cabanhas.  

Para melhor situar o leitor a respeito da Expofeira e o que ele encontrará lá, ela optou 

por fazer um infográfico que continha um mapa do Centro de Eventos, com cada ponto 

marcado com legenda. E, no final da página, usou um hiperlink com a programação completa 

da 45ª Expofeira de Agronegócios de Santa Maria. 



6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após dar toda a explicação e o embasamento teórico sobre o assunto em questão, que 

estão dispostos no referencial teórico para dar sustentabilidade a essa pesquisa, também, ao 

analisar os dois veículos de comunicação e conversar com alguns dos principais responsáveis 

pelas duas mídias, pôde-se perceber algumas diferenças e semelhanças presentes em ambos os 

formatos do jornal.  

A entrevista com a editora chefe do Diário de Santa Maria, Andreia Fontana, com o 

editor de fotografia, Fernando Ramos e com a editora de produção, Silvana Silva, foram 

bastante úteis para o desenvolvimento deste trabalho, pois entendeu-se como funciona a rotina 

produtiva de uma redação integrada, na qual o repórter do jornal impresso escreve também 

para o jornal online. 

Em decorrência ao movimento da rotina produtiva da redação do jornal e por motivos 

de falta de horários disponíveis para conceder entrevistas, não foi possível conversar com os 

Editores de cada Editoria escolhida para análise, o que dificultou, de certa forma, o resultado 

das análises. 

Porém, através dessa pesquisa, conseguiu-se perceber que o jornal online serve para 

divulgar a notícia antes de qualquer outra mídia e que, também, precisa ter o mesmo cuidado 

do impresso ao publicar algo na rede. Apesar de o online possibilitar que o texto seja 

modificado durante o decorrer do dia, necessita cuidado e busca de informações confiáveis do 

assunto antes de publicar. 

O presente trabalho também trouxe um melhor entendimento a respeito do meio 

online, que está em constante crescimento e, com isso, exige cada vez mais, com novas 

alterações e novos formatos.  

Por fim, do ponto de vista do leitor e pesquisador, este Trabalho Final de Graduação 

trouxe ensinamentos teóricos e científicos que proporcionaram um melhor entendimento 

sobre a temática pesquisada. Ao longo dos meses de realização desta monografia, foi exigida 

uma intensa busca por informações e bibliografias que dessem sustentação e embasamento à 

mesma. Assim, todo esse conhecimento adquirido, com certeza, constitui um importante 

acréscimo e vai contribuir em muito para o desempenho das atividades como profissional 

diplomado de Jornalismo. 



7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

 

BASTOS, Helder. Jornalismo electrónico: internet e reconfiguração de práticas nas 

redacções.  Coimbra: Minerva, 2000. 

 

CANAVILHAS, João Messias. Webjornalismo: considerações gerais sobre jornalismo na 

web. Cidade: Editora, 2001. 

 

CHYI, Hsiang Iris; SYLVIE, George. Online newspaper in the U.S: perceptions of markets, 

products, revenue and competition. Journal of Media Management, v.2, n.2, 2000.  

 

DANS, Enrique. Internet newspaper: are somo more equal than others? Journal of Media 

Management, v.2, n.1, 2000. 

 

DIZARD, Wilson. A nova mídia: comunicação de massa na era da informação. Rio de 

Janeiro: Jorge Zahar Editora, 2000. 

 

FOLHA DE SÃO PAULO. Manual geral de redação. 2. ed. São Paulo: Folha de S. Paulo, 

1987. 

 

GARCÍA AVILÉS, J. A.; SALAVERRÍA, R; MASIP, P. Convergência periodística em los 

médios de comunicación. Santiago de Compostela, 2008.  

 

GRADIM, Anabela. Os gêneros e a convergência: o jornalista multimédia do século XXI. 

2002. Disponível em: <http://www.labcom.ubi.pt/agoranet/pdfs2/gradim-anabela-generos-

convergência.pdf>. Acesso em 22.abr.2012. 

 

GUIMARÃES, Bruno Santana; TOREZANI, Juliana; FRANCO, Natalia. O desafio do 

jornalismo impresso na era digital. Intercom. Caxias do Sul, 2010. Disponível em: 

<http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2010/resumos/R5-0539-1.pdf>. Acesso em 

24.set.2012. 

  

HAGUETTE, Teresa Maria Frota. Metodologias qualitativas na sociologia. 5. ed. 

Petrópolis: Vozes, 1997. 

 

JENKINS, Henry. Cultura da convergência. São Paulo: Aleph, 2009. 

 

LEMOS, André. Anjos interativos e retribalização do mundo: sobre interatividade e 

interfaces digitais. Cidade: Editora, 1997. 

 

MALULY, L. V. B. Jornalismo esportivo: desafios e propostas. INTERCOM, São Paulo, v. 

1, p. 1-11, 2010. 

 

MARQUES, Luís Henrique. Teoria e prática de redação para jornalismo impresso. Bauru, 

SP: EDUSC, 2003. 

 

 

 

http://www.labcom.ubi.pt/agoranet/pdfs2/gradim-anabela-generos-convergência.pdf
http://www.labcom.ubi.pt/agoranet/pdfs2/gradim-anabela-generos-convergência.pdf
http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2010/resumos/R5-0539-1.pdf


41 

 

 

 

 

 

MARTINS, Marcelo Rosa. Mídia e Operação Rodin: uma análise das estratégias 

discursivas do Diário de Santa Maria e A Razão. Santa Maria: Unifra, 2009. Disponível 

em: <http://lapecjor.files.wordpress.com/2011/04/marcelo-rosa-martins.pdf>. Acesso em 

15.set.2012. 

 

MIELNICZUK, Luciana. Características e implicações do jornalismo na web. 2003. 

Disponível em <http://comunicaufma.webs.com/mielniczuk_caracteristicasimplicacoes.pdf>, 

Acesso em: 22.jun.2012. 

