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RESUMO 

 

Passados dez anos desde o surgimento das versões online dos jornais impressos, este estudo 
apresenta uma análise sobre como as principais características da Internet – Interatividade, 
Hipertextualidade, Multimidialidade, Memória, Atualização, Personalização – vêm sendo 
utilizadas em diferentes sites jornalísticos. Na medida em que a Internet se apresenta como 
uma mídia com diversidade na produção de conteúdo, este estudo também apresenta uma 
análise sobre o tratamento dado à notícia para entender se os sites primam pela velocidade ou 
pela qualidade da informação. Através da observação da cobertura do caso “Operação 
Toupeira”, ação da Polícia Federal em diversos estados do Brasil onde foram presos 
integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC), nos sites Terra, Folha Online e ClicRBS, 
pretende-se justificar a necessidade de os jornalistas conhecerem as potencialidades da nova 
mídia para apresentar uma cobertura completa e diferenciada dos meios tradicionais, 
provocando no usuário uma participação cada vez mais efetiva. 
 

Palavras-chave: Internet. Jornalismo Online. Potencialidades. 

 

ABSTRACT 

 

After ten years since the newspaper’s online versions appearance, this study presents an 
analysis about how the Internet main characteristics – Interactivity, Hypertextuality, 
Multimidiality, Memory, Update, Personalization – have been used in different journalistic 
sites. In the measure where Internet presents itself like a media with diversity production 
content, this study also shows an analysis about the news treatment to understand if the sites 
give the priority to the update speech or to the quality of information. Through the of the case 
covering observation “Operação Toupeira”, which was an action by Federal Police in many 
states of Brazil that arrested people that made part of “Primeiro Comando da Capital” (PCC), 
at Terra, Folha Online and ClicRBS sites, the research intends justify the necessity of 
journalists know the potentialities of the new media, in order to presents a complete and 
diversify covering of the traditional medias, provoking the user a participation each time more 
effective. 
 

Keywords: Internet. Online Journalism. Potentialities. 
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INTRODUÇÃO 

 
 

No momento em que todo o mundo utiliza as ferramentas da Internet, fica claro que 

este novo meio de comunicação veio para ficar. Apesar de ser uma mídia sem controle de 

conteúdo, sua interface amigável, funcionalidade, interatividade e disponibilidade comercial 

justificam o número crescente de usuários. Atualmente, a Internet conta com 1,086 bilhão de 

usuários e, no Brasil, a Rede acumula 25 milhões e 900 mil usuários, o que representa um 

crescimento de 418% desde o ano 20001. Segundo dados do site2 do Ministério das 

Comunicações IdBrasil3, que trata da inclusão digital, o país ocupava, em 2005, a décima 

posição do ranking da CIA4. 

Vários setores, ao perceber seu imenso potencial, começaram a investir nesse novo 

mercado e, entre eles, o setor jornalístico, que marca seu início na web com as primeiras 

versões eletrônicas dos principais impressos de circulação nacional. Claudia Irene de Quadros 

(2002), ao destacar o início do ciberjornalismo de versões impressas norte-americanas, 

brasileiras e espanholas que foram deslocadas para a World Wide Web, aponta que o “boom” 

dos jornais na Internet ocorreu entre 1995 e 1996. 

Desde então, o jornalismo no meio virtual passa por transformações evolutivas que, de 

acordo com Marcos Palacios, Luciana Mielniczuk, Suzana Barbosa, Beatriz Ribas e Sandra 

Narita (2002), no artigo “Um mapeamento de características e tendências no jornalismo 

online brasileiro”, são divididas em três etapas. Na primeira, caracterizada pelo modelo 

transpositivo, “os produtos oferecidos, em sua maioria, eram reproduções de partes dos 

grandes jornais impressos que passavam a ocupar o espaço na internet [...] Este material era 

utilizado a cada 24 horas, de acordo com o fechamento das edições do impresso” (2002, p.3).  

                                                 
1 FONTE: http://www.internetworldstats.com/ 
2 Não se optou pelo uso do itálico em algumas palavras de origem estrangeira devido à popularização dos 
termos. 
3 http://www.idbrasil.com.br 
4 A Computer Industry Almanac (CIA) analisa o desempenho da internet em 57 países nas seis principais regiões 
do mundo 



A segunda fase – a da metáfora – deve-se ao aperfeiçoamento e desenvolvimento da 

estrutura técnica da Internet: “Mesmo ‘atrelados’ ao modelo do jornal impresso, os produtos 

começam a apresentar experiências na tentativa de explorar as características oferecidas pela 

rede (2003, p.3)”. Os autores explicam que começam a surgir seções ou editorias para abrigar 

notícias de fatos que acontecem no período entre as edições (chamadas de ‘Plantão’ ou 

‘Últimas Notícias’). “O e-mail passa a ser utilizado como uma possibilidade de comunicação 

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

notícias passa a explorar, ainda que de forma limitada, os recursos oferecidos pelo hipertexto” 

(2002, p.3).   

O terceiro e atual momento corresponde ao cenário que “começa a modificar-se com o 

surgimento de iniciativas tanto empresariais quanto editoriais destinadas exclusivamente à 

Internet. São sites jornalísticos que extrapolam a idéia de uma versão para a Web de um jornal 

impresso, constituindo, assim, o webjornalismo” (2002, p.3). 

A partir daí, levando em conta características do webjornalismo como Interatividade e 

Hipertextualidade, entre outras, o presente estudo apresenta uma análise sobre como 

diferentes sites de notícias utilizam essas ferramentas da Internet na cobertura de um grande 

fato jornalístico. Para isso, foram escolhidos os canais de notícias do ClicRBS 

(www.clicrbs.com.br) e do portal Terra (www.terra.com.br) e o site Folha Online 

(www.folha.uol.com.br), que serão descritos no segundo capítulo desde estudo. Através da 

análise de um episódio jornalístico selecionado ao longo da pesquisa, este estudo pretendeu 

entender como essas potencialidades podem auxiliar e/ou prejudicar na produção, na apuração 

dos fatos, redação e organização das notícias. 

Para a apuração e também para situar o contexto das notícias para os leitores existem, 

por exemplo, os bancos de dados. Nesse ponto, foi verificado em quais sites aparecem links 

para reportagens já publicadas sobre o assunto. Os links também foram apurados para 

constatação da Interatividade. Os sites apresentam “saídas” para outros endereços ou apenas 

remetem o leitor para canais próprios? Em relação à organização das notícias, o estudo 

pretendeu verificar características como disposição na página, atualização (constante ou não), 

abordagem e aprofundamento. 

 Porém, essas potencialidades da Internet também podem lesar o conteúdo dos sites 

quando usadas de maneira incorreta. Observa-se uma maior preocupação com a quantidade de 

notícias do que com a qualidade. Essa “pressa” prejudica o processo de produção de notícias, 

muitas vezes debilitado pela falsa facilidade em encontrar documentos e depoimentos na rede. 



No próprio banco de dados desses sites as informações podem estar desatualizadas e, até 

mesmo, equivocadas. 

 Contar com agências de notícias também pode não trazer um diferencial em termos de 

qualidade na apuração. As notícias chegam com facilidade, mas serão essas agências fontes 

com credibilidade? Mais uma vez, a ânsia de publicar primeiro vem à tona, impedindo que o 

jornalista verifique a veracidade do conteúdo. Qual o procedimento certo a seguir? Conseguir 

uma entrevista por telefone, ou mesmo por e-mail? Realizar uma pesquisa mais detalhada? Ou 

a simplesmente postar a matéria no site? A partir disso, também foi importante verificar se os 

sites selecionados disponibilizaram matérias com temas aprofundados ou simplesmente 

atenderam à estrutura básica do lead. E a repercussão do assunto? Teve espaço nesses sites?   

Enfim, passados dez anos desde o início da migração dos jornais impressos para o 

meio online, o presente estudo foi realizado com o objetivo de entender como essas 

potencialidades foram utilizadas na apresentação de determinadas informações. Acredita-se 

que as notícias na web, é claro, devem apresentar veracidade, temporalidade, mas, tão 

importante quanto, devem aparecer da maneira mais bem organizada possível, com 

informações corretas e, já que dispostas em um espaço diferenciado como a Internet, 

aproveitar-se de suas potencialidades. Por isso, este estudo teve como objetivo geral analisar 

como diferentes sites de notícias utilizam as potencialidades da Internet na cobertura de um 

grande fato jornalístico, de modo a compreender as vantagens e possíveis desvantagens no 

tratamento e estruturação das informações online. 

 A pesquisa também se justifica porque traz uma discussão atual sobre as 

potencialidades da Internet que, surgida por volta dos anos 60, hoje serve como meio de 

comunicação, pesquisa, coleta de dados e lazer. Nessa fonte quase infinita de informações, 

surge o seguinte questionamento: o que realmente é o verdadeiro jornalismo, no momento em 

que toda e qualquer “notícia” pode ser divulgada? Embora a maior parte dos conteúdos 

jornalísticos da Internet seja desenvolvida originalmente para estar no ciberespaço, ou 

simplesmente transferidos dos jornais impressos para a rede, podemos acessar sites que não 

têm uma formatação apropriada para o veículo.  

 No Brasil, diversos jornalistas e estudiosos pensam sobre o assunto e escrevem sobre a 

notícia online e seu futuro. Histórias, tendências, características, formatos e promessas que 

confrontam com a prática. Assim, a partir do levantamento de uma bibliografia atual, o 

trabalho apresentou uma apropriação de conceitos na observação concreta de exemplos de 

notícias em sites jornalísticos.   



 Com a escolha de um episódio com ampla cobertura midiática, o estudo pôde 

acompanhar o tratamento dado às notícias e a forma como elas são apresentadas na rede. 

Através da análise da estrutura da notícia na Internet, com ênfase à utilização ou não de 

características como o uso do hipertexto, banco de dados e oferta de Interatividade, entre 

outras, foi verificado como os sites selecionados disponibilizaram as informações. Também 

foi analisada a qualidade da apuração dos fatos, por meio do uso correto ou não de 

informações, número de fontes usadas e contraponto de idéias. 

Dessa forma, este estudo não se prendeu apenas à questão estrutural da notícia e pôde 

analisar se as características da Internet são efetivamente usadas e se a não limitação de 

espaço e a possibilidade de resgatar o histórico dos fatos com os bancos de dados, ou com o 

uso de um número mais amplo de entrevistados (até com a oferta dos áudios das entrevistas), 

resultaram num tratamento mais idôneo, correto e completo dos fatos.  

Este estudo também apresenta critérios para a análise da qualidade das notícias, 

questionando-se se basta reproduzir o modelo de produção da notícia presente nas mídias 

tradicionais. Será que os jornais online oferecem uma ampliação do acesso à informação 

através de suas potencialidades ou apenas reproduzem o conteúdo e o formato de jornais 

impressos e agências de notícias? 

Para isso, a pesquisa foi realizada através de observação nos três sites, durante o 

período da última semana de agosto, quando foi selecionado o fato com maior repercussão 

midiática. Na sexta-feira, dia primeiro de setembro, a Polícia Federal, em ação realizada em 

diversos estados brasileiros, prendeu integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC). Em 

Porto Alegre, integrantes de uma quadrilha cavavam um túnel com o objetivo de assaltar dois 

bancos na capital. O episódio foi divulgado em toda a imprensa brasileira e, a partir de então, 

as páginas e matérias foram arquivadas para análise. 

A metodologia será aprofundada no segundo capítulo deste estudo, assim como a 

descrição dos sites analisados e a apresentação do episódio, além de outros procedimentos 

realizados para melhor organização dos dados colhidos. 

No terceiro capítulo, este estudo apresenta a análise da utilização das características da 

Internet na cobertura do fato, juntamente com um estudo teórico das potencialidades 

apresentadas por Marcos Palacios – Interatividade, Hipertextualidade, Multimidialidade, 

Memória, Atualização e Personalização – e selecionadas para a pesquisa. 

 

 

 



 

 

 

 

 

1. INTERNET E JORNALISMO ONLINE 

 

1.1 Potencialidades da Internet 

 

É importante frisar que o presente estudo não se prendeu às diferentes terminologias e 

conceitos apresentados por diversos autores sobre jornalismo online, jornalismo digital, 

webjornalismo, etc. Sempre será apresentado o termo “jornalismo online”, que é entendido 

como a prática do jornalismo nos meios digitais. Jornalismo online também pode ser definido 

como a coleta e distribuição de informações por redes de computadores. 

 O jornalismo online é, enfim, um desafio para os profissionais por lidar com um 

universo novo dentro da prática. Como já citado, inicialmente era apenas uma versão dos 

jornais impressos veiculada na Internet e, após, acabou por seguir princípios diferentes. 

 Silva Jr. (2001), em artigo sobre a relação das interfaces enquanto mediadoras de 

conteúdo do jornalismo contemporâneo, ao pensar sobre a relação da Internet enquanto 

suporte de conteúdo jornalístico nas redes digitais, também vai estabelecer três principais 

estágios de desenvolvimento dos sites. São eles: 

O transpositivo, como modelo eminentemente presente nos primeiros jornais on-
line onde a formatação e organização seguia diretamente o modelo do impresso. 
Trata-se de um uso mais hermético e fiel da idéia da metáfora, seguindo muito de 
perto o referente pré-existente como forma de manancial simbólico disponível.  
O perceptivo. Num segundo nível desenvolvimento, há uma maior agregação de 
recursos possibilitados pelas tecnologias da rede em relação ao jornalismo on-line. 
Nesse estágio, permanece o caráter transpositivo, posto que, por rotinas de 
automação da produção interna do conteúdo do jornal, há uma potencialização em 
relação aos textos produzidos para o impresso. Gerando o reaproveitamento para a 
versão on-line. No entanto há a percepção por parte desses veículos, de elementos 
pertinentes à uma organização da notícia na rede.  
O hipermidiático. Mais recentemente, podemos constatar que há demonstrações de 
uso hipermidiático por alguns veículos on-line, ou seja: o uso de recursos mais 
intensificado hipertextuais, a convergência entre suportes diferentes 
(multimodalidade) e a disseminação de um mesmo produto em várias plataformas 
e/ou serviços informativos (SILVA JR. 2001, p.3). 

 

 Nessa perspectiva, compreender a atual fase do jornalismo na Internet remete às seis 

características apontadas por Palacios no artigo “Ruptura, continuidade e potencialização no 



jornalismo on-line: o lugar da memória”, encontrado do livro “Modelos de Jornalismo 

Digital” (2003), que serão consideradas por este estudo na análise das notícias selecionadas. 

 Segundo Palacios (2003), “essas seis características refletem as potencialidades 

oferecidas pela Internet ao jornalismo desenvolvido para a web”. Porém, o autor deixa claro 

que tais possibilidades, abertas pelas Novas Tecnologias de Comunicação (NTC), não se 

traduzem, necessariamente, em aspectos efetivamente explorados pelos sites jornalísticos, 

quer por razões técnicas, de conveniência, adequação à natureza do produto oferecido ou 

ainda por questões de aceitação do mercado consumidor. “Estamos a falar, 

fundamentalmente, de potenciais que são utilizados, em maior ou menor escala, e de forma 

diferente, nos sítios jornalísticos da web” (2003, p.17). 

 A primeira dessas características apontadas por Palacios é a 

Mutimidialidade/Convergência que, no contexto do jornalismo online, refere-se à 

convergência dos formatos das mídias tradicionais (imagem, texto e som) na narração do fato 

jornalístico. “A convergência torna-se possível em função do processo de digitalização da 

informação e sua posterior circulação e/ou disponibilização em múltiplas plataformas e 

suportes, numa situação de agregação e complementaridade” (2003, p.18). 

 Depois, Palacios aponta a Interatividade, citando Bardoel e Deuze (2000) que 

consideram que a notícia online possui a capacidade de fazer com que o leitor/usuário sinta-se 

mais diretamente parte do processo jornalístico. Segundo Palacios, isto pode acontecer pela 

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 e através de chats com jornalistas. 

 A terceira característica apontada pelo autor é a Hipertextualidade. Nas palavras de 

Palacios (2003), a Hipertextualidade possibilita a interconexão de textos através de links 

(hiperligações). Segundo o autor, Canavilhas, Bardoel e Deuze chamam a atenção para a 

possibilidade de, a partir do texto noticioso, apontar-se (através de links) para “várias 

pirâmides invertidas da notícia”, bem como para outros textos complementares (fotos, sons, 

vídeos, animações, etc), outros sites relacionados ao assunto, material de arquivo dos jornais, 

textos jornalísticos ou não que possam gerar polêmica em torno do assunto noticiado, 

publicidade. 

 Já a Customização do Conteúdo/Personalização, também denominada 

Individualização, segundo Palacios, consiste na opção oferecida ao usuário para configurar os 

produtos jornalísticos de acordo com os seus interesses individuais. O autor explica que há 

sites noticiosos que permitem a pré-seleção dos assuntos, bem como a sua hierarquização e 

escolha de formato de apresentação visual (diagramação). “Assim, quando o site é acessado, a 



página de abertura é carregada na máquina do Usuário atendendo a padrões previamente 

estabelecidos, de sua preferência” (2003, p. 19). 

 Palacios também apresenta como característica da Internet a Memória. O autor 

argumenta que a acumulação de informações é mais viável técnica e economicamente na Web 

do que em outras mídias e que, na Web, a Memória torna-se Coletiva, através do processo de 

hiperligação entre os diversos nós que a compõem. “Desta maneira, o volume de informação 

anteriormente produzida e diretamente disponível ao Usuário e ao Produtor da notícia cresce 

exponencialmente no Jornalismo Online, o que produz efeitos quanto à produção e recepção 

da informação jornalística”. (2003, p. 20). 

 A última característica apresentada por Palacios como potencialidade da Internet se 

refere a Instantaneidade/Atualização Contínua. O autor afirma que a rapidez do acesso, 

combinada com a facilidade de produção e de disponibilização, propiciadas pela digitalização 

da informação e pelas tecnologias telemáticas, permitem uma extrema agilidade de 

atualização do material nos jornais da Web. Palacios acrescenta que isso possibilita o 

acompanhamento contínuo em torno do desenvolvimento dos assuntos jornalísticos de maior 

interesse.  

Além da Multimidialidade, Interatividade, Hipertextualidade, Personalização, 

Memória e Instantaneidade, potencialidades apresentadas por Palacios, o estudo apresenta 

uma sétima característica que se refere à qualidade da informação. A partir dessa 

característica, foram verificadas particularidades da prática jornalística como a apuração 

diferenciada dos fatos (por meio do uso correto ou não de informações) e número de fontes 

utilizadas (por meio do contraponto de idéias).  

A pressa na apuração dessas informações, mais presente ainda no jornalismo online 

devido à disponibilização da notícia quase instantaneamente ao acontecimento, também foi 

verificada pela quantidade de erros e superficialidade ou não dos textos. Dessa forma, foi 

possível observar se as potencialidades da Internet realmente auxiliam no processo de 

elaboração das notícias e ampliação do acesso à informação, valorizando sua velocidade de 

postagem ou a qualidade. 

 É importante ressaltar que as peculiaridades de cada categoria citada serão 

aprofundadas no terceiro capítulo deste estudo. 

 

1.2 Levantamento de pesquisas na área 

 



 Desde o surgimento da Internet, diversas pesquisas vêm sendo realizadas por autores 

de todo o mundo. No Brasil, estudos sobre Jornalismo Online ganham cada vez mais destaque 

à medida que o é sendo aceito e explorado de forma exponencial. 

 O principal centro de estudos na área é o Grupo de Pesquisas em Jornalismo On-line 

(GJOL) da Facom – Faculdade de Comunicação Social da Universidade Federal da Bahia. 

Coordenado por Marcos Palacios, jornalista e doutor em Sociologia, o GJOL apresenta 

artigos, dissertações e teses em produções que vão do ano de 1999 até 2005. Pesquisadores 

como Elias Machado Gonçalves, Suzana Barbosa, Luciana Mielniczuk e José Afonso da Silva 

Junior apresentam discussões atuais sobre o tema, analisando sites, apresentando conceitos e 

fazendo reflexões sobre o modelo narrativo da web e suas conseqüências. 

 No já citado artigo “Um mapeamento de características e tendências no jornalismo 

online brasileiro”, por exemplo, os autores identificam como os recursos potenciais oferecidos 

pelas redes telemáticas estão sendo explorados por determinadas publicações jornalísticas. O 

levantamento foi conduzido pelo GJOL entre agosto de 2000 e agosto de 2001 e realizado em 

quarenta e quatro produtos de edições diárias e de livre acesso na Web. 

 Outro importante pesquisador da área é o português João Messias Canavilhas, da 

Universidade da Beira Interior. O autor apresenta artigos como “Webjornalismo: 

Considerações gerais sobre jornalismo na web” e “Do jornalismo online ao webjornalismo: 

formação para a mudança”, também importantes para o resultado desse estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2 METODOLOGIA 

 

2.1 Descrição geral dos sites 

 

Os três sites selecionados para a realização da pesquisa têm bastante relevância e 

aceitação na World Wide Web. Segundo informações do site Alexa5, especializado na 

apuração dos sites mais acessados no mundo, o Terra6 é o sexto site mais acessado no Brasil, 

ficando atrás apenas do site de relacionamentos orkut, do MSN (Microsoft Network), Portal 

da Rede Microsoft, da versão brasileira do site de pesquisas Google, do site do provedor 

Universo Online (UOL) e do Yahoo, site com conteúdo diverso e serviço de e-mail. O 

ClicRBS7 também aparece entre os 100 primeiros da lista do Alexa (91° lugar). Já o Folha 

Online8, segundo informações do próprio site, foi o primeiro em tempo real em língua 

portuguesa e atualmente, de acordo com dados do UOL, chega a 10 milhões de visitantes 

únicos por mês9. O formato e local de origem dessas páginas foram considerados, pois 

representam três diferentes formas de fazer jornalismo na web. 

O primeiro deles corresponde à página do Portal10 Terra, devido ao conteúdo 

diversificado e à visível preocupação com a quantidade de notícias. Segundo Suzana Barbosa 

(2001) portais são “páginas que centralizam informações gerais e especializadas, serviços de 

e-mail, canais de chat e relacionamento, shoppings virtuais, mecanismos de busca na Web, 

entre outros, e cuja intenção é ser a porta principal de acesso a orientar a navegação do 

usuário pela WWW” (p. 8). 

Assim, o Terra apresenta centenas de notícias por dia, atualizadas a cada minuto, e 

também oferece serviços de busca, cartões, cinema, classificados, compras, culinária, 

                                                 
5 http://www.alexa.com 
6 http://www.terra.com.br 
7 http://www.clicrbs.com.br 
8 http://www.folha.com.br 
9 Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u78760.shtml 
10 Portal constitui-se numa poderosa variante de publicização de conteúdo na Internet, no sentido de ao mesmo 
tempo procurar uma maior permanência do usuário dentro de determinado site, e agregar a essa possível 
navegação do usuário, uma miríade de serviços que antes, senão impensada, era improvável de ser executada 
com eficiência técnica (SILVA JR, 2000, p. 77) 



diversão, empregos, fóruns, games, horóscopo, moda, música, tempo, turismo e vestibular. 

Por isso, a cobertura jornalística do Portal Terra se diferencia dos outros sites analisados 

porque contém diversos canais com conteúdo de entretenimento. Porém, apenas as sessões de 

notícias serão analisadas. O Portal Terra também representa para o estudo um canal de 

notícias de alcance nacional, que não tem vínculos com jornais impressos.  

Já na página inicial, o Terra apresenta notícias destaques e link para a sessão “Últimas 

Notícias” com a chamada: Ao vivo, as principais informações minuto a minuto. Aí, a 

atualização contínua do site permite que, por dia, sejam postadas mais de 500 notícias, sem 

distinção de editoria, apenas acompanhadas da hora de postagem. 

 As matérias são, em sua maioria, oriundas de agências de notícias. Após o lead, 

algumas apresentam links que remetem o leitor/internauta para fotos ou vídeos com áudio. Ao 

lado, o link “Veja as últimas de...” apresenta as últimas notícias da determinada editoria, não 

necessariamente sobre o mesmo assunto. As mesmas matérias podem ser encontradas nas 

respectivas editorias, que contém links próprios. Os links não aparecem no corpo dos textos e 

são sempre internos, remetendo ao conteúdo do próprio site. 

 Sessões especiais também são encontradas no canal de notícias do site do Terra. 

“Brasil no Espaço”11, “Caso Richthofen”12 e “Guerra Urbana”13 são títulos de algumas delas, 

que trazem coberturas mais completas e as matérias já publicadas sobre os assuntos. Destaque 

para a sessão “Jornal do Terra”, onde a “TV Terra” apresenta textos, vídeos com áudio, 

entrevistas  e reportagens sobre diversos assuntos. O Terra também tem uma sessão especial 

para cobertura completa das Eleições 2006. O usuário pôde acompanhar a disputa dos 

candidatos à presidência e, também informações sobre partidos e candidatos de todos os 

estados brasileiros.  

Conteúdo personalizado também está disponível para usuários assinantes do Terra e 

cadastrados no site. É possível receber boletins por e-mail de até cinco assuntos de interesse 

do leitor/internauta, como música, automóveis, casa e família, cinema e vídeo, gastronomia e 

moda. Através do celular, acessando a página http://wap.terra.com.br, o usuário obtinha 

                                                 
11 Marcos Pontes foi o primeiro astronauta brasileiro a participar de uma missão no espaço, de 30 de março a oito 
de abril de 2006 
12 Suzane von Richthofen é acusada pelo assassinato dos pais Manfred e Marísia von Richthofen, em outubro de 
2002. Em julho de 2006, Suzane, o ex-namorado, Daniel Cravinhos, e o irmão dele, Cristian, foram condenados 
por duplo homicídio triplamente qualificado. A soma total das penas dos três condenados chegou a 115 anos de 
reclusão. 
13 Uma onda de violência aterroriza o Brasil, onde o PCC, Primeiro Comando da Capital, atua há mais de dez 
anos. A facção criminosa participou das maiores rebeliões nas prisões paulistas nos últimos anos e também está 
ligada ao tráfico de drogas 



informações sobre o processo eleitoral, além de temas como futebol, horóscopo, chat, loterias 

e previsão do tempo. 

Uma forma de Interatividade presente no site é a sessão “vc repórter”, onde o usuário 

pode enviar fotos e vídeos que podem fazer parte do conteúdo de notícias do site. O Terra 

também apresenta serviço de busca de conteúdo. 

Para os grupos de discussão, o leitor/internauta encontra uma sessão especial chamada 

“fórum”, onde podem ser encontrados debates sobre os mais variados assuntos.  Também é 

disponibilizado um serviço de busca através de palavras relacionadas aos assuntos desejados. 

O segundo site a ser observado, o ClicRBS, foi escolhido por ser regional. O site faz 

parte da Rede Brasil Sul de Comunicação (RBS), que abrange os estados de Santa Catarina e 

Rio Grande do Sul através de emissoras de TV e Rádio, jornais e o portal da Internet. De 

acordo com informações encontradas na página do ClicRBS, a RBS Online é a unidade de 

negócio voltada para desenvolvimento de conteúdos multimídia, extensão real time dos 

veículos/programas tradicionais e interatividade com a audiência de gaúchos e catarinenses. A 

empresa investe alto em tecnologia, interatividade, personalização e segmentação para 

promover a integração dos diferenciais competitivos de cada negócio do grupo14. 

O ClicRBS pode ser considerado um Portal Regional, segundo definição apresentada 

por Suzana Barbosa (2001). De acordo com a autora, no que tange ao jornalismo online, o 

modelo de portais locais parece estar cumprindo a função de usar a informação segundo os 

critérios e características próprias ao ambiente eletrônico para atrair os usuários de 

determinadas localidades para a rede, “facilitando o acesso a serviços, programação cultural, 

notícias, turismo, lazer, entre outros assuntos pertinentes à cidade em que moram e sem pagar 

nada por isso” (p. 12). 

O clicRBS, já na página inicial, destaca as principais notícias do dia, juntamente com 

outras sessões como “Esportes” e “Negócios”. Mais uma vez, um exemplo que cobertura 

diferenciada para o processo eleitoral, com ênfase à disputa para o governo do Estado do Rio 

Grande do Sul. Além de destacar o conteúdo referente às Eleições 2006, o ClicRBS também 

dá ênfase ao esporte, mais precisamente ao futebol. As matérias sobre a dupla Gre-Nal e os 

outros times gaúchos, como Caxias e Juventude, ganham destaque no site principalmente 

devido ao Campeonato Brasileiro e à participação dos times em outras disputas como a Copa 

Libertadores da América. 