 

_____. Sistematizando alguns conhecimentos sobre jornalismo na web.  2003.. Disponível 

em <http://www.ufrgs.br/gtjornalismocompos/doc2003/mielniczuk2003.doc>. Acesso em: 

22.jun.2012. 

 

MOURA, Leonardo de Souza.  Como escrever na rede: manual de conteúdo e redação para 

internet. Rio de Janeiro: Record, 2002. 

 

MORRIS, Peter. Newspaper and new information media. 1995. Disponível em: 

<http://www.telesis.com.au/assess/newspaper/newspaper.html>. Acesso em: 22.mar.2012. 

 

MURAD, Angéle. Oportunidades e desafios para o jornalismo na internet. Ciberlegenda, nº 

2. 1999. Disponível em: 

<http://www.uff.br/ciberlegenda/ojs/index.php/revista/article/view/241/134>. Acesso em 

14.mar.2012. 

 

OLIVEIRA, Alessandro Mathias. O projeto gráfico como elemento de construção da 

identidade do jornal: um estudo do Diário de Santa Maria. Santa Maria: Unifra, 2007. 

Disponível em: <http://lapecjor.files.wordpress.com/2011/04/microsoft-word-

alessandro_tfg1.pdf>. Acesso em 15.set.2012.. 

 

PALACIOS. Marcos. O que há de (realmente) novo no jornalismo online? Conferência 

proferida por ocasião do concurso público para Professor Titular na FACOM/UFBA, 

21.09.1999.  

 

_____. Ruptura, continuidade e potencialização no jornalismo on-line. In: MACHADO, Elias; 

PALACIOS, Marcos (Org.) Modelos de jornalismo digital. Salvador: Calandra, 2003. p. xx-

xx. 

 

PINHO, J. B. Jornalismo na internet: planejamento e produção da informação online. 

São Paulo: Summus, 2003. 

 

RODRIGUES, Carla (Org.). Jornalismo online: modos de fazer. Rio de Janeiro: Ed. PUC-

Rio; Editora Sulina, 2009.  

 

SOUSA, Jorge Pedro. Elementos de jornalismo impresso. 2001. Disponível em 

<http://chile.unisinos.br/pag/sousa-jorge-pedro-elementos-de-jornalismo-impresso.pdf>. 

Acesso em: 19.jun.2012. 

 

THOMPSON, Paul. A voz do passado: história oral. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992. 

http://comunicaufma.webs.com/mielniczuk_caracteristicasimplicacoes.pdf
http://www.ufrgs.br/gtjornalismocompos/doc2003/mielniczuk2003.doc
http://www.telesis.com.au/assess/newspaper/newspaper.html
http://www.uff.br/ciberlegenda/ojs/index.php/revista/article/view/241/134
http://lapecjor.files.wordpress.com/2011/04/microsoft-word-alessandro_tfg1.pdf
http://lapecjor.files.wordpress.com/2011/04/microsoft-word-alessandro_tfg1.pdf
http://chile.unisinos.br/pag/sousa-jorge-pedro-elementos-de-jornalismo-impresso.pdf


42 

 

 

 

 

 

 

TRAQUINA, Nelson.  Teorias do jornalismo:  a tribo Jornalística – uma comunidade 

interpretativa transnacional. Florianópolis: Insular, 2005. 

 

WILLIAMS, Peter; NICHOLAS, David. The migration of news to the web. Aslib 

Proceedings, v. 51, n. 4, p.122, 1999.  

 

WIMMER, Terry Lee. Facilitative journalism: a theory for the transformation of the 

traditional newspaper model by embracing exchange via internet-based publication. Tese 

(Soutorado). University of North Carolina at Chapel Hill, 2000. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 

EDITORIA ESPORTES - (ONLINE / IMPRESSO) 



45 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRACAPA 

 



46 

 

 

 

 

 

 

MATÉRIA – PÁGINA 18 



47 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 
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ANEXO 3 

EDITORIA GERAL, POLÍCIA E REGIÃO - (ONLINE/IMPRESSO) 
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MATÉRIA



ANEXO 4 

ENTREVISTA 1  - ANDRÉIA FONTANA 

 

Tarso: Eu gostaria que primeiramente você se apresentasse e logo após, nos contasse um 

pouco sobre a rotina do Diário de Santa Maria Online e Impresso. 

 

Andreia Fontana: editora chefe do Diário de Santa Maria. Eu trabalho no DSM desde o 

lançamento (10 anos), mas eu trabalho na empresa RBS há 19 anos. Comecei como 

diagramadora, formada pela Universidade de Caxias do Sul (UCS) em Jornalismo. Vim para a 

implantação e acabei ficando como diretora executiva, que é o segundo cargo de gestão da 

redação. Em março de 2006, virei editora chefe do jornal. 

O site do Diário de Santa Maria, assim, a diferença básica que a gente tem é que o conteúdo 

impresso, vai todo para o site no formato de lista, depois da 1 da manhã, as vezes as 2 ou 3 da 

manha. Então, tudo que tem no impresso, vai para o off, mas não no formato de páginas, vai 

com o formato de lista, de todas nossas edições impressas. Já o conteúdo para o site, ele é 

produzido, o que tem no nosso site, é produzido pela redação do Diário de Santa Maria, pela 

redação dos outros jornais da RBS, pela própria agência RBS, por algumas agências que a 

gente tem contrato em reportagens nacionais e internacionais. Nada é produzido aqui, tudo do 

que o site é abastecido. Mas, assim como o Diário de Santa Maria impresso, o DSM online, 

entende que esse tem que ser o noticiário local. Então na capa do Diário Impresso e na capa 

do Diário Online é que vai aparecer mais destacado é o noticiário local. 