                                                 
14 Informação retirada do próprio site 
 



Os links são internos e remetem o leitor/internauta apenas para endereços do próprio 

site e para sessões especiais, como “Crime Organizado” e “Oriente Médio”. Também é 

possível encontrar o link “Últimas Notícias” que, como diz o nome, apresenta notícias para os 

últimos acontecimentos do dia no Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo. Mas a principal 

sessão com caráter jornalístico do site é a “Notícias”, encontrada à esquerda da página. 

  A notícia destaque é a mesma da página inicial e vem acompanhada por foto e por 

outras notícias de diferentes editorias. Cada uma contém a data e o horário em que foi 

postada, a editoria, o título, subtítulo e texto, com, às vezes, assinatura do repórter. A sessão 

“Últimas” apresenta as notícias do dia separadas por editorias como Polícia, Geral e Mundo. 

Todas as notícias contêm abaixo a sessão “Saiba Mais”, onde ficam armazenadas as 

informações do site, com matérias já publicadas sobre o assunto. 

Um diferencial do ClicRBS é poder disponibilizar o conteúdo de outras mídias da 

RBS. Em algumas matérias é possível encontrar vídeos e áudio oriundos da Rádio Gaúcha, 

como a narração dos jogos de futebol, e as matérias veiculadas em telejornais da rede como o 

RBS Notícias e o Bom Dia Rio Grande. Como já citado, uma extensão em tempo real dos 

veículos/programas tradicionais. 

Na sessão “Especiais”, as coberturas são mais completas. Sobre o conflito no Oriente 

Médio, por exemplo, textos atuais e de arquivo e galeria de fotos contam a história da guerra 

entre Israel e Líbano desde seu início até o cessar-fogo proposto pela Organização das Nações 

Unidas. É importante ressaltar que os links do site não aparecem inseridos no texto das 

matérias, apenas fora de seu conteúdo. 

O site também apresenta, além de blogs15 como o “Gaúcha Hoje” e o “Voz das ruas 

RS”, diversas enquetes sobre assuntos variados, que pedem a opinião dos internautas. Pelos 

murais, além de emitir opinião, é possível argumentar e discutir com os outros participantes. 

Os internautas também podem pesquisar assuntos de seu interesse através do serviço de busca 

e compartilhar as notícias enviando-as por e-mail para qualquer usuário da rede ou 

imprimindo-a.  

 Em relação à Atualização, a página inicial do site é modificada no mínimo três vezes 

ao dia, de acordo com a relevância do fato. Já na sessão “Noticias”, as informações são 

modificadas com uma média de dez minutos.  

                                                 
15 A expressão blog (cunhada pelo norte-americano Jorn Barger em 1997 e inserida em 2003 no dicionário 
Oxford da língua inglesa) é uma abreviação de weblog que, por sua vez, vem da junção de duas palavras em 
inglês: web (forma simplificada de se referir à world wide web), que significa rede, e log, que significa registro. 
Assim, weblogs ou blogs são uma espécie de registro na web. 
 



O ClicRBS também apresenta links para sites de outros veículos da RBS, como o 

Hagah16, com conteúdo cultural e de lazer. Um menu, à esquerda do site, apresenta links para 

jornais impressos da RBS como o Diário de Santa Maria, o Diário Gaúcho e a Zero Hora, e 

para rádios e TVs, como a Rádio Atlântida, a Gaúcha e a TVCOM. 

O terceiro e último site, Folha Online, apresenta notícias constantemente atualizadas e 

que não são, necessariamente, encontradas na versão impressa. Com uma equipe de 

reportagem própria, tem por objetivo a criação, produção e desenvolvimento de conteúdo 

jornalístico online, além de serviços com destaques para áreas de interatividade17. O site, 

lançado pelo Grupo Folha o pelo UOL em 1996, não tem relação com o jornal impresso Folha 

de São Paulo, contando com uma diferente equipe de redação. 

 Geralmente, os destaques da página inicial do Folha Online são atualizados de quatro a 

cinco vezes ao dia, trazendo os principais acontecimentos do Brasil e do mundo, 

independentemente da editoria. O link “Veja o que já foi manchete” permite que o 

leitor/internauta saiba o que foi destaque no site durante o dia. É importante ressaltar que, 

durante o tempo de observação deste estudo, o país encontrava-se em período eleitoral. Então, 

a notícia em destaque sempre seguia o link “Eleições 2006”, que remetia ao site especial 

sobre o processo eleitoral, com notícias e informações sobre os candidatos, resultados de 

pesquisas, enquetes, entre outros. 

 A principal notícia vem acompanhada por foto, assim como os títulos dos outros 

destaques vêm seguidos de notícias sobre o mesmo assunto. Todas apresentam banco de 

dados através de links como “Confira o que foi publicado sobre o conflito” e “Leia mais sobre 

a Guerra no Oriente Médio”, por exemplo. Cada texto vem acompanhado da hora e dia de 

postagem e, a maioria, contém a assinatura do repórter ou agência de notícia. Em algumas 

matérias é possível encontrar fotos e vídeos. Porém, algumas delas é conteúdo exclusivo para 

assinantes do provedor UOL. 

Os links esporadicamente aparecem no texto. É mais comum encontrá-los fora do 

conteúdo da matéria, na forma de “Saiba Mais”, por exemplo, remetendo o leitor/internauta a 

outras notícias sobre o assunto, sempre dentro do site. Poucas vezes aparecem links que 

remetem a outros sites. 

O leitor/internauta também pode participar de diversos grupos de discussão, não só 

sobre assuntos que estão em evidência. Alguns dos mais acessados são os intitulados 

                                                 
16 http://www.hagah.com.br 
17 Informação retirada do próprio site 
 



Corrupção, Brasil, Cotidiano e Guerra Eua-Iraque. O leitor/internauta também pode participar 

de enquetes, comunicar erros enviando e-mail para a redação, enviar a notícia por e-mail para 

outro usuário e imprimi-la. O Folha Online também apresenta sessão para busca de conteúdos 

e um serviço de Personalização através de parceria com a operadora de telefonia celular 

Claro, onde o usuário recebe notícias por torpedos no celular. 

Na sessão “Em cima da hora”, o site apresenta as últimas notícias, com intervalos de 

um a 15 minutos entre as atualizações. Os títulos das matérias aparecem acompanhados da 

respectiva editoria e da hora de postagem. Abaixo, do lado esquerdo da página, são 

encontrados os links para notícias de editorias como Brasil, Mundo, Ciência, Dinheiro, 

Cotidiano e Esporte. Podendo ser chamadas de “especiais”, essas sessões apresentam uma 

cobertura mais completa sobre os determinados assuntos, com textos mais longos e galerias 

de fotos, sempre com um link como “Veja o que foi publicado sobre ...”. Outras sessões como 

Bate-papo com repórteres, Blogs, Novelas, Horóscopo e Tempo completam a lista de temas 

apresentados pelo site. Já a sessão “+ lidos”, do lado direito da página, destaca as notícias 

mais acessadas durante o dia. 

 

2.2 Etapas da pesquisa 

 

A primeira etapa da pesquisa foi realizada durante a última semana de agosto, do dia 

28 ao dia primeiro de setembro, com uma observação geral das notícias que ganharam 

destaques nos três sites selecionados pelo estudo: ClicRBS, Folha Online e Portal Terra. Em 

cinco momentos do dia, às 8 horas da manhã, meio-dia, 16 horas, 20 horas e meia-noite, foi 

apurada que informação e de que editoria estava presente com destaque na página inicial dos 

sites. Cada página foi arquivada em documento do Microsoft Word através da tecla Print 

Screen e, posteriormente, foi feito um cálculo da porcentagem para verificação de qual 

editoria ganhou maior destaque durante a determinada semana. Das 75 notícias apresentadas, 

39 eram sobre eleições, ou seja, 52% do total, seguidas de 14 (18,6%) notícias da editoria de 

polícia e cinco (6,6%) sobre esportes. O cálculo prova que, devido ao período eleitoral, a 

mídia deu um tratamento diferenciado às notícias sobre política, destacando-as e trazendo-as 

em maior quantidade e mais completas que outras notícias do dia-a-dia. 

Os dados colhidos foram separados em tabelas que contêm o título da matéria e a 

respectiva editoria, mostrando também a hora em que se encontravam nos sites. Como 

exemplo, a Figura 1 apresenta a tabela com as notícias destaque do dia 31 de agosto de 2006, 

quinta-feira. 



 

                 SITE 
HORA 

 
FOLHA 

 
TERRA 

 
CLICRBS 

8:00 
 

Brasil� 
Serra culpa Lula 

por crise na Volks; 

petista relembra 

apagão 

Brasil� 
Petrobras 

superfaturou 
contrato com 

empreitreira, diz 
Tribunal de Contas 

Esportes� 
Tricolor 100% em 

Caxias; Colorado 

volta a vencer 

12:00 
 

Brasil� 
Apenas 6% 

mudaram o voto 
por causa do 

horário eleitoral 

Economia� 
PIB do Brasil 
cresce 1,7 nos  

últimos 12 meses, 
diz IBGE 

Eleições 2006� 
Olívio recuperará 

programas  

que considera de 

sucesso 

16:00 
 

Brasil� 
Alckmin ataca 

Lula; petistas dizem 
que não vão revidar 

Presidencial� 
Após dados do PIB, 

Lula diz que nem 
só economia mede 
desenvolvimento 

Eleições 2006	 
Olívio recuperará 

programas  

que considera de 

sucesso 

20:00 
 

Brasil
 
Governo reage a 

ataques de Alckmin 

e Heloísa sobre PIB 

 

Brasil�� 
Máfia das 

ambulâncias: CGU 
identifica 200 

licitações 
irregulares 

Educação�� 
Lei obriga escolas 

de Santa Catarina a 
oferecer educação 

ambiental 

00:00 
 

Brasil�������� 
Governo reage a 

ataques de Alckmin 

e Heloísa sobre PIB 

 

Presidencial�� 
Vox Populi: com o 
dobro de votos de 

Alckmin, Lula 
venceria no 1º turno 

Biotecnologia/ 
Expointer�� 

Ministro é contra 
semente transgênica 

própria 
  

Figura 1 – Tabela Notícias Destaque do dia 31/08/06 

 

Os títulos das matérias que aparecem em itálico representam as notícias que não foram 

atualizadas durante o período de quatro horas entre as observações. Como já citado a maioria 

das notícias apresentou informações sobre as Eleições 2006, pesquisas eleitorais, candidatos, 

suas campanhas e promessas. 

Também foram feitas anotações gerais sobre as principais características apresentadas 

pelos sites, utilizadas como ferramentas da Internet (Anexo A). Por isso, as manchetes foram 

numeradas e cada observação trazia informações como utilização ou não de fotos, vídeos e 

áudio, links para outras notícias, contato do repórter e/ou instrumentos para participação do 

leitor/internauta. As anotações, mesmo que superficiais, auxiliaram para uma idéia inicial de 



como os sites apresentam as notícias e, posteriormente, na análise definitiva das 

características. 

Para uma melhor organização dos dados, além das tabelas e anotações também foram 

feitos quadros que contêm informações retiradas das notícias sobre a forma como cada 

característica foi apresentada nos sites. A Figura 2 apresenta o quadro sobre a Interatividade, 

que mostra de que forma a potencialidade apareceu nos sites, como por exemplo, em 

enquetes, murais e blogs. Os quadros com outras características podem ser conferidos no 

Anexo B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ANEXOS) 

 

Figura 2 – Quadro de organização dos dados colhidos 

 

 É importante ressaltar que essas informações, assim como as tabelas anteriores, 

ajudaram para uma maior organização e visualização das características presentes nos sites, 

conduzindo o resultado final desta pesquisa. Porém, a análise definitiva foi realizada apenas a 

partir das características encontradas nas matérias relacionadas ao episódio onde foram 

presos, em ação realizada pela Polícia Federal no dia primeiro de setembro de 2006, 

integrantes do Primeiro Comando da Capital, o PCC, em diversos estados brasileiros. Em 

Porto Alegre, 26 integrantes de uma quadrilha foram presos quando escavavam um túnel com 

o objetivo de assaltar dois bancos na cidade.  

Nelson Traquina (1993), ao pensar sobre a definição dos acontecimentos midiáticos, 

apresenta características que, segundo ele, estão associadas a estes acontecimentos. O autor 

afirma que estes episódios geralmente não são iniciados pelos media. “Naturalmente, eles são 

organizados com a cobertura dos media em mente, mas, ao contrário do pseudo-

acontecimento de Boorstein (1961), é provável que estes acontecimentos teriam tido lugar 

mesmo que as câmeras lá não estivessem” (1993, p. 53). O autor também afirma que o 

Interatividade 

- Enquetes: Folha, ClicRBS 
- E-mail do repórter: ClicRBS 
- Murais: ClicRBS 
- Participação do usuário na produção: Terra e ClicRBS (envio de vídeos e 
fotos), Folha (Painel do Leitor) 
- Opinião do usuário sobre a matéria: Terra 
- Opinião do usuário sobre o assunto: Terra (fórum), Folha (grupos de 
discussão) 
- Bate-papo com entrevistado: ClicRBS 
- Blog: ClicRBS 

 



elemento de grande drama ou ritual é essencial. Para Traquina, o processo tem de estar 

carregado de emoções ou símbolos e o resultado, repleto de conseqüências. 

 

2.3 Operação Toupeira: O episódio escolhido 

 

Com o acompanhamento dos sites durante o primeiro período de observação foi 

possível selecionar, entre todas as notícias, aquela que teve maior repercussão midiática. 

Assim como este estudo, Gustavo Silveira de Souza (2003) também escolheu um fato, a 

possibilidade ou não do racionamento de energia elétrica na região sul do Brasil. Em artigo 

intitulado “O Sul contra o apagão: Uma análise do Jornalismo Online na RBS”, Gustavo 

analisa os efeitos da transposição dos textos de diferentes mídias para a Internet, no caso o 

ClicRBS, através da cobertura do fato. 

Durante a semana selecionada por este estudo, a prisão da quadrilha que escavava um 

túnel em Porto Alegre com o objetivo de roubar dois bancos na capital do Rio Grande do Sul, 

foi o fato mais marcante. A notícia também foi divulgada em diversas rádios, jornais 

impressos e redes de televisão. Exemplo disso foi uma matéria completa, com duração de 2 

minutos e 35 segundos, veiculada no Jornal Nacional do dia primeiro de setembro, intitulada 

“Plano Frustrado”. (Anexo C) 

Segundo informações da agência de notícias da Polícia Federal, encontradas no site 

www.dpf.gov.br, no momento da ação, 22 pessoas trabalhavam na escavação do túnel que 

avançava em direção a dois bancos no centro de Porto Alegre, no cruzamento da Avenida 

Mauá com a Rua Caldas Júnior. No mesmo momento, outra equipe da PF entrava em uma 

casa alugada na Rua Tobias Barreto, 145, bairro Partenon, onde funcionava o comando do 

grupo, prendendo mais quatro integrantes da cúpula da quadrilha. Alguns deles foram 

identificados como participantes do assalto ao Banco Central ocorrido em Fortaleza (CE) em 

2005 e com ligações com o PCC. A ação envolveu 100 policiais federais, incluindo 

integrantes do Comando de Operações Táticas da Polícia Federal e foi desencadeada 10 

estados da federação. 

A equipe de reportagem da Rádio Gaúcha, emissora de rádio vinculada à Rede Brasil 

Sul de Comunicação (RBS) teve acesso a fotos dos escavadores ligados ao PCC vindo para 

Porto Alegre. As imagens, feitas em julho e abril de 2006, foram publicadas no blog da rádio, 

o “Gaúcha Hoje”, e mostram que a polícia já estava acompanhando os assaltantes dois meses 

antes da ação. Nas fotos, eles estão embarcando de aeroportos e rodoviárias do interior de São 

Paulo, Maceió e Palmas para a capital gaúcha.  



 O episódio também teve destaque no jornal impresso Zero Hora, também vinculado ao 

Grupo RBS. No dia oito de setembro de 2006, uma reportagem de Adriana Irion foi publicada 

na editoria “Segurança” afirmando que a Polícia Federal já acompanhava os integrantes da 

quadrilha. A notícia veio acompanhada de um infográfico que explicava como a Polícia 

Federal monitorava o movimento da quadrilha (Anexo D). 

Nos sites, a primeira informação sobre o episódio foi postada no Portal Terra, às 

7h59min da sexta-feira, dia primeiro de setembro, na sessão vinculada ao site “Terra 

Magazine” (Figura 3). Ao meio-dia, a matéria intitulada “PF ataca PCC em 10 Estados; preso 

suspeito de seqüestrar jornalista”, da editoria “Política”, foi destaque na página inicial do site, 

assim como as matérias “Operação da PF prende líder do assalto milionário ao Banco 

Central”, às 16 horas, também da editoria “Política” e “PF prende mais 10 em SP e AL e 

sobre para 39 integrantes do PCC detidos”, às 20 horas, já na sessão especial do site “Guerra 

Urbana”. 

 

Figura 3 – Notícia disponível no Terra Magazine no dia primeiro de setembro de 2006 

 



 No ClicRBS, a notícia intitulada “PF prende integrantes do PCC em Porto Alegre” 

(Figura 4) foi postada às 8h94min do dia primeiro de setembro, na sessão de notícias do site. 

O destaque das 8 horas e do meio-dia foi para o bate-papo online do qual participava o 

governador do Rio Grande do Sul e candidato à reeleição Germano Rigotto. O episódio 

ganhou destaque no site às 16 horas, com a notícia intitulada “Túnel para assalto a banco tinha 

80 metros”, da sessão especial “Crime Organizado”. Às 20 horas e à meia-noite, também na 

sessão especial “Crime Organizado”, a notícia intitulada “Secretaria diz que plano de assalto é 

caso isolado” foi destaque. 

 

Figura 4 – Notícia disponível no ClicRBS no dia primeiro de setembro de 2006 

 

 Já no Folha Online, a primeira matéria sobre o assunto foi postada às 11h15min do dia 

primeiro de setembro, com o título “PF impede megafurto a bancos e prende 28 no RS” 

(Figura 5). O episódio teve destaque no site ao meio-dia, às 16 horas e às 20 horas com a 

notícia intitulada “PF impede roubo e prende supostos membros do PCC” e à meia-noite, com 

a notícia “PF prende 39 em megaoperação e impede roubo a banco”. Todas as notícias 

relacionadas ao assunto pertenciam à editoria “Cotidiano”. 

A partir de então, todas as notícias referentes ao assunto divulgadas nos sites também 

foram arquivadas em documento do Microsoft Word através da tecla Print Screen, assim 



como as páginas em que se encontravam e, separadamente, os respectivos textos. 

Posteriormente foi feita uma análise sobre o uso das ferramentas encontradas em cada site 

para a cobertura do fato, objetivo principal deste estudo. 

 

 

Figura 5 – Notícia disponível no Folha Online no dia primeiro de setembro de 2006 

 

Metodologia semelhante foi utilizada por Andrelise Daltoé, em dissertação de 

mestrado, com parte das reflexões publicada no artigo “Promessas, desafios e ameaças das 

tecnologias digitais” (2003), onde a pesquisadora realizou um roteiro de observação que 

continha questões referentes à Interatividade, Memória, Personalização, Multimidialidade e 

Hipertextualidade, na análise de sites de quatro jornais do Rio Grande do Sul: a Zero Hora e o 

Correio do Povo, de Porto Alegre, o Jornal NH, de Novo Hamburgo, e o Jornal VS, de São 

Leopoldo. 

Assim, com todos os dados devidamente arquivados e organizados, o estudo pôde 

realizar a descrição e a análise previstas. Cada uma das sete características escolhidas foi 

verificada separadamente, associadas à teoria e outras pesquisas anteriormente realizadas por 

estudiosos do Jornalismo Online. 

 



 

 

 

 

 

3 AS POTENCIALIDADES DO JORNALISMO ONLINE E A COBERTURA DO 

EPISÓDIO 

 

3.1 Interatividade 

 

A primeira potencialidade da Internet apresentada por Palacios e selecionada por este 

estudo é a Interatividade. Estudiosos do assunto, como o professor da Faculdade de 

Biblioteconomia e Comunicação da UFRGS, Alex Primo, apontam que, apesar de despertar 

grande interesse da comunidade científica de comunicação humana, a questão da 

Interatividade tem sido tratada de forma elástica e confusa. Em artigo sobre Interação Mútua e 

Interação Reativa, Primo (1998) afirma que muitas dúvidas pairam no ar pela novidade do 

tema, pela rapidez que a revolução informática tem avançado e pela grande profusão de 

conceitos e teorias desencontradas. 

Porém, apesar de também estar presente em outras mídias como a televisão, esta 

característica é considerada por especialistas como a grande promessa do Jornalismo Online. 

Neste estudo, entendemos como Interatividade a possibilidade de manifestação da audiência. 

Por meio da Interatividade, o receptor pode dar uma resposta ao emissor, participando, 

opinando e até modificando a forma e o conteúdo da mensagem.  

João Messias Canavilhas (2001) afirma que a possibilidade de interação direta com o 

produtor de notícias ou opiniões é um forte trunfo a explorar pelo webjornalismo. Canavilhas 

explica que, num jornal tradicional o leitor que discorda de uma determinada idéia veiculada 

pelo jornalista limita-se a enviar uma carta para o jornal e a aguardar a sua publicação numa 

edição seguinte, correndo o risco de a carta ser publicada dias depois, perdendo a atualidade, 

ou simplesmente de não obter uma resposta do jornalista. “No webjornal a relação pode ser 

imediata [...] Para que tal seja possível o jornalista deve assinar a peça com o seu endereço 

electrónico. Dependendo do tema, as notícias devem incluir um "faça o seu comentário" de 

forma a poder funcionar como um fórum” (2001, p. 2).  

Os três sites analisados apresentaram fóruns e, no caso do ClicRBS, murais, para 

discussão sobre o PCC e ações da Polícia Federal. O site do Terra apresenta a pergunta e uma 



introdução para o assunto, com foto. O leitor pode optar por ler a matéria na íntegra e/ou 

participar do debate (Figura 6), comunicando-se com outros leitores. 

 

Figura 6 – Fórum de discussão Terra 

 

Já no Folha Online, em todas as matérias disponíveis no site o usuário encontra link 

para os “Grupos de discussão”, além dos links “Comunicar erros”, “Enviar por e-mail” e 

“Imprimir”. Para participar dos debates, o usuário pode optar por diversos assuntos da editoria 

“Cotidiano” (Figura 7), onde se encontram as matérias sobre o PCC. Separados por nome e 

apresentando o número de mensagens, os grupos trazem a opinião dos internautas que 

também podem comunicar-se entre si. 

No fórum de discussão do Terra, onde os debates são sobre um tema previamente 

estabelecido, existe uma maior restrição por parte dos usuários nos comentários. Eles se 

limitam em comentar apenas o tema proposto, não trazendo à discussão outros assuntos que 

não correspondam ao tópico em questão. O contrário acontece no fórum do Folha Online, 

onde as discussões não são divididas por assunto, mas sim, por editoria. Muitas vezes, os 

usuários apresentam comentários que não condizem com o assunto proposto, como 

propagandas e opiniões contrárias a partidos políticos. Para fugirem de um provável sistema 



de rastreamento, os participantes apresentam artifícios como escrever as palavras separadas 

por sílabas ou com pontos entre as letras. 

 

Figura 7 – Grupo de discussão Folha Online 

 

O Folha Online também contém enquetes apresentadas como “Interação”. O usuário se 

intera do assunto com um texto introdutório e vota escolhendo entre as respostas previamente 

programadas (Figura 8). Alex Primo e Marcelo Träsel (2006), ao pensar a questão da 

Interatividade em ambientes informáticos, apresentam dois tipos de interação: a mútua e a 

reativa. Segundo os autores, um sistema interativo deveria dar total autonomia ao espectador, 

enquanto os sistemas reativos trabalhariam com uma gama pré-determinada de escolhas. A 

enquete seria, então, um caso de interação reativa.  

Por outro lado, ainda segundo Alex Primo e Marcelo Träsel, novas formas de 

participação vêm sendo oferecidas no webjornalismo, chegando ao limite da ampla e irrestrita 

redação e edição por parte de qualquer pessoa com acesso à rede. Este é o caso dos blogs que, 

segundo Kátia Fonseca Aguiar (2006), se apresentam como a possibilidade de um jornalismo 

coletivo, construído a muitas mãos, numa comunicação horizontal.  

 

 



Figura 8 – Interação Folha Online 

 

A autora completa que, por se tratarem de ferramentas comunicacionais simples, 

baratas e de fácil utilização, os blogs vêm se multiplicando na rede, assim como vêm se 

multiplicando, também, as formas de utilização e os objetivos deste tipo de páginas. 

Inicialmente, os blogs eram tratados apenas como um tipo de “diário” virtual. Hoje, “além de 

divulgar informações e desabafos do autor, alguns blogs assumem um caráter informativo e 

tratam de política, economia, esporte, além, é claro, de trazer as considerações, críticas e 

opiniões do autor sobre esses assuntos” (2006, p. 5). 

Um exemplo de blog como ferramenta jornalística é o Blog do Gaúcha Hoje, 

disponível no ClicRBS. O blog apresenta notícias, informações de bastidores, comentários, 

fotos e informações sobre quem faz o programa “Gaúcha Hoje” na Rádio Gaúcha. Segundo 

informações do próprio site, o Blog do Gaúcha Hoje tem como objetivos principais informar 

melhor o ouvinte e dar mais espaço a quem escuta o programa todos os dias que, também 

segundo informações do site, “além de acompanhar tudo isso, também pode colaborar 

conosco, com suas opiniões sobre os diferentes assuntos trabalhados”. 

Os textos são postados diariamente pelos jornalistas da Rádio Gaúcha, como Antonio 

Carlos Macedo, um dos apresentadores do programa Gaúcha Hoje, e Francisco Garcia, 

produtor do programa e repórter da rádio. Assim, através de uma linguagem mais informal, os 

jornalistas têm no blog uma possibilidade de aproximação com o público. Além de textos que, 



apesar de curtos complementam as matérias, o blog apresenta fotos tiradas pelos profissionais 

da rádio, bastidores e comentários dos jornalistas sobre os assuntos e o dia-a-dia da redação, 

fazendo com que o meio “rádio” se aproprie de características da Internet e também de outros 

meios, como o jornal impresso. O link para o Blog do Gaúcha Hoje está disponível na página 

inicial do ClicRBS.   

No dia sete de setembro de 2006, o Blog do Gaúcha Hoje disponibilizou aos usuários 

quatro fotos dos cavadores ligados ao PCC embarcando de aeroportos e rodoviárias do 

interior de São Paulo, Maceió e Palmas para Porto Alegre e, também, chegando a capital 

gaúcha (Figura 9). As imagens foram captadas em julho e abril pela Polícia Federal, antes e 

depois de começarem as escavações. Assim, o usuário tem acesso a outras informações sobre 

o assunto e a possibilidade de colaborar com seus comentários para o conteúdo do site.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Blog do Gaúcha Hoje 

 

Já na sessão especial “Crime Organizado”, o ClicRBS apresenta murais de discussão. 

Para Andrelise Daltoé (2003), que também acredita que a Interatividade é uma das maiores 

vantagens da Internet e poderá ser o grande trunfo do jornalismo online, os fóruns e chats são 

ferramentas disponíveis na rede que estimulam a Interatividade entre os leitores e os 

jornalistas e mesmo entre diferentes leitores. “(...) se pretende que os leitores/usuários 



divulguem a opinião que têm sobre diferentes assuntos, na maior parte dos casos, temas da 

atualidade” (2003, p. 21). No caso do mural do ClicRBS, o usuário participa respondendo a 

pergunta “O que fazer para acabar com o PCC?” (Figura 10) e também pode visualizar as 

respostas dos outros usuários. Cada comentário vem acompanhado do nome e cidade do 

participante, além do dia e hora da postagem. Um espaço aberto para debates, divergências de 

opiniões e interpretações variadas que têm, nesse meio, espaço garantido. 

 

Figura 10 – Mural ClicRBS 

 

Assim como Palacios, Elisabete Barbosa (2001) também afirma que uma das grandes 

vantagens do jornalismo online é a possibilidade de existir Interatividade entre quem escreve 

e quem lê as notícias. “O correio eletrônico também é uma ferramenta que facilita o contacto. 