Tem algumas coisas que geram bastante audiência no online e que não são tão importantes no 

impresso no dia seguinte e que ganham mais destaque no online realmente, então, uma 

manchete do online , um acidente com morte no transito, é manchete do online mas 

provavelmente não vai ser manchete do impresso. Por que o impresso a gente entende que 

tem mais a característica de trazer um contexto, uma análise, um aprofundamento. E no online 

a gente ainda coloca o diário online como um site que ainda tem que trazer a informação mais 

rápido possível do fato. 

 

Tarso: Sim. 

 

Andreia: O fato que tem que estar ali na internet o quanto antes.  A gente ainda não faz com a 

agilidade que gostaríamos de fazer  e quer fazer, mas a gente entende que antes de tudo, o 

principal tem que estar na internet, com foto preferencialmente. Tudo que for fato. O nosso 
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site é construído por toda redação, não tem uma pessoa que não faça o site. Todo mundo faz o 

site. Além de alguns terem blog, todo mundo notícias no site o tempo inteiro.  

 

Tarso: Eles tem autonomia para por ou tem que passar primeiro por ti? 

 

Andreia: Não. Nada passa por mim, nada que sai no online passa por mim. No online a única 

coisa que a gente faz, a gente tem uma revisão menor que no impresso, até pela agilidade que 

ele requer. Então no online o que a gente sempre faz é: uma pessoa escreve o texto e outra lê. 

Não precisa ser necessariamente um editor, pode ser dois repórteres leem para pegar alguma 

coisa, se falta alguma coisa, se tem algum erro grave. Então um escrevendo e um lendo, ela 

vai para o site. E se for um plantão e ninguém puder ler e se for alguma coisa urgente, vai 

para o site. Mesmo também no sábado que geralmente tem 1 repórter  e 1 fotógrafo de 

plantão. Então o repórter faz e coloca no site sem ninguém revisar pra ele. No impresso é 

diferente, a gente faz uma pauta que é conversada em uma reunião de pauta ou pelo menos 

muito conversada a manchete. É sempre muito conversada com o grupo de editores, com os 

repórteres. A gente define como vai ser feita a apuração, como vai ser a edição, discute 

graficamente pra depois colocar no impresso, que passa pela revisão. Te um repórter ou mais 

que escreve, depois tem um editor que revisa e depois passa para uma revisão do comando da 

redação, que geralmente é a Fabiana Deni, mais eventualmente eu. 

Então a noticia mais trabalhada vai para o impresso, a gente acha, Tarso, que tem um caminho 

bastante longo ainda para percorrer, entre o que a gente quer especificamente mais para o 

online do que para o impresso. A gente entende que o ano de 2013 vai ser um ano importante 

para isso, a gente aumentou em audiência bastante, o online vem crescendo bastante, fez 

algumas modificações mas a gente continua com uma pessoa só dedicada exclusivamente 

para o online desde quando a gente implantou esse novo site. 

 

Tarso: 2002? 

 

Andreia: 2002 foi quando a gente abriu o jornal e só tinha no site as notícias do impresso. 

 

Tarso: Era um estilo “copia e cola”? 
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Andreia: Isso. Era a edição que a gente tem em lista só que era uma diagramação com cara de 

site só mas era basicamente isso. A gente fazia um pouquinho de interatividade com algumas 

enquetes, mas foi em 2009 que a gente teve esse outro site que era com atualizações. (Junho 

de 2009) Desde então a gente tem sempre uma pessoa dedicada exclusivamente para o online 

que é um cara que opera, que mais opera. Ele opera a capa, edita vídeos, faz cortes de fotos, 

produz um material especial, que hoje é o Igor Muller. E tem um editor que é responsável pela 

editoria, que na verdade tem uma gestão meio compartilhada que é a Silvana e a Thaise que 

são as editoras que cuidam da Geral e o Lúcio que é o sub-editor delas, que também cuida e 

faz o fechamento, que no fechamento atualiza bastante. Mas, tem bastante gente que atualiza 

capa, em especial os editores que quase todos mechem na capa.  

 

Tarso: E naquele banner que tem em cima da site? O que é prioridade para ir destacado ali? 

Quem define? 

 

Andreia: Quem define o banner do site é o capista, geralmente é o Igor. Ele que define. 

Como esse exemplo do acidente, ele que vai vendo conforme, claro que não só de audiência, 

por que se fosse só por audiência a gente só fazia matéria sobre sexo e polícia que é o que 

mais da audiência na internet. Tem também, o que a gente acha que não pode ser diferente do 

Diário de Santa Maria, uma coisa totalmente “outro veículo”. A gente acha que tem que ser 

conteúdos diferentes, até para o cara que usa um saber que na internet vai encontrar uma coisa 

diferente, uma coisa a mais. Assim que é no impresso que vai estar o contexto, uma análise, 

uma opinião, um aprofundamento.  

 

Tarso: E sobre o aprofundamento, todas as matérias precisam de uma busca maior de 

informações? 

 

Andreia: Quase todas as matérias tem mais informações no decorrer da apuração. Tem 

algumas que tem mais informações no site que são algumas coisas assim mais curiosas e que 

as vezes não é um fato jornalístico tão relevante, que as vezes uma coisa, uma noticia mais 

atual se sobrepôs a aquela e então não vai entrar no impresso. E as vezes tem coisas curiosas: 

“mulher é flagrada roubando desodorante em supermercado”; raramente a gente vai colocar 

isso no impresso. Mas, é uma notícia muito curiosa que chama muita atenção na internet e a 
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gente não deixa de colocar porque tem um registro de ocorrência policial, então a gente 

coloca. Mas dificilmente a gente vai colocar no impresso. 

Tarso: O repórter já vai para a pauta sabendo que ao chegar na redação é preciso ser feito o 

texto para o impresso? 

 

Andreia: Todo mundo sabe que se for um fato ele tem que estar no online. Se for um fato ele 

tem que estar no online. Se a gente descobriu que vai aumentar a passagem, ele tem que esta 

no online. Se o prefeito anunciou qualquer coisa, a gente colocar no online. Deu um acidente, 

o mais rápido possível a gente coloca no online. Primeiro coloca no online e depois faz a 

matéria. A UFSM decidiu entrar em greve, primeiro no online. Todo mundo, o repórter que 

está cobrindo aquilo já tem que fazer o texto, não precisa o editor dizer “tu tem que fazer para 

o site!”.  

 

Tarso: E em relação ao modo de escrever para os veículos? Tem alguma diferença? 

 

Andreia: Tem algumas coisas, no texto é pouca coisa que a gente muda, primeiro a gente não 

faz textos grandes para a internet porque cansa mais. As pessoas não leem.  E a segunda que o 

título tem que ser o que a gente chama de “googável”. Um título que apareça no google. 

Porque as vezes tu escreve “homicídio” no jornal, tu não vai colocar homicídio na internet, tu 

vai colocar “homem é morto a tiros em Santa Maria” e no jornal tu não vai colocar em Santa 

Maria, tu vai colocar “Na Santa Marta, no Itararé, no centro, no calçadão.” No calçadão de 

Santa Maria. Então tem algumas diferenças que tem que ter, que eu acho que a gente nem é 

tão eficiente como deveria, mas que são premissas para a gente.  

 

Tarso: E em relação ao público alvo, algum dos jornais são direcionados a algum público? 

 

Andreia: A gente tem pesquisas que mostram sobre o público alvo, mas na internet é bem 

difícil. De manhã tem mais acesso, mas isso é em todos os jornais na internet. Todos é igual o 

fenômeno se repete em todos. De manhã, toda manhã, começa e vai crescendo. Tem algumas 

diferenças que depende do horário. Por exemplo, em Caxias o Pioneiro começa mais cedo do 

que aqui. Porque lá as industrias começam mais cedo, a vida das pessoas começa mais cedo 
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do que aqui. Aqui é a partir das 8, lá o pico deles é as 7. Aqui o nosso é a partir das 8. Mas é 

pouca diferença. 

 



ANEXO 5 

ENTREVISTA 2 – FERNANDO RAMOS 

 

Tarso: Fernando, primeiro gostaria que você se apresentasse e após, contasse um pouco como 

é teu trabalho. Como são escolhidas as fotos pro Diário Online e pro impresso. 

 

Fernando Ramos – editor de fotografia do Diário de Santa Maria trabalha há 25 anos no 

Grupo RBS, formando em Jornalismo, está no Diário desde que ele iniciou (10 anos). Essa é 

minha apresentação. 

O online é novo, ele começou bem depois, é uma coisa que a gente foi praticando junto assim, 

por que ele é um online diferente: não tem um grupo que faz o online, como a Zero Hora que 

tem os jornalistas só para fazer o online, as mesmas pessoas que abastecem o online são as 

mesmas que fazem o impresso. Então, as fotos para o online tem preferencia, tem que ter mais 

agilidade para ir para o site. As vezes se manda por telefone ou por outro meio mais por 

telefone basicamente. A primeira foto que o fotógrafo faz quando o assunto é muito sério ele 

tenta mandar para o online e depois ele trabalha para fazer as fotos pro off, para o diário 

impresso. 

Uma coisa que foi bastante praticada no ano que caiu a ponte de agudo, na BR 287, a gente 

tinha um notebook com um pen modem, aí todos os dias o fotógrafo mandava e depois fazia 

pra matéria, para mandar uma foto rápida. Quando a gente viaja é nesse sentido, um modem. 

Por que as vezes do celular a foto não é boa. As vezes o sinal do modem está ruim, por 

motivos tal, que da difícil de baixar uma foto, daí faz com o celular e manda. Quando tem 

muitas fotos boas, normalmente a gente não queima no online, vamos dizer assim. A principal 

foto tem que deixar para a capa do impresso e não por a nossa melhor foto no online, a menos 

que ela seja a única foto do fato em si, uma foto muito factual. Mas quando a gente tem 

possibilidade de escolher fica com a guarda da capa do jornal até para não tirar a surpresa, 

furar a gente mesmo.  

A gente tem outra situação também é que os cinegrafistas carregam máquina fotográfica 

também, particular ou enfim, ou celular e a gente não pode usar a foto deles no nosso online 

por contrato que eles tem com o G1, da globo. Então as vezes até fazem uma foto, por 

exemplo, a TV está lá em tal lugar e acontece um fato, a gente pega a foto que o funcionário 

da TV fez e só podemos usar no impresso. Aí ou fica sem foto ou a gente tem que se virar, 

pegar de outra pessoa estranha que as vezes tirou ao passar por lá. Não podemos pegar do 
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repórter nem do cinegrafista para o online. Então limita bastante a gente. Limita não, mas a 

gente teria mais 3 equipes na rua e poderia funcionar mais. 

O online também descobriu que o vídeo, que exige uma demanda muito grande de tempo para 

fazer um vídeo: tempo para captar, para editar e o acesso é mínimo. O acesso do vídeo na 

internet é muito baixo e a gente reavaliou e não estamos mais postando vídeos, a menos que 

seja um vídeo de um assalto a uma loja, essas quebras de vigilância: tipo o menino do 

calçadão aquele que morreu ali sentado na galeria, dai a gente coloca. Antes a gente fazia 

vídeo de tudo: “ah uma apresentação de teatro ou uma corrida de moto”, enfim, qualquer 

coisinha ia pro vídeo, mas depois a gente ia olhar os número lá e os acessos eram muito 

baixos. Acidente de transito todos a gente fotografava e gravava. Aí, ficava duas ou três 

pessoas montando e depois o acesso era mínimo. Então a gente tem optado por galerias de 

fotos, toda semana colocamos uma galeria de fotos. Tipo a Feisma agora, provavelmente 

amanha entra uma galeria de fotos da Feisma. Ao invés de ir lá e filmar. Também na Romaria, 

a gente filmava e fotografava, não dá. As pessoas não acessam. Os computadores em casa 

nem todos tem capacidade de reproduzir, dai fica carregando, carregando e a pessoa perde a 

paciência e não olha. É tempo perdido, a gente estava se sobrecarregando e aí optamos por 

deixar só quando é muito importante. 