O novo meio veio potenciar o contacto entre jornais e jornalistas e os seus públicos” (2001, 

p.2). Porém, nenhum dos três sites disponibilizou, durante o período de observação deste 

estudo, o e-mail dos repórteres para que os internautas pudessem contatá-los. 

Em contrapartida, os usuários do portal Terra têm a possibilidade de colaborar com o 

conteúdo do site por meio da sessão intitulada “vc repórter” e considerada pelo próprio site o 

canal de jornalismo participativo. O Terra convida o internauta a enviar fotos, vídeos ou áudio 

de um flagrante de notícia que, segundo informações no próprio site, podem virar manchete. 



Em relação ao episódio de análise deste estudo, cinco usuários enviaram fotos e, ao 

todo, sete delas estavam disponíveis no site com o nome do fotógrafo, data de captura e 

legenda. Os internautas flagraram ações da Polícia Federal, como a que impedia o acesso a 

algumas ruas de Porto Alegre, quando os policias colocaram os presos dentro de um 

caminhão, e também a chegada dos bombeiros quer fizeram a perícia no túnel cavado pela 

quadrilha. A foto enviada pela internauta Luciana de Lima teve destaque e acompanhava um 

texto com informações sobre o fato (Figura 11). 

 

Figura 11 – Imagem enviada por internauta para o vc repórter 

 

Essa potencialidade oferecida pelo Terra confirma o pensamento de Alex Primo 

(2006) que afirma que as tecnologias digitais têm servido como motivador para uma maior 

interferência popular no processo noticioso. “Outro fator que motiva o desenvolvimento do 

webjornalismo participativo é a vulgarização de máquinas de fotografia digital e celulares que 

podem captar fotos ou vídeos e enviar mensagens multimídia” (2006, p. 3). 

Assim, qualquer pessoa pode se tornar parte do processo jornalístico. Antes, os 

usuários só podiam contar com os próprios blogs para postar seus textos e fotos. Atualmente, 

com ferramentas como o vc repórter, há a possibilidade de o usuário tirar uma foto, como 

vimos no exemplo, enviá-la e, mais importante ainda, vê-la postada em um site com grade 



número de acessos como o Portal Terra. O internauta participa complementando as matérias e, 

certamente, continuará acessando-o, pois cria com o site uma relação de confiança. 

Essas ferramentas apresentadas pelos sites demonstram que a Interatividade é, sim, 

uma grande potencialidade a ser explorada pelos jornalistas que trabalham com o meio. A 

participação do leitor, seja na produção ou apenas com a opinião, é uma maneira de 

complementar a informação, como vimos no vc repórter, e de dar credibilidade ao site. 

Mesmo que apenas comentando os assuntos, o usuário, além de fazer parte do processo 

jornalístico, sente-se importante, fortalecido e incentivado a continuar acessando os sites e 

acompanhando seu conteúdo. 

Como afirma Andrelise Daltoé, a Interatividade certamente não será a única diferença 

entre o jornalismo tradicional e o jornalismo online.  

No entanto, é vista como uma ferramenta fundamental na criação de novos 
públicos, nomeadamente entre as camadas mais jovens, onde os leitores/usuários já 
não são apenas espectadores, mas também participantes no processo de formação 
de notícias, o que poderá reforçar a capacidade de intervenção de alguns cidadãos 
(DALTOÉ, 2003, p. 25) 
 

Assim, fóruns, enquetes e espaços participativos são ideais na medida em que 

possibilitam que o leitor/usuário colabore com o conteúdo dos sites, alimentando a idéia de 

contato entre o emissor e o receptor, até então praticamente inexistente.  Para Canavilhas 

(2001), o jornalismo escrito, radiofônico e o jornalismo televisivo utilizam linguagens 

adaptadas às características do respectivo meio e, o mesmo, deve acontecer com a Internet. 

Andrelise Daltoé (2003) completa: “acredita-se que com a evolução natural do jornalismo 

online, deverá ser necessário implementar todas as possibilidades existentes agora e fomentar 

novas ferramentas e atividades interativas” (2003, p.30). 

Além disso, a participação dos usuários nos fóruns e murais de debate serve para 

pautar, de certa forma, os jornalistas dos sites. Se existe um profissional responsável por 

acompanhar as discussões (e essa é uma questão para ser pensada18), com certeza ele levará 

em consideração os assuntos que ganham destaque entre os usuários. 

Outra questão levantada é sobre o limite da Interatividade no caso analisado. Até que 

ponto a opinião e a participação dos usuários colaboraram para o conteúdo jornalístico do 

site? O que faz com que os leitores/internautas procurem os espaços de discussão? 

Obviamente, porque são provocados sensorialmente e incentivados por chamadas como 

“opine aqui” e “participe”. Mas, principalmente, porque no momento em que vêem uma 

possibilidade de fazer parte do processo jornalístico, comentam os assuntos para, no caso da 
                                                 
18 A verificação sobre os jornalistas acompanharem ou não o conteúdo dos fóruns e murais demandaria uma 
aproximação com a produção dos sites, o que não foi previsto por esta análise. 



prisão da quadrilha pela Polícia Federal, demonstrar sua indignação com a violência e/ou 

parabenizar o Departamento pelas ações. 

É importante, então, não reduzir a Interatividade à opção de “caminhos” a seguir. É 

preciso possibilitar a participação do usuário nos dados da informação a ser transmitida, como 

uma forma de complemento à notícia e “enriquecimento” do usuário. 

 

3.2 Hipertextualidade 

 

A segunda característica apontada por Marcos Palacios e selecionada por este estudo é 

a Hipertextualidade. Segundo Pierre Lévy (1993), no livro “As Tecnologias da Inteligência: O 

Futuro do Pensamento da Era da Informática”, o termo Hipertexto foi inventado no início dos 

anos 60 por Thedor Nelson para exprimir a idéia de escrita/leitura não linear em um sistema 

de informática. “Desde então, Nelson persegue o sonho de uma imensa rede acessível em 

tempo real contendo todos os tesouros literários e científicos do mundo, uma espécie de 

Biblioteca de Alexandria do nossos dias” (1993, p.29). Em outras palavras, o autor explica a 

teoria do hipertexto: 

 
Tecnicamente, um hipertexto é um conjunto de nós ligados por conexões. Os nós 
podem ser palavras, páginas, imagens, gráficos ou parte de gráficos, seqüências 
sonoras, documentos complexos que podem eles mesmos ser hipertextos. Os itens 
de informação não são ligados linearmente, como em uma corda com nós, mas cada 
um deles, ou a maioria, estende suas conexões em estrelas, de modo reticular. 
Navegar em hipertexto significa portanto desenhar um percurso em uma rede que 
pode ser tão complicada quanto possível. Porque cada nó pode, por sua vez, conter 
uma rede inteira. 
Funcionalmente, um hipertexto é um tipo de programa para a organização de 
conhecimentos ou dados, à aquisição de informações e à comunicação. (LÉVY, 
1993, p. 33). 

 

Mielniczuk e Palacios (2001) também comparam o Hipertexto com a Biblioteca de 

Alexandria, afirmando que este é um movimento de fragmentação pelo qual o texto passou ao 

longo da história. 

Se formos pensar que a Biblioteca de Alexandria era constituída de volumes cujas 
páginas eram tabuinhas, pode-se pensar em textos fragmentados, organizados em 
grupos e conectados (presos) por cordas. Depois vieram os pergaminhos, 
permitindo o armazenamento de blocos maiores. Estes, mais tarde foram retalhados 
para formar páginas que eram agrupadas em códices. Mesmo assim, uma obra 
mantinha uma certa unicidade, estabelecida pelo suporte livro. A seguir, no suporte 
jornal, ocorreram as transformações do texto abordadas anteriormente 
(MIELNICZUK; PALACIOS, 2001, p. 6) 

 



Desta maneira, ainda segundo Mielniczuk e Palacios, a moldura é a tela do 

computador; no lugar do texto ser manuscrito, ele é digitalizado; e as ligações entre os blocos 

de textos são feitas por links (hiperligações). 

Alguns autores como Alejandro Piscitelli (1995) e George Landow (1995) acreditam 

que a leitura não-seqüencial já existia, antes do advento da expressão “Hipertexto”, na 

literatura, assim como em artigos e outros textos impressos. Landow exemplifica a 

Hipertextualidade na literatura citando a obra de James Joyce, Ulisses. Segundo o autor, 

primeiro se lê o que convencionalmente se conhece como texto principal e, depois, se 

encontra números ou símbolos que indicam a presença de notas, ao pé da página ou no final 

da obra. Assim, o leitor deixa o texto principal para ler novos dizeres que podem mencionar 

uma passagem da obra que supostamente aponta o argumento em questão, ou também, dados 

de agradecimento ou discrepância do autor com outros escritores.  

 
Las notas también pueden contener información acerca de otras fuentes, influencias 
y paralelismos com otros textos literarios. Em cada caso, el lector puede seguir la 
conexión y salirse por completo del primer artículo. Trás leer la nota, o mirarla y 
decidir que una lectura completa no procede por el momento, vuelve al texto 
principal e sigue leyendo hasta encontrar outra nota y volver a dejar el texto 
principal. Este tipo de lectura constituye la experiencia básica y el punto de partida 
del hipertexto (LANDOW, 1995, p.16) 

 

Assim, com o surgimento de novas tecnologias, os autores afirmam que a tradição do 

livro está sendo rompida, trazendo mudanças na forma do pensar. Para Alejandro Piscitelli 

(1995), romper com a tradição do livro não só permite imaginar outras formas de acumulação 

do saber, mas obriga a utilizar novos modelos de inteligência para pensar o próprio pensar. 

“Es aqui donde la computadora como médio y la simulación como modelo hacen sua entrada 

triunfal” (1995, p. 141). Piscitelli completa afirmando que o surgimento da digitalização da 

palavra muda o suporte da escrita, assim como seus modos de acesso. “Esta doble mutación 

trae consigo la aparición de nuevas formas narrativas, sistemas de referencia, posicionamentos 

em el eje autor/lector, y afecta de forma irreversible la organizacion de la lectura y la 

producción de sentido” (1995, p.143). 

 Ainda segundo Piscitelli, a forma geral da escrita eletrônica tem um nome: se chama 

Hipertexto. O autor também afirma, citando Theodor Nelson, que o Hipertexto é um tipo de 

leitura não-seqüencial. Para Piscitelli, muitos escritores sentem-se mais cômodos quando não 

se vêem forçados a expressar-se seqüencialmente e podem, em troca, criar múltiplas 

estruturas e alternativas. Os leitores, se não têm que ler seqüencialmente, podem “sobrevoar”, 



“saltar” e provar distintos caminhos até que encontrem o que os interessa estudar em 

profundidade. 

Um primeiro exemplo de Hipertextualidade apresentado por um dos sites analisados 

por este estudo são os links disponíveis na página inicial do Folha Online do dia dois de 

setembro de 2006, capturada às 9 horas da manhã (Figura 12). Mesmo não tendo mais 

destaque como no dia da prisão efetuada pela Polícia Federal em Porto Alegre, as informações 

sobre o episódio continuavam presentes no site. Com a chamada “Crime Organizado”, o site 

apresentou link no título da notícia, além de dois links para outras notícias sobre o assunto e 

um com chamada para “leia mais”. Assim, o leitor/internauta interessado no assunto pôde 

seguir os links e ir direto para as notícias que continham as informações sobre o caso. 

 

Figura 12 – Hiperligações apresentadas no Folha Online do dia 09 de setembro 

 

Piscitelli também se refere à liberação da necessidade de organizar a informação 

sequencialmente como “processo de liberação do texto”, afirmando que os hipertextos 

permitem romper em múltiplos planos com a estrutura “fechada” do livro, fomentando estilos 

inéditos de narrar e referir. 

El hipertexto, modelo de superación (recapitulación/innovación) de la palabra 
escrita a manos de la palabra digitalizada es una forma narrativa preprogramada 
indicativamente y donde las conexiones entre sentidos relevantes quedan em las 



manos de los lectores o usuários - en vez de em las manos de los autores o 
programadores. (PISCITELLI, 1995, p. 146) 
 

 
Seguindo essa mesma linha de pensamento, George Landow (1995), afirma que o 

Hipertexto refere-se a um tipo de texto eletrônico, uma tecnologia informática radicalmente 

nova e, ao mesmo tempo, um modo de edição. Landow também cita Theodor Nelson para 

explicar o conceito de Hipertexto: “Con ‘hipertexto’, me refiero a uma escritura no 

secuencial, a um texto que bifurca, que permite que el lector elija y que se lea mejor em uma 

pantalla interactiva” (1995, p. 15). Landow completa que o Hipertexto trata-se de uma série 

de blocos de texto conectados entre si por nexos que formam diferentes itinerários para o 

usuário, pois implica em um texto composto de fragmentos de texto e nexos eletrônicos que 

os conectam entre si. 

 Nesse ponto entendemos que, com a participação do usuário na escolha dos 

“caminhos” a seguir, a Hipertextualidade se relaciona com a Interatividade. Elias Machado, 

citado por Marcos Palacios (2003), ressalta que a Interatividade ocorre também no âmbito da 

própria notícia, ou seja, a navegação pelo hipertexto também pode ser classificada como uma 

situação interativa. Ainda segundo Palacios (2003), adota-se o termo multi-interativo para 

designar o conjunto de processos que envolvem a situação do leitor de um jornal na Web. 

“Diante de um computador conectado à Internet e ao acessar um produto jornalístico, o 

Usuário estabelece relações: a) com a máquina; b) com a própria publicação, através do 

hipertexto; e c) com outras pessoas – autor(es) ou outro(s) leitor(es) - através da máquina” 

(Lemos, 1997; Mielnickuk, 1998 apud Palacios, 2003, p.19). Assim, estabelecendo relações 

com a publicação, o leitor que deseja mais informações sobre determinado assunto, pode obtê-

las através do hipertexto. 

Palacios (2005) também acredita que a Hipertextualidade existe nos meios impressos. 

Segundo o autor, o leitor do jornal impresso já estava acostumado a ler hipertextualmente 

muito antes da existência do hipertexto. 