O critério é esse, a gente tem um esforço para colocar uma foto de manhã atualizada no diário, 

de tarde também, no online e sempre salvando uma foto principal para o impresso. 

Basicamente é isso trabalhar a fotografia. Claro, menor qualidade no online, menor resolução 

(não precisa ser tão alta), pode fazer com o celular, a vantagem é essa, no site aceita qualquer 

imagem. A gente faz reprodução de TV também as vezes, em matéria nacional.  Na globo ou 

na globo News, como terremoto por exemplo, a gente reproduz da tela e coloca no online. 

Tipo, se o cara filmou de tarde, um fato, ou meia tarde, a gente tem que esperar dar na TV da 

noite para assim, copiar da TV do ar. Mesmo a gente tendo acesso, só ir no PC da TV e pegar, 

mas a gente não faz isso, a gente copia do ar como se a gente fosse um cidadão comum que 

fotografa do ar. Mesmo que eles tenham as imagens as 3 ou 4 horas da tarde, tem que esperar 

ir para o RBS noticias para ir lá fotografar da tela da TV, se não a gente vai fazer uma coisa 

errada, que é o que a gente não faz. 

Quem seleciona as fotos é o Igor que é o responsável pelo online que seleciona claro, ele sabe 

da nossa regra, ele sabe que não pode pegar algumas. Mas eu não fico separando as fotos para 

o online. A gente avisa que está lá a foto, e ele vai lá e pega. Todos nós disponibilizamos e ele 
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que pega. Eu já aviso “não pega aquela, pega a outra”. Porque é muito rápido, então não tem 

formalidade, mas a escolha é dele. Ele escolhe pelo corte, que as vezes tem um corte mais 

estreito, ele que decide. Mais é alguma duvida se ele pode usar uma foto de um fotógrafo lá 

de um freela que a gente comprou. A gente compra para o impresso a foto e, vamos dizer que 

o fotógrafo não autoriza publicar no online ou ele quer um preço a mais para usar no online. 

Então, tem fotografo que não se importa, ele vende para nós a foto e a gente usa a foto onde 

quiser. Tem um outro que limita só para o impresso, ai a gente vê se vale apena ai compramos 

mais uma foto dele ou pagamos duas vezes para sair no online também. Mas isso é raramente, 

só um fotógrafo que complica um pouco. Mas os outros quando liberam para o Diário, 

liberam para todo o grupo: para a Zero Hora.  

A gente aqui no DSM é muito criterioso: a gente não mostra sangue, não mostra o morto. 

Tem que dizer que tem um morto, mas não pode aparecer o morto na foto. Tu ficas sempre 

procurando uma imagem que não apareça o morto, nem tapado a gente não mostra o corpo. 

Ou até o caixão aquele da funerária que busca lá o corpo, a gente não tá dando mais. Se não 

tem jeito, tem sangue, a gente dá a foto em preto e branco no impresso e no online também, 

eu não lembro se houve caso desses. Mas ou a gente faz um corte, a gente acha um jeito de 

evitar de mostrar sangue na foto. A gente não manipula a foto, poderíamos apagar o sangue, 

mas a gente não apaga. Não dá para enganar: “a pessoa tava lá, viu que tinha sangue e na foto 

não tem”, a gente não faz isso, a gente dá ela em preto e branco ou fazemos um corte. As 

vezes o principal da foto esta ali, as vezes só o carro já diz tudo. A maior dificuldade do 

fotógrafo na hora, ele fica rodeando, rodeando até achar um ângulo. Mas a gente acha um 

ângulo. Tipo um acidente de moto, as vezes o capacete está quebrado, então fotografa o 

capacete no chão que já da ideia que se o capacete está quebrado, alguma coisa a mais 

aconteceu, que o cara se ralou muito. Mas com morte se o carro tava destruído, o próprio 

carro já diz. E as fotos são mais vistas. A gente fotografou um acidente que morreu 1 pessoa 

só, a gente teve um número de acessos enorme por que a foto era que tava o SAMU, os 

Bombeiros, em roda do cara. Quanto mais rápido tiver na foto, a foto for mais factual do 

momento, ela dá mais acesso. Depois também, só o carro já dava. As vezes o morto nem 

aparece por que é bombeiro por cima, serragem e aquela cena vale mais que outra foto. O 

pessoal olha mais isso. Acidente de trânsito é, com certeza, o que mais vende jornal. O que 

mais as pessoas procuram ter mais acesso. 
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A publicidade no futebol, já passa meio, como já é no ambiente, a gente não tem dificuldades. 

Esporte é um negócio legal de fazer e não tem muita restrição. Já na política a gente tem 

bastante problema, de não mostrar de mais um partido ou outro, se mostrar tem que mostrar 

igual, na mesma proporção. Dá a foto rindo de um e o outro rindo também. Porque o pessoal 

reclama quando aparece um sorrindo na foto e o outro sério, então tem que equilibrar muito.  

A gente não consegue dar tanta agilidade para o online quanto gostaríamos de dar, por 

questões de pessoal mesmo, por que não tem uma equipe do online. Tem 1 pessoa e uma 

supervisão. O repórter tá chegando da rua, tem certo tempo para terminar para o impresso e 

antes tem que fazer para o online. É muito corrido para fechar o jornal e também o online com 

pressa. As fotos até são rápidas. Joga no sistema que todos tem acesso, tanto aqui quanto la na 

zero hora, Santa Catarina. A rede é a mesma. A gente tem acesso a todos os jornais do grupo e 

eles também. 

O importante seria o Online ter mais agilidade. Uma equipe específica já ajudaria bastante. 

Isso era uma coisa que estourou para ser assim e depois encolheu. Depois descobriram que dá 

para fazer os dois com o mesmo pessoal da redação. Outra coisa que a gente usa bastante no 

online é foto de leitor, geada, temporal e essas coisas assim, o leitor faz e manda e a gente 

posta. O nosso problema é quando não tem nada muito importante acontecendo no dia e é ai 

que dificulta. Porque quando é tragédia, quando é esporte, show ou espetáculo, todo mundo 

manda foto então o difícil é o dia a dia quando tá parado que não chega imagem de ninguém. 

 



ANEXO 6 

ENTREVISTA 3 – SILVANA SILVA 

 

Tarso: Eu gostaria que primeiramente você se apresentasse e logo após, nos contasse um 

pouco sobre a rotina do Diário de Santa Maria Online e Impresso. Como funciona a rotina 

produtiva do online. 

 

Silvana Silva – Editora de produção do Diário de Santa Maria; há 12 anos no grupo RBS; 

começou em Santa Cruz do Sul como correspondente do interior da Zero Hora; Em 2002 veio 

para o Diário de Santa Maria onde passou por várias áreas, foi editora de economia, editora de 

variedades, editora de geral. Voltou para a Zero Hora em 2005 como editora de polícia e 

voltou par o DSM em 2006 e desde então está na função de coordenação de produção do 

Jornal. 

- Na verdade a função se mistura um pouco, eu fico mais colada fazendo a produção do jornal 

impresso, mais colada na editoria de geral que abarca: GERAL, POLÍCIA e REGIÃO. Mas ao 

mesmo tempo, eu sou do jornal como um todo quando se pensa em plano estratégico do 

online e também de questões assim como definição de manchete, definição de foto de capa, 

essas questões assim mais estruturais, contratação de repórter, de freelance, essa parte mais 

burocrática que se diz, de uma coordenação. Aí eu sou mais do jornal, mas fico dividida entre 

o A e o B. 

 

Tarso: E o que vira manchete? 

 

Silvana: O que vira manchete? Na verdade assim, o critério de noticiabilidade ele é o mesmo 

para o impresso e para o online. O fato ser relevante para a comunidade, um serviço relevante 

para a comunidade. Por exemplo, vai ter show da Paula Fernandes, a gente vai dar o serviço 

completo do Show da Paula Fernandes. Mas, se a gente já tiver alguma coisa, pelo menos a 

notícia, nós não vamos esperar pra dar no dia seguinte no jornal impresso, a gente já sabia a 

notícia da Paula Fernandes às 11 da manhã, então logo foi para o site. Assim que teve 

informações de preço de ingresso, foi para o site primeiro. Então assim, os critérios do que 

vira manchete e o que não vira, eles são os mesmos no jornalismo. Eu acho que se tu pegar: 

TV, rádio, jornal, internet, notícia é notícia em veículos de comunicação pelo mesmo critério. 

Por que é um fato relevante, ou porque é um fato curioso, ou porque é um assunto que não 

pode deixar de estar ali a vida das pessoas. Por exemplo, o julgamento do mensalão: é um 
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negócio que está acontecendo lá em Brasília, teoricamente não tem nenhum político aqui de 

Santa Maria envolvido, mas diz respeito há um fato histórico mais importante do país. A 

gente não tem como ignorá-lo. Então, esses critérios são os mesmos. 

- O que diferencia um pouquinho o online nessa história? O que o online assim, da pra dizer 

que tem um pouquinho de diferença do restante dos outros veículos? Na verdade o online 

trabalha com a instantaneidade, como uma das coisas assim, tanto que a gente tem uma 

máxima aqui. Se tu sabe primeiro, tu sabe no online. Então, a gente tenta que o nosso leitor 

fiquei sabendo primeiro pelo online. Antes do site do jornal existir, a gente trabalhava muito 

com a TV isso. A TV tem 2 jornais (meio dia e noite), a gente passava para a TV as 

informações para que a TV desse antes, as pessoas ficassem sabendo e no outro dia elas 

complementassem com o jornal. Hoje a gente passa pra TV, a gente passa pra Gaúcha, mas a 

gente tem o site que é antes de tudo isso. Então assim, essa questão, de dar antes, de dar 

primeiro, porque a internet tem essa característica. O que diferencia um pouquinho no critério 

de noticiabilidade, do site, é isso. A gente tenta, às vezes, que o fato tem que ser relevante 

para virar manchete. É claro. Ele tem que ser relevante, tem que ser um serviço importante. 

Por exemplo, as eleições, a gente manteve todo período eleitoral, a gente manteve um banner 

na capa do site chamando para um site especial que era da cobertura de eleições. Agora vem o 

vestibular, a gente vai ter um banner do vestibular também chamando as pessoas para elas 

olharem. Então assim, tem essa questão da instantaneidade um pouquinho mais apurada no 

site. 

- Apuração do site. A gente tem que apurar, tá? Não é assim: Fiquei sabendo larguei no site! 

O site de um jornal ele tem um compromisso com o nosso leitor, digamos assim, seja ele: 

leito papel ou leitor de rede; que é um compromisso de credibilidade. Então assim, muitas 

vezes as pessoas não entendem: “ah, nas redes sociais já está pipocando há horas”. É que 

assim, tu entrar no facebook e dizer o que tu quer Ok. Beleza! Agora, um jornal, que prima a 

noticia, ela é tratada de uma maneira profissional. É diferente do descompromisso que as 

pessoas têm em uma rede social. E elas não têm que ter mesmo. Mas, a gente tem que ter. 