 
O jornal impresso não é concebido e construído para ser lido linha por linha, da 
primeira à última página. Igualmente e coerentemente, a forma de consumo do 
produto jornalístico revela um comportamento hipertextual por parte do leitor, que 
pula das manchetes e chamadas da primeira página para a seção em que tem maior 
interesse, vai, volta, lê em diagonal, fica apenas no nível do lead de uma notícia, lê 
outra até o fim, olha uma foto e passa os olhos por uma legenda, descarta todo um 
suplemento pelo qual não se interessa, reserva para leitura posterior ou 
“arquivamento” uma página com um texto mais longo etc. Em alguns casos, um 
jornal totalmente desconjuntado e espalhado pelo chão é uma evidência palpável de 
tais comportamentos “hipertextuais” de leitura (PALACIOS, 2005, p 1) 
 



Da mesma forma, na Internet, o usuário faz suas escolhas de acordo com os caminhos 

apresentados pelas páginas. No caso do episódio estudado, o leitor/internauta pôde, por 

exemplo, começar pelo primeiro parágrafo. Porém, encontrava galerias de fotos, artigos 

opinativos sobre o assunto e/ou vídeos, o que podia mudar o rumo de sua leitura. Depois, o 

usuário podia retornar ao texto principal, optar por outras notícias da mesma editoria e até 

mesmo seguir links com conteúdo publicitário.   

Assim, o hipertexto modifica a forma da escrita no momento em que, através das 

escolhas do repórter, possibilita diferentes caminhos a seguir. O jornalista seleciona a 

principal informação para o primeiro parágrafo e, entre este primeiro bloco de texto e os 

próximos, com as informações complementares, insere os links. O usuário, como já citado, é 

livre para decidir o que lhe é de maior interesse. 

Na figura 13, podemos observar um exemplo de ligações entre os blocos de texto. 

Através de links internos19, o site do portal Terra apresenta “ligações” para outras notícias 

sobre o assunto, para informações complementares como fotos e vídeos e também para o 

fórum de discussão onde o usuário é convidado a opinar. 

Dinorá Fraga e Tânia Flores (2004) afirmam que o hipertexto também se realiza após a 

interação e a ação efetiva do leitor/internauta. Segundo as autoras, no processo de uso de links 

e atualização na tela de nodos (páginas), há um critério associativo que visa conduzir à 

navegação, à caminhada, sempre a novas páginas em que o leitor julga conter a informação 

desejada, a partir de uma certa posição inicial de um nodo e na sucessão de links que fazem 

aparecer novos nodos. 

Para isso, após as notícias ou acompanhando-as (como no site do Terra, ao lado do 

texto), os sites também apresentam links para outras matérias. O leitor que desejar se informar 

mais sobre o assunto ou acompanhar o que já foi publicado tem a possibilidade de seguir os 

links. No site do ClicRBS, além de links para fotos da prisão, uma das matérias sobre a 

“Operação Toupeira” vinha acompanhada por oito links (Figura 14). Assim, o 

leitor/internauta, que porventura não acompanhou a cobertura completa do episódio, pôde se 

informar, através das outras matérias para as quais remetiam os links, sobre os 

acontecimentos. 

                                                 
19 Segundo o site criarweb.com, links internos são aqueles que apontam a um lugar diferente dentro da mesma 
página. FONTE: http://www.criarweb.com/artigos/42.php?manual=2  
 



 

Figura 13 – exemplo de links entre os blocos de texto 

 

Figura 14 – Links para fotos outras notícias sobre o assunto 



Dessa mesma forma, Fraga e Flores (2004) argumentam que, um dos momentos em 

que a hipertextualidade do leitor se faz mais presente é durante a leitura de uma seqüência de 

reportagens. Para as autoras, acompanhar uma determinada história e todos os demais textos 

que formam essa rede de sentidos e que a complementam, é uma atividade que requer do 

leitor um movimento de ir e vir, de remissão e projeção. Mielniczuk e Palacios (2001), 

também defendem a idéia de participação efetiva do usuário. Os autores afirmam que a 

Hipertextualidade implica na existência de textos escritos, sonoros e visuais, que estão 

organizados em blocos de informações interconectados. “E a leitura será feita através da 

navegação interativa por estes caminhos. Cada leitor irá percorrer um caminho único 

(personalizado) ditado pelas suas escolhas entre as opções possíveis” (2001, p. 30). 

Porém, as escolhas apresentadas pelos sites selecionados por este estudo são restritas à 

suas páginas. Durante o período de observação, nos três sites analisados os links apenas 

remetiam o usuário a outras notícias e informações do próprio site. Apenas um link apareceu 

no corpo do texto. A grande maioria era apresentado apenas entre os blocos de textos, 

acompanhando as notícias ou no final das matérias, como já mostrado. 

Esta conclusão contraria a idéia de links externos20 defendida por Mielniczuk e 

Palacios (2001). Para os autores 

o hipertexto
 

utilizado no ambiente das redes telemáticas vai permitir em uma mesma 
tela a coexistência de textos, sons e imagens, tendo como elemento inovador a 
possibilidade de interconexão quase instantânea através de links, não só entre partes 
de um mesmo texto, mas entre textos fisicamente dispersos, localizados em diferentes 
suportes e arquivos integrantes da teia de informação constituída pela Web. 
(MIELNICZUK; PALACIOS, 2001, p. 1) 
 

Ao contrário do que pregam os autores, se quiser navegar por outros endereços 

“localizados em diferentes suportes e arquivos integrantes da teia de informação constituída 

pela Web”, o usuário não terá como partir dos sites analisados por este estudo. No caso do 

episódio escolhido para esta análise, apenas o site do Folha Online trazia um exemplo de 

“Sites relacionados” (Figura 15). Na sessão especial “Cotidiano”, clicando no link para 

arquivo de coberturas especiais do ano de 2005, no link “Furto no Banco Central” e depois no 

link “Sites Relacionados”, o usuário encontrava links externos para o site do Banco Central e 

da Polícia Federal. O Folha Online ainda alerta: “As páginas abrirão em uma nova janela do 

browser. A Folha Online não se responsabiliza pela disponibilidade ou pelo conteúdo desses 

sites”. Entende-se que essa precaução tomada pelo site seja para evitar a responsabilidade 

                                                 
20 Um link externo é uma parte da homepage que, quando clicada, conduz o navegador a uma outra página na 
internet. FONTE: http://br.geocities.com/html_nevoeiroz/html3.html 
 



sobre alguma informação supostamente equivocada. Assim, o site remete a outras páginas que 

podem conter informações de interesse do usuário, mas não se responsabiliza por seu 

conteúdo. 

 

Figura 15 – Sites relacionados - Folha Online 

 

Os três sites também apresentam diversos links de caráter publicitário tanto na página 

inicial, nas páginas onde constam as matérias ou através de outras janelas que são 

automaticamente abertas quando o usuário acessa os sites. Portanto, o hipertexto é utilizado 

pelos sites analisados não só como um recurso para organizar a publicação e para apresentar 

uma cobertura mais completa sobre os assuntos, mas também para vender produtos e 

empresas. 

Observa-se que, apesar de os sites apresentarem através do hipertexto outras matérias, 

informações e recursos como áudio e vídeo (cuja utilização será aprofundada por este estudo 

na próxima análise de outra característica apontada por Palácios – a Multimidialidade), a 

Hipertextualidade não é explorada de uma forma que aproveite todas as suas potencialidades. 

Para isso, o hipertexto ideal deve permitir a conexão entre diversos textos, oferecer 

formas de acesso a diferentes conteúdos e remeter o usuário a outros endereços que possam 

conter informações de seu interesse. Além disso, o hipertexto não deve esquecer da 



Interatividade, que vai proporcionar que o internauta construa e explore a notícia da maneira 

que achar melhor. 

 

3.3 Multimidialidade/Convergência: 

 

A próxima característica apontada por Palacios é a Mutimidialidade/Convergência. 

Bolter e Grusin, em 1999, chamavam essa peculiaridade de repurposing: apanhar a 

propriedade de uma mídia e reusá-la em outra, ou seja, a transpor as características de um 

jornal, rádio e/ou TV para o meio digital. A partir disso, os autores apresentam o conceito de 

remediação (remediation): a representação de uma mídia em outra e, segundo eles, 

característica definidora dos novos meios digitais. 

 Segundo esta teoria, a nova mídia herda propriedades das tecnologias anteriores, como 

imprensa, pintura, fotografia e cinema, multiplicando estes meios e, ao mesmo tempo, 

querendo tornar-se “transparente”. Os autores afirmam, primeiramente, que a mídia digital 

deseja “apagar-se” para que o usuário mantenha a mesma relação como se estivesse 

confrontando a mídia original. “Ideally, there should be no difference between the experience 

of seeing a painting in person and on the computer screen” (1999, p. 45). Depois, admitem 

que isso é impossível, pois o computador sempre vai intervir e se fazer presente de alguma 

forma, talvez porque o usuário deve clicar em um botão ou rolar uma barra para visualizar 

uma figura inteira, ou talvez porque a imagem digital pode aparecer destorcida ou com cores 

falsas. 

 Além disso, Bolter e Grusin ressaltam que não só o computador se apropria das 

características de outros meios, mas também a televisão se apropria das características da 

Internet. Os autores citam o jornal impresso USA Today que é criticado por “rebaixar” o nível 

da cópia impressa para o nível do noticiário televisivo. Porém, afirmam que o layout do USA 

Today assemelha-se à aplicação multimídia do computador mais do que da transmissão 

televisiva. E ainda completam: os novos programas de televisão também mostram a influência 

da interface gráfica quando dividem a tela em dois ou mais quadros (frames) e apresentam 

textos e números sobre e ao redor das imagens (1999, p. 40). 

 Já Pollyana Ferrari (2003), no livro Jornalismo Digital, ao comparar o internauta com 

o leitor de jornais impressos e com o telespectador, fala que diversas pesquisas apontam que o 

público online tende a ser mais ativo do que o de veículos impressos e mesmo do que um 

espectador de TV, optando por buscar mais informações em vez de aceitar passivamente o 

que lhe é apresentado. Por isso, a autora afirma que a melhor forma de se contar uma história 



na web é utilizando, além do texto, áudio, gráficos, vídeos, links, etc. “E até uma combinação 

de todos esses recursos” (2003, p.48).   

 Dos três sites analisados por este estudo, o ClicRBS foi o que apresentou de melhor 

forma a convergência midiática. Ainda no dia primeiro de setembro, quando foram presos os 

integrantes da quadrilha, às 18h01min, o site disponibilizou a matéria intitulada “Secretaria 

diz que o plano de assalto é um caso isolado” (Figura 16), acompanhada de uma reportagem 

veiculada no Jornal do Almoço, telejornal da Rede RBS, do dia primeiro de setembro.  

 

Figura 16 – reportagem televisiva disponível no ClicRBS  

 

 Outra reportagem veiculada no Jornal do Almoço foi disponibilizada através de link 

que acompanhava a matéria “PF admite possível ajuda de funcionários de bancos”, do dia 

dois de setembro, postadas às 11h35min. No dia seis de setembro, às 17h18min, o site 

apresentou a matéria “PCC investiu R$ 10 milhões para escavar túnel”, com link para 

reportagem veiculada no Bom Dia Rio Grande, telejornal também vinculado à Rede RBS. 

Todas as reportagens foram apresentadas da mesma forma que na televisão e, com imagens e 

áudio dos repórteres, serviram para complementar as informações disponíveis no site. 

 Além dessas reportagens televisivas, o site também apresentava áudio de entrevistas 

com envolvidos na ação da Polícia Federal, veiculados na Rádio Gaúcha, outra mídia da Rede 



RBS. A Figura 17 mostra que, além de link para reportagem televisiva, o usuário também 

visualizava link para uma entrevista realizada com o delegado responsável pelas 

investigações. 

 

Figura 17 – Link para áudio de entrevista 

 

Junto a matéria “Técnicos da UFRGS apóiam PF na análise de túnel”, postada no dia 

quatro de setembro, às 16h32min, o site disponibilizava outra entrevista, desta vez com o 

Delegado Ranolfo Vieira Júnior, que falou sobre as operações do Departamento Estadual de 

Investigações Criminais, além do link “Confira como foi o planejamento dos bandidos” que 

abria um arquivo em PDF21. Através de um infográfico (Figura 18), o leitor/internauta podia 

compreender melhor como o plano estava sendo executado pela quadrilha. 

 Para Beatriz Ribas (2004), a infografia tem a função de facilitar a comunicação, 

ampliar o potencial de compreensão pelos leitores, permitir uma visão geral dos 

acontecimentos e detalhar informações menos familiares ao público. A autora completa que o 

                                                 
21 Criado pela Adobe, o formato PDF (Portable Document Format) é uma especificação disponível publicamente 
usada por entidades de padronização do mundo inteiro para a distribuição e a troca mais seguras e confiáveis de 
documentos eletrônicos. FONTE: http://www.adobe.com/br/products/acrobat/ 



bom infográfico, do binômio Imagem + Texto22, “é aquele que produz sentido 

independentemente da matéria, não é redundante quando acompanha um texto, buscando 

sempre outra perspectiva, ajuda o leitor a entender o conteúdo da notícia, permite fácil leitura 

e uma visão global do assunto” (2004, p. 4). Ribas também afirma que, nos meios impressos, 

a infografia é utilizada desde seus primórdios para explicar com maior clareza algum aspecto 

informativo tratado nos textos. “Aparece hoje na Web de duas formas: como informação 

complementar de uma notícia, geralmente servindo de ilustração para o texto, ou como a 

própria notícia, configurando-a como um modelo composto, ideal para a formatação do 

discurso na Web” (2004, p. 1). 

 

Figura 18 – infográfico ClicRBS 

 

No Folha Online, assim como nos outros dois sites analisados por este estudo, a 

infografia apareceu como informação complementar da notícia. Na Figura 19, da mesma 

                                                 
22 José Manuel de Pablos (1998), ao estudar o nascimento da infografia, afirma que esta surgiu ainda na pré-
história, quando os homens primitivos desenhavam nas paredes, junto aos textos, um desenho complementar e 
alusivo à informação que se pretendia comunicar. De Pablos ainda acrescenta que a infografia é a apresentação 
do binômio Imagem + Texto. “Cualquiera que sea el soporte donde se presente ese matrimonio informativo: 
papel, plástico, una pantalla... barro, pergamino, papiro, piedra” (1998, p.4) 
 



forma que no CLicRBS, o infográfico explicava sobre como o plano seria executado pela 

quadrilha e acompanhava a matéria intitulada “PF prende 39 em megaoperação; parte dos 

suspeitos tem ligação com o PCC”, do dia primeiro de setembro, postada às 21h07min. 