Então assim, vou te citar um exemplo que foi bem recente, te lembra do caso Daniela? A 

menina que desapareceu em Agudo? A gente ficou sabendo desse caso, e ele virou, por que 

assim, milhares de pessoas desaparecem todos os dias. Todos os dias tem uma família aqui 

dizendo que a fulana desapareceu. Todos os dias essas pessoas viram noticia? Não. Mas, o 

fenômeno Daniela, quando eu cheguei aqui na segunda-feira pela manhã, abri meu facebook, 
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e várias pessoas estavam comentando sobre isso dali.  Amigos meus que já estão morando no 

Rio e em Porto Alegre, retuitando e também comentando o desaparecimento da menina. Dai 

falei: “que história é essa de menina desaparecida em Agudo?”. O fenômeno do 

desaparecimento da Daniela foi simplesmente internético. A gente transformou, a gente foi 

atrás do desaparecimento da Daniela porque começou a pipocar no facebook e no twitter. Aí a 

gente foi atrás, ligou para o delegado, descobrimos que já tinha uma comunidade envolvida, 

que já estavam fazendo buscas. O site do Diário de Santa Maria foi dar essa informação mais 

ou menos às 11 horas da manhã. Se tu olhasse assim, em questão de instantaneidade, a gente 

saiu atrás de muito facebook, de muitas pessoas, mas a gente tinha que ter a informação 

oficial, tem que ter a informação completa. Então assim, a gente pode até ficar sabendo das 

coisas, mas temos que primeiro checar e isso leva um certo tempo. As vezes a gente opta por 

dar 3 linhas, aquelas notícias que não dizem muita coisa, mas que só contam o fato, dar 3 

linhas e depois ir complementando a matéria para a gente conseguir dar antes. 

- Há medida que a gente vai ficando sabendo das informações, vamos atualizando as matérias. 

Caso esses dias, das quatro crianças. Eu estava de plantão nesse dia. Eram 8 horas da noite e a 

gente ficou sabendo que quatro crianças tinham desaparecido, na Praia das Areias Brancas em 

Rosário do Sul, que é uma cidade da nossa região de cobertura. Na hora eu escrevi uma nota e 

tudo que eu sabia era isso: quatro crianças desapareceram, três se salvaram e uma continuava 

desaparecida. Foi isso a nota. Eu coloquei no site na hora! Não tinha nome de ninguém, só 

sabia a localização, não sabia como tinha acontecido nada. A menina que ficou aqui fazendo o 

fechamento do jornal, eu deixei o telefone de contato e disse para ela ir atualizando. No outro 

dia quando eu cheguei, a notícia já era: quatro sumiram, duas saíram da água sozinhas, uma 

teve ajuda de um popular, eles estavam atrás de uma bola, o nome das crianças, ou seja, já 

tinha um contexto. Mas assim, a gente deu a chamada na hora. 

- A notícia nunca chega prontinha, todas precisam de uma busca, de um acréscimo de 

informações. A notícia que a gente publica no site, porque, como as notícias chegam para a 

gente? Elas chegam: o leitor que liga e informa “ah, aconteceu tal coisa!” e a gente tem que ir 

atrás. Ou a gente fica sabendo pelo twitter ou facebook de algum delegado. Que agora os 

delegados da região, todos tem facebook, todos tem twitter e eles adoram colocar o que eles 

estão fazendo. Então, eles botam ali uma chamadinha e a gente vai atrás. Ou a gente fica 

sabendo via rádio. Coisas mais de última hora é isso. As pessoas que ligam e a gente tem que 

ir atrás. 
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- Todos os repórteres fazem a mesma coisa. Eles já sabem que antes de chegar na redação eles 

tem que estar com a matéria do online na cabeça. As vezes eles nem escrevem, por exemplo, 

se a pessoa está aqui dentro e a gente ficou sabendo aqui dentro, eu tenho uma repórter que 

chega as 8h30, mas,  essa pessoa do online só chega as 8h30 hoje porque a gente tem um 

trabalho integrado com a gaúcha que já está na rua as 5 horas da manhã. Então a gente só 

consegue ter um repórter mais tarde aqui na redação, porque quando a Gaúcha não existia, a 

gente tinha que chegar às 7 horas. Agora não, agora a Vivi faz o trabalho sujo para nós de 

manha, vai no C.O., na delegacia de pronto atendimento saber das ocorrências e tal. Então 

quando a gente chega aqui, quando o repórter Igor chega aqui, que é quem operacionaliza o 

online, que é quem mexe na capa do online, ele chega as 8h da manhã e já tem informação 

para ele largar. E ele vai alimentando. A gente tem uma pessoa que cuida da parte 

operacional, mas, produção de conteúdo para o online, todo mundo produz tudo. Se o repórter 

vai para a pauta ou se ele está aqui dentro e sabe que não vai ser demorado e que não tem uma 

instantaneidade enorme da coisa entrar, por exemplo, se a gente publicar no online de manhã 

que a escola Edson Figueiredo está fazendo 50 anos no dia 26, que tem uma programação que 

precisa, a gente publica no online. Agora, se for 3 horas da tarde e a gente publicar amanhã de 

manhã, não vai fazer diferença nenhuma na vida das pessoas. Mas, contudo e entretanto, a 

gente não pode deixar de publicar no online a hora que sai o listão. O listão saiu, já tem que 

estar na capa. Tem que estar na capa e ter uma boa chamada. Não da para deixar para 

publicar, se a gente sabe a informação às 11 da manhã, a gente não pode deixar para publicar 

amanhã no site, que tá faltando gasolina na cidade. O site tem muito essa questão de serviços, 

instantaneidade que mexe com a vida das pessoas.  

- A gente já fez estudos para saber o público alvo do online x impresso. Mas, muito mais, do 

perfil de consumo do que das pessoas. A gente não consegue saber, como a gente sabe, por 

exemplo, quem é o leitor que lê o Diário de Santa Maria. A gente tem um perfil do leitor do 

Diário de Santa Maria papel. Mas no online não. A gente tem muito mais os hábitos de 

consumo; que horas mais ou menos acessam; que tipo de acesso, como entra no site, se entra 

por blog, se entra pela notícia de capa, isso sim!  

- Na capa, nada é pensado em algum público específico. Até por que os jovens na verdade, 

eles não abrem um site, seja do Diário de Santa Maria, seja o G1 ou a Zero Hora, ou qualquer 

outro site, o terra, enfim. Eles não abrem o site assim: “ah, eu vou descobrir o que está 

acontecendo em Santa Maria agora, então vou abrir a capa do site”. Não é assim que jovem 
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navega. Não é assim que as pessoas trafegam na internet. Tu sabe disso melhor do que eu. Os 

jovens trafegam na internet, usam a internet como uma ferramenta de busca, ou seja, tá lá na 

timeline do facebook, ou tá lá timeline do twitter, aí eu vi aquela notícia: “ah, vou dar um 

google e se tiver no G1, beleza, já vou direto na matéria. Eu não vou ficar olhando a capa. 

Não existe, esse tipo de consumo que tu está falando, de informação, organizar uma capa 

didática pensando em um público, a gente só pensa no público mais adulto. Que é quem ainda 

abre, que é minha geração, que ainda abre para saber o que está acontecendo no mundo. A 

minha geração ainda abre o google pra saber, abre o G1: “ah, vou ver o que está acontecendo 

de mais relevante no mundo agora de manhã”. Então, agora assim, a tua geração não faz isso. 

É um hábito diferente de consumir. Então a gente não pensa neles, quer dizer, claro que a 

gente pensa por que a gente tem que deixar o vestibular super visível, super na capa, uma 

chama enorme, tem que ser bem atrativo. Mas a gente sabe que na verdade, eles não acessarão 

pelo site do Diário. O cara entrou na internet e não pensa “ah, eu vou digitar lá 

www.diariosm.com.br para ver o que tem no vestibular”. Não! Eu vou esperar que o Diário de 

Santa Maria poste alguma coisa no facebook, que vai aparecer na minha timeline, porque eu 

curto á fan page deles, então daí que eu vou entrar na matéria. Entendeu? É diferente o tipo de 

jeito de fazer. A gente sabe que é bem difícil. O treinamento que eu estava fazendo agora, a 

gente tava tentando achar as formas de fisgar esse público. 

 

Tarso: Qual é o horário de maior acesso no site? 

 

Silvana: O horário mais acessado no nosso site, o horário de maior consumo de informação, é 

o horário de serviço comercial. O que nos leva a crer nisso? Que as pessoas acessam no 

trabalho.  Horário comercial: das 8h ao meio dia; meio dia da uma baixadinha, das 2h às 6 ou 

7 hrs no máximo. Muito mais de manhã e de tarde. Finais de semana é complicadíssimo. A 

audiência baixa muito porque as pessoas saem para a rua. Então nos leva muito a crer nisso. 

- As pessoas não tem muito tempo de ler, elas querem saber o básico. Assim, serviço é uma 

coisa importante. A gente percebe que serviço é uma coisa que as pessoas procuram bastante. 

Independente se está no site ou se tá no jornal impresso. Onde eu vou? como é que eu vou? 

que horas é o show? Onde eu compro ingresso? Qual é o telefone? Qual é o link?  

- E assim, matéria de acidente, homicídio ou até matérias de coisas legais, as pessoas querem 

ter informações assim: basicão!  

http://www.diariosm.com.br/
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- Homicídios, mortes e acidentes, a gente costuma dar sempre. O que vai determinar muito, as 

vezes, (sempre é uma manchete, ela nunca vai estar só no plantão). Por que a gente considera 

isso, não é porque a gente gosta de ver sangue, é porque assim, a gente está lidando com vida 

de pessoas. O que pode ser mais relevante que a vida de uma pessoa? Então assim: NADA! A 

vida de uma pessoa é mais relevante que tudo. Então, é claro que a gente sempre vai procurar 

manchetiar. Aí tu vai me dizer assim: e o espaço da manchete? Vocês dão com foto ou sem 

foto? Depende. Mas aí depende da nossa disponibilidade de ter a foto. E a gente tiver um 

acidente com foto, é obvio que a gente vai dar mais destaque, colocar no player que está bem 

lá em cima, o acidente com foto. Agora se a gente tem um acidente que não tem foto, não 

põem a foto, põem um pouco mais pra baixo. Agora se o acidente, com morte, envolver 3 

veículos e forem tantos da mesma família. As coisas vão crescendo na metida que a 

relevância dos fatos crescem. É mais ou menos assim, por que a gente dá uma super cobertura 

com várias atualizações, manda repórter cobrir, sai daqui, desloca equipe, para um acidente 

onde morreu uma família inteira. E por que a gente não faz a mesma coisa para um 

atropelamento se a final, são vidas do mesmo jeito? É porque assim, é uma família inteira, são 

4 pessoas que morreram, são cinco, são três. Tem uma história por trás, claro que também tem 

uma história por trás daquela uma pessoa que foi atropelada na rodovia e ninguém viu. Só 

morreu ali. Mas assim, as coisas toma dimensões diferentes. Porque as vezes a gente coloca 

na capa um acidente sem morte? Não teve morte.  Mas era um acidente que atravancou o 

trânsito. Porque é um acidente que envolveu uma ambulância. Esses dias a gente deu uma 

abra no jornal papel, de uma ambulância que se acidentou. Ninguém morreu. Mas foi uma 

ambulância. Tinha uma médica que está internada na CTI até hoje, tinha dois pacientes que 

estavam em estado grave indo para Porto Alegre. As coisas vão tomando relevância na 

medida que os fatos crescem também. 

 

 