Beatriz Ribas (2003), ao pensar sobre a Multimidialidade na Internet, também afirma 

que a nova mídia tem a capacidade de concentrar em um mesmo ambiente diversos formatos 

de apresentação de informações. “Texto, áudio, vídeo, fotografias, animações, simulações 

podem fazer parte da narrativa webjornalística de maneira complementar, constituindo uma 

estrutura plural que explora os diferentes sentidos da percepção humana” (2003, p. 1). A 

autora completa que a novidade introduzida pela informática está justamente na possibilidade 

que ela abre de fundir num único meio e num único suporte todos os outros meios e de 

invocar todos os sentidos. 

 

 

Figura 19 – infográfico Folha 

 

 No Terra, essa característica foi explorada através da TV Terra. Às 12h04min, ainda 

no dia primeiro de setembro, a TV Terra apresentava a reportagem “PF frustra megaassalto do 

PCC a bancos” (Figura 20). Ao contrário das reportagens do ClicRBS, a TV Terra apresenta 

matérias produzidas exclusivamente para o site, com link para a íntegra do texto e para outros 



vídeos da editoria. Outros vídeos como “Preso suposto líder de seqüestro de repórter da 

Globo” e “Cartão de pré-pago levou até PCC, diz PF” também foram disponibilizados na TV 

Terra, apresentando uma cobertura mais completa e exclusiva no site. 

É importante ressaltar que os links para os vídeos encontravam-se acompanhando as 

matérias da cobertura sobre o episódio do PCC ou também na página inicial do Terra, que 

apresenta link para a TV Terra. Também é possível encontrar na TV Terra link para o Jornal 

do Terra, onde o usuário acompanha os principais vídeos do dia. Alguns vídeos sobre o 

episódio do PCC estavam disponíveis neste canal, que também contém links para diferentes 

editorias, além de serviço de busca para vídeos antigos. 

 
Figura 20 – reportagem da TV Terra 
 
 Outro exemplo de Multimidialidade apresentado pelos sites na cobertura do episódio 

sobre os integrantes da quadrilha são as Galerias de Fotos. O Terra, o Folha e o ClicRBS 

apresentavam, através de links que acompanhavam as notícias, diversas fotos que ajudaram o 

leitor/internauta a entender a dimensão do acontecimento. Na Galeria de Fotos do ClicRBS 

(Figura 21), as imagens vinham acompanhadas por legenda e apresentadas de maneira 

cronológica, auxiliando o usuário a entender o fato desde o início, quando o PCC ainda se 

preparava para assaltar as caixas-fortes dos bancos, até seu desfecho, quando a Polícia Federal 

prendeu os integrantes da quadrilha. 



No caso do ClicRBS, é importante ressaltar que o fato de o site contar com as 

informações de outras mídias da mesma empresa, como a Rádio Gaúcha e os telejornais, 

facilitou a cobertura de maneira geral. Talvez por isso, na observação realizada por este 

estudo, o site tenha explorado de melhor forma a Multimidialidade. Essa potencialidade se 

relaciona com a Memória (próxima característica analisada por este estudo), pois possibilita 

que os usuários que não assistiram ao Jornal do Almoço do dia primeiro, por exemplo, 

tenham acesso à reportagem, ampliando o alcance da televisão. 

Figura 21 – Galeria de Fotos do ClicRBS (Imagens da operação em Porto Alegre) 

 

 No caso da produção feita exclusivamente para a Internet, como foi possível observar 

na TV Terra, as imagens e o áudio são de qualidade inferior e o texto que acompanha o vídeo, 

na maioria das vezes, não corresponde à narração dos repórteres. É importante, também, levar 

em conta a velocidade da conexão do computador do usuário que, muitas vezes, pode ser 

baixa e prejudicar a exibição dos vídeos em termos de edição. Porém, a TV Terra também 

proporciona ao leitor/internauta uma cobertura diferenciada. Mesmo que apresente 



reportagens não tão completas e adequadas à linguagem como as próprias para a televisão, a 

TV Terra traz dinamismo, credibilidade e permite que o usuário explore, simultaneamente, as 

características de cada meio. 

Assim, observa-se que, de maneira geral, como colocado pelos autores, a convergência 

de formatos de mídias tradicionais – texto, imagem, áudio – em um único suporte23 auxilia na 

compreensão dos acontecimentos por parte dos usuários. Através dos vídeos, entrevistas e 

galerias de fotos, o leitor/internauta pôde acompanhar de maneira mais completa a cobertura 

do episódio em Porto Alegre. A disponibilização das imagens, tanto estáticas como em 

movimento, ajudou o usuário interessado a entender como os bandidos pretendiam chegar a 

sede dos bancos, como o túnel estava sendo cavado e também como a Polícia Federal agiu 

para que pudesse efetuar as prisões. Além disso, os áudios com as entrevistas dos 

responsáveis pelas ações, também auxiliaram na explicação do planejamento da Polícia 

Federal e, principalmente, acrescentaram credibilidade às notícias.  

Dessa forma, a Internet se diferencia das outras mídias na medida em que 

características próprias do rádio e da televisão, por exemplo, servem para complementar as 

informações, constituindo de uma nova forma de narrar os acontecimentos. Porém, como 

afirma Canavilhas (2001), não basta juntar à notícia um conjunto de novos elementos 

multimídia, pois este ato pode apenas criar redundância e até mesmo ruído. Mesmo que 

apenas acompanhando o texto informativo, a Multimidialidade deve se apresentar como uma 

ferramenta da Internet explorada ao máximo, proporcionando uma cobertura mais dinâmica, 

completa e interessante dos acontecimentos. 

 

3.4 Memória 

 

Pierre Lévy (1993), ao apresentar a teoria do hipertexto, fala sobre a possibilidade de 

organização de dados e de aquisição de informações através da Hipertextualidade. 

Característica que nos remete a outra potencialidade, intitulada por Palacios como Memória.  

  A junção da Hipertextualidade com a Memória, para Palacios e Mielniczuk (2001) 

rompe os limites espaciais e temporais que foram, desde sempre, uma marca essencial da 

prática jornalística em todos os seus suportes pré-telemáticos. O que os autores querem dizer é 

que, com o advento da Internet, surge a possibilidade de armazenar e acessar com maior 

facilidade o material disponibilizado anteriormente, tanto no momento da produção, quanto 

                                                 
23 Conceito de Multimidialidade segundo Suzana Barbosa (2001). 
 



do consumo da informação jornalística. “Os arquivos online são um recurso que muitos 

veículos já oferecem em suas versões hipertextuais” (2001, p.3).  

Confirmando o pensamento dos autores, os três sites analisados por este estudo 

apresentaram outras matérias anteriormente publicadas através de links que acompanhavam as 

notícias. No ClicRBS, todas as matérias sobre a atuação do PCC em Porto Alegre eram 

seguidas de links com a chamada “Saiba Mais”. Como exemplo, temos a matéria “Prefeitura 

de Porto Alegre fecha túnel feito pelo PCC” postada no dia sete de setembro e acompanhada 

por links com outras notícias como “PCC investiu 10 milhões para cavar túnel”, do dia seis de 

setembro, e “Sobe para 42 o número de presos pela Operação Toupeira”, do dia quatro de 

setembro. Assim, seguindo os links, o leitor/internauta podia ir se informando sobre o assunto 

até chegar à primeira notícia da cobertura, postada no dia primeiro de setembro.  

Da mesma forma, o Folha Online e o Portal Terra apresentaram matérias 

acompanhadas por links que remetiam a notícias postadas em dias anteriores. O Terra, na 

notícia utilizada como exemplo “PF admite ajuda de funcionários em tentativa de assalto do 

PCC”, do dia dois de setembro de 2006, apresentava links entre os blocos de texto para 

notícias sobre o mesmo assunto e links ao lado do texto para “Últimas de Guerra Urbana”, 

editoria especial onde se encontravam as matérias sobre a prisão dos integrantes do PCC. 

Assim, além de se informar sobre o assunto, o usuário pôde acompanhar outras notícias da 

mesma editoria. 

Já no Folha Online, na matéria intitulada “PF prende 39 em megaoperação; parte dos 

suspeitos tem ligação com o PCC” os links para outras notícias apareceram depois do texto. 

Destaque para as chamadas “Leia Mais”, que traziam outras notícias já postadas sobre o 

assunto e “Especial”, com a cobertura completa realizada pelo site sobre o roubo no Banco 

Central e também com link para o que já havia sido publicado sobre roubos a bancos. Da 

mesma forma que no ClicRBS e no Terra, o usuário pôde buscar as notícias até obter todas as 

informações de seu interesse, construindo sua própria narrativa, através dos links e notícias 

disponíveis mesmo que postadas anteriormente. 

Essa informação anteriormente produzida pelos sites pode ser disponibilizada por 

meio de bancos de dados. No conceito de Nilson Lage (2001), “bancos de dados são 

dispositivos que permitem armazenar de maneira ordenada grande volume de informações, 

em forma de número, textos, fotografias, gráficos, etc”. O autor comenta que se pode 

facilmente destacar os dados que interessam, agrupá-los em novas formas e consolidar 

diferentes coleções de dados. 



Já Suzana Barbosa (2004), em artigo, propõe uma discussão sobre a utilização dos 

Bancos de Dados que, segundo ela, podem contribuir para um webjornalismo diferenciado e 

inteligente. Barbosa questiona como o seu emprego irá trazer maior diversidade para os 

conteúdos, afirmando que o uso dos Bancos de Dados “pode assegurar produtos digitais mais 

flexíveis e mais descolados da metáfora do jornal impresso que ainda hoje, mais de uma 

década depois do surgimento das primeiras versões de sites jornalísticos, ainda é usada como 

padrão” (2004, p.1). 

A autora completa que a adoção de bancos de dados pode favorecer a inovação, 

permitindo a exploração de novos gêneros, a oferta de conteúdo mais diverso, a 

disponibilização/apresentação das informações de maneira diferenciada, mais flexível e 

dinâmica, além da produção descentralizada – “outra das características que o jornalismo 

digital de terceira geração deve contemplar” (2004, p. 8). 

Suzana Barbosa ainda afirma que o jornalismo de alguma maneira pode se beneficiar 

de tais recursos para contar histórias mais estimulantes e criativas aos olhos dos usuários. 

“Embora a objetividade seja imperativa na narração do fato jornalístico, certamente se pode 

recorrer a algumas técnicas para se produzir narrativas mais afinadas com as possibilidades 

permitidas pelo suporte digital” (2004, p. 10). 

 Uma dessas “técnicas” utilizadas pelo ClicRBS na cobertura do episódio selecionado 

por este estudo foi a apresentação da matéria intitulada “Livros e filmes retratam a violência 

brasileira”. Postada no dia 17 de maio de 2006, a matéria era disponibilizada através de link 

na sessão especial Crime Organizado e trazia informações sobre documentários, reportagens e 

romances que revelam esse cotidiano, além de fotos e resumos das obras. Na Figura 22, 

destaque para o livro Cidade de Deus, de Paulo Lins, que posteriormente virou filme dirigido 

por Fernando Meireles. Também ganharam destaque obras como Carandiru, Falcão – 

Meninos do Tráfico e Abusado, dando ao leitor/internauta uma forma diferente de cobertura, 

com diversas abordagens sobre o assunto. 

O Folha Online também disponibilizava um link, na sessão Cotidiano, para um texto 

intitulado “Entenda o Caso” (Figura 23). Postado em outubro de 2005, o texto trazia 

informações sobre como foi realizado o furto ao Banco Central, em Fortaleza (CE), pela 

mesma quadrilha presa em Porto Alegre. Através do uso do banco de dados, o site pôde 

disponibilizar, como informação complementar ao usuário, uma matéria que já havia sido 

postada há algum tempo. Além disso, na página inicial o Folha Online apresenta link para 

notícias que foram manchete no site. A sessão “O que já foi manchete” foi inaugurada em 

outubro de 2003, reunindo as notícias mais importantes publicadas pelo site. Assim, o 



leitor/internauta pôde consultar o histórico das manchetes dos dias anteriores, entre elas, a 

notícia “PF suspeita que megafurto no RS ocorreria no final de semana”. 

 

Figura 22 – Fotos de obras que retratam a violência 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 – “Entenda o Caso” – Folha Online 



Já o Portal Terra trouxe informações de 14 de maio de 2006, relacionado a atuação do 

PCC em Porto Alegre com a onda de ataques ocorridos em São Paulo. A matéria “Entenda 

porque começou a onda de terror em SP” (Figura 24) apresentava informações sobre como e 

porque começaram as ações dos bandidos. A notícia também apresentava links para fotos, 

para um infográfico com mapa, para outras informações sobre o PCC e a onda de violência e 

para o usuário opinar sobre o assunto. Tudo isso trazendo subsídios para o leitor/internauta 

que quisesse se inteirar sobre o assunto e apresentando outra forma de cobertura diferenciada 

na Internet através da utilização do banco de dados do site. 

 

Figura 24 – Entenda a onda de terror em São Paulo – Terra 

 

Além disso, os sites analisados também apresentaram serviços de busca para os 

usuários pesquisarem sobre os assuntos desejados. Refletindo sobre a busca dessas 

informações anteriores, Palacios (2002) afirma que a Memória no jornalismo na Web pode ser 

recuperada tanto pelo produtor da informação, quanto pelo usuário, através de arquivos online 

providos com motores de busca (search engines) que permitem múltiplos cruzamentos de 

palavras-chaves e datas (indexação). “Sem limitações de espaço, numa situação de extrema 

rapidez de acesso e alimentação e de grande flexibilidade combinatória, o Jornalismo tem na 

Web a sua primeira forma de Memória Múltipla, Instantânea e Cumulativa” (2004, p.7). 



Como exemplo de busca de conteúdo anteriormente disponível nos sites, no dia nove de 

outubro este estudo pôde verificar o funcionamento dos serviços de busca. Digitando a sigla 

“PCC”, foi possível encontrar nos três sites as notícias antigas sobre a prisão da quadrilha. No 

Terra (Figura 25), o resultado apontou 4.970 notícias como a intitulada “Exclusivo: Em ação 

PF prende líderes do PCC”, postada no dia primeiro de setembro, às 9h57min. É importante 

ressaltar que a busca foi realizada apenas nos arquivos do Terra, pois o site também apresenta 

serviço de busca em toda a web, também para imagens e compras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 – resultados busca Terra 

 

Na sessão “Últimas Notícias”, o site apresenta cerca de 70 notícias por página, 

acompanhadas do link “Ver Mais”. A partir daí, este estudo teve acesso a todas as outras 

matérias postadas no site, disponibilizadas em ordem cronológica, até o dia quatro de outubro. 

Foram quase 50 páginas, totalizando cerca de 3.500 notícias disponíveis. 

Já o serviço de busca do ClicRBS (Figura 26) apresentou 127 notícias sobre o PCC, 

não apenas do site, mas também de outras mídias da RBS como o jornal Zero Hora e o Diário 

Catarinense. A ferramenta “Filtro por canal” apresentava três opções: notícias, Crime 



Organizado e Zero Hora24. Quando selecionada a opção “Crime Organizado”, editoria onde se 

encontravam as notícias sobre o episódio, foram apontados 37 resultados (Figura 26). Foram 

disponibilizadas as notícias mais recentes como “Prefeitura de Porto Alegre fechará túnel 

aberto pelo PCC na segunda”. Porém, este estudo conseguiu chegar até as primeiras notícias 

postadas sobre o assunto através dos links disponíveis. 

Na sessão “Notícias” do ClicRBS, este estudo teve acesso a seis páginas, com cerca de 

70 notícias de todas as editorias, totalizando 420 notícias até o dia seis de outubro. 

 

Figura 26 – resultados busca ClicRBS 

No serviço de busca do Folha Online, o usuário também pode optar entre pesquisar na 

web e no canal de notícias. Selecionando a opção “notícias”, também com a digitação da sigla 

PCC, foi possível ter acesso a 7.532 resultados (Figura 27). O usuário também pode optar 

entre “os mais recentes primeiro” ou “os mais importantes primeiro”. Através da ferramenta 

“detalhar busca”, com a digitação da palavra “Porto Alegre”, foram apresentadas 96 notícias 

como “Prefeitura fecha túnel aberto por criminosos em Porto Alegre”. 

                                                 
24 Apenas a opção pelo jornal Zero Hora foi disponibilizada porque este estudo optou pela análise do conteúdo 
do site do Rio Grande do Sul. 



Assim como no CLicRBS, no Folha Online foi possível acessar cinco páginas de 

notícias, até o dia seis de outubro. A sessão de notícias do site “Em cima da hora” apresenta 

cerca de 100 por página, totalizando 600 notícias.  

 

Figura 27 – resultados busca Folha Online 

 

Os sistemas de busca dos três sites analisados são semelhantes e se mostraram 

eficientes na medida em que permitem que informações antigas sejam recuperadas. Mesmo 

que na maioria das vezes os resultados sejam numerosos, através de ferramentas como a do 

Folha Online, que permite selecionar as notícias mais recente ou as mais importantes, e a do 

ClicRBS que permite selecionar o canal onde será realizada a busca, o usuário tem a opção de 

“filtrá-los”, alcançando facilmente a informação desejada.  

Dessa forma, apresentando as informações de maneira diferenciada e diversificada, a 

Memória na Internet se caracteriza por um arquivo do conteúdo das publicações passadas, 

oferecendo ao usuário a possibilidade de buscar as matérias através de palavras-chave. Para 

informações mais específicas, o usuário tem a opção de filtrar e/ou detalhar a busca através de 

outras palavras ou datas.  

 Além de disponibilizar as matérias antigas ao leitor/internauta interessado, a Memória 

também possibilita que a Internet sirva como fonte para os produtores de notícias. Machado 



(2000) afirma que, enquanto o arquivo nos meios tradicionais, na maioria das vezes, 

representava um instrumento de trabalho para os profissionais do próprio meio, nas 

publicações digitais os arquivos de um jornal se tornam fonte documental de outros 

profissionais.  

Con la expansión de las redes se dio un cruce sin precedentes de alianzas entre las 
corporaciones tanto en la gestión cuanto en la producción de contenidos. Como 
resultado de la proliferación de las redes cada una de las publicaciones digitales 
puede extender sus actividades para utilizar las capacidades de memoria de todo el 
sistema como fundamento de las acciones futuras. En el escenario emergente de las 
empresas periodísticas contemporáneas cada periódico asume una función de 
articular um sistema orgánico de saberes entrelazados, abandonando poco a poco la 
metáfora del archivo sólo como un deposito de los registros del pasado, una fuente 
auxiliar de pistas para reportajes y una guía para el trabajo de los periodistas 
(MACHADO, 2000, p. 331). 
 

 Assim, os Bancos de Dados dos sites auxiliam os jornalistas de todos os meios no 

momento em que disponibilizam informações já arquivadas, apresentam diversidade nas 

fontes e até mesmo pautam os jornais impressos, revistas, programas de rádio e televisão. 

No caso do episódio analisado, como já citado, jornalistas e usuários puderam acessar 

todas as informações anteriormente apresentadas nos sites, resgatando a história da facção 

criminosa, acompanhando a cobertura do fato desde seu início e obtendo diversas informações 

sobre o assunto como textos, fotos e dicas. Tudo isso de maneira rápida, diferente e eficaz.  

 

3.5 Customização do Conteúdo/Personalização 
 

Com ferramentas como a Interatividade e a Hipertextualidade, o público online tende a 

ser mais ativo que o público de outras mídias. Então, como já citado, ele seleciona os assuntos 

de acordo com seu interesse. A partir daí, Palacios aponta a Customização do 

Conteúdo/Personalização, também denominada Individualização, próxima característica a ser 

analisada por este estudo. 

Com a Personalização, segundo por Manuel Castells, no livro “A Sociedade em Rede” 

(1999), surge uma sociedade segmentada. O autor fala sobre o impacto da proliferação de 

canais de televisão (que pode ser comparado à multiplicação de notícias na Internet) que, 

segundo ele, resultou na evolução de uma sociedade de massa para essa sociedade 

segmentada. Castells cita Françoise Sabbah como uma das primeiras e melhores avaliações 

das novas tendências da mídia: 

Em resumo, a nova mídia determina uma audiência segmentada, diferenciada que, 
embora maciça em termos de número, já não é uma audiência de massa em termos 
de simultaneidade e uniformidade da mensagem recebida. A nova mídia não é mais 
mídia de massa no sentido tradicional do envio de um número limitado de 
mensagens a uma audiência homogênea de massa. Devido à multiplicidade de 



mensagens e fontes, a própria audiência torna-se mais seletiva, a audiência visada 
tende a escolher suas mensagens, assim aprofundando sua segmentação, 
intensificando o relacionamento individual entre o emissor e o receptor (SABBAH 
apud CASTELLS, 1999, p.424). 

 
Castells também comenta que a televisão precisou do computador para “se libertar” da 

tela. “Mas seu acoplamento, com conseqüências potenciais importantíssimas para a sociedade 

em geral, veio após um longo desvio tomado pelos computadores para serem capazes de 

conversar com a televisão apenas depois de aprender a conversar entre si. Só então, a 

audiência pôde se manifestar” (1999, p. 427). 

Já André Manta (2002), no Guia do Jornalismo na Internet, afirma que uma das 

grandes vantagens da Internet é a possibilidade de receber informações personalizadas, 

selecionadas de acordo com os interesses e as preferências de cada leitor em particular. Manta 

comenta que a entrega de conteúdo via e-mail foi a primeira experiência neste sentido. Logo 

depois, surgiram os serviços de personalização e recorte de notícias na Web e, recentemente, 

os grupos editoriais começaram a investir em novos serviços de notícias personalizadas que 

funcionam através de softwares especiais, capazes de enviar material noticioso atualizado, de 

várias fontes de informação na Internet, diretamente para o computador do usuário25. “Com 

isso, o leitor tem acesso a um grande número de reportagens do seu interesse sem nem ao 

menos precisar navegar entre os sites noticiosos na Web” (2002, p.1). 

 Porém, ao contrário do que afirma Manta, nenhum dos sites analisados apresenta 

serviços de notícias personalizadas que funcionem através de softwares especiais. O mais 

próximo do que citam os autores são os boletins por e-mail enviados para os usuários pelo 

Terra. Como se pode observar na Figura 28, o serviço é gratuito e aberto a todos os 

leitores/internautas que se cadastrarem. O usuário escolhe entre receber os assuntos 

importantes do dia, diariamente, notícias da editoria “Popular” todas as quartas-feiras ou 

informações sobre ciência e espaço todas as terças e quintas-feiras. Para isso, é preciso ter 

apenas um username e uma senha cadastrados no site do Terra.  

                                                 

25 Este sistema, conhecido como Webcasting, foi desenvolvido por empresas de informática do Vale do Silício 
(Califórnia) e inspirado no modelo broadcasting da televisão, no qual um centro emissor distribui informações 
para vários pontos receptores. Por trás do sistema está uma nova tecnologia batizada de push, que é usada para 
empurrar notícias personalizadas aos usuários da Internet, em lugar de esperar que eles visitem os sites na Web 
para puxar (pull) as informações que precisam. FONTE: 
http://www.facom.ufba.br/pesq/cyber/manta/Guia/cap13.html#Notas 

 



 

Figura 28 – Cadastro Boletins de Notícias Terra 

 

Na Figura 29, um exemplo de como funciona o serviço. O usuário recebe a notícia na 

sua caixa de e-mails e, se quiser se informar mais sobre o assunto, clica no link disponível no 

título, que remete ao site do Terra. A notícia sobre a possibilidade de funcionários de um dos 

bancos terem ajudado os integrantes da quadrilha foi recebida no dia dois de setembro, às 

21h29min, algumas horas após ser postada no site. 

Além disso, alguns autores acreditam que a construção da narrativa jornalística feita 

pelos usuários através da escolha dos links poder ser considerada um tipo de Personalização. 

Suzana Barbosa (2001), afirma que a customização de conteúdo se dá através do próprio 

percurso escolhido pelo usuário para ler as informações, sendo uma característica ligada 

propriamente à relação com os leitores-usuários, pois lhes assegura também a possibilidade de 

personalizar os conteúdos através do recebimento de informações sobre determinados 

assuntos do seu interesse. “Ou seja, pode ter um produto jornalístico ajustado às suas 

necessidades de informação” (2001 p.1). 



 

Figura 29 – Serviço de Personalização do Terra 

 

 A informação personalizada, individualizada ou customizada, pode ser oferecida para 

o leitor/internauta de várias formas. Segundo Beatriz Ribas (2003), os usuários podem receber 

o conteúdo 

configurando páginas de acordo com seus interesses para a cada acesso obter 
informações atualizadas referentes aos temas previamente escolhidos; indicando 
preferências por hierarquia de dados, formatos de apresentação visual, cores, tipos e 
tamanhos de fontes; recebendo por e-mail notícias sobre assuntos anteriormente 
indicados como sendo de seu interesse (RIBAS, 2003, p. 5) 
 

 Um diferente serviço de personalização é o envio de notícias por telefone celular, 

oferecido pelo Folha Online. Em parceria com a operadora Claro Digital, o site envia as 

últimas informações do dia para o aparelho do usuário, em forma de torpedo. O serviço, 

apesar de restrito a clientes da Claro que têm celulares com tecnologia GSM26, disponibiliza 

                                                 
26 A tecnologia GSM (Global Standard Mobile) é um sistema de celular digital baseado em divisão de tempo, 
como o TDMA, de maior cobertura em todo o mundo. Porém, é considerada a evolução do TDMA, pois permite, 
entre outras coisas, a troca dos dados do usuário entre telefones e acesso mais rápido a seviços WAP e Internet. 
FONTE: http://www.terra.com.br/celular/oquee_gsm.htm 



através do menu do celular as notícias solicitadas pelo usuário. Na Figura 30, o anúncio 

apresentado pelo site em forma de pop-up27. 

 

 
Figura 30 – Serviço de Personalização do Folha Online 

 

 O usuário pode receber as notícias de duas formas. Acessando, no Menu Claro, a 

opção “Notícias Agora” ou realizando o cadastro no site (Figura 31). Na sessão Notícias 

Agora, o usuário seleciona entre assuntos como “Últimas Notícias”, “Dólar e Bolsas”, 

“Aeroportos”, “Tempo”, “Futebol”, “Esportes”, “Horóscopo” e “Celebridades”. O usuário 

recebe no celular as informações solicitadas em poucos segundos. 

Assim, não apenas no caso analisado, mas em diversas outras situações, em qualquer 

lugar que esteja, o usuário pode se informar sobre os últimos acontecimentos, sem mesmo 

precisar do computador. No caso dos boletins por e-mail, o usuário lê a manchete e, se for de 

seu interesse, acessa o site para ler a notícia completa. Dessa forma os serviços de 

Personalização, além de disponibilizarem notícias de interesse dos usuários, acabam levando 

                                                 
27 Anúncios em forma de janelas que se abrem automaticamente no momento em que o usuário acessa a página 



cada vez mais visitantes para os sites. Mais uma vez, o usuário sente-se importante, dá 

credibilidade ao site e sempre volta para acessá-lo. 

Já o ClicRBS, em contrapartida, não apresentou nenhum serviço de Personalização em 

relação ao caso analisado. 

 
Figura 31 – Serviço de Personalização do Folha Online 

3.6 Instantaneidade/Atualização Contínua 

 

Outra característica que torna a Internet uma mídia diferenciada é a 

Instantaneidade/Atualização Contínua. Para exemplificar a Instantaneidade, Fernando Simone 

(2001) cita o episódio de ataque terrorista aos Estados Unidos, em 11 de setembro de 2001: 

“vários canais de comunicação online, como a CNN americana e outros portais, ficaram 

congestionados e alguns até saíram do ar em função do aumento de internautas que 

acompanharam em tempo real os acontecimentos” (2001, p.19). Simone completa: “A 

agilidade com que se pode publicar uma notícia na rede acaba sendo o pulo do gato daqueles 

que trabalham com jornalismo em tempo real. Esta facilidade é determinante e competitiva 

para este segmento da comunicação” (2001, p.20). 

 Suzana Barbosa (2001) concorda que, no meio eletrônico-digital, a atualização dos 

conteúdos acontece de maneira constante e que não há dead line estabelecido. “Em qualquer 



momento, na medida em que novas informações ou acontecimentos vão sendo produzidos, 

pode-se disponibilizar algo novo” (2001, p. 6). A autora completa, afirmando que esta 

renovação contínua tem a intenção de manter o leitor/internauta mais tempo dentro de 

determinado site, entretido em suas páginas e links e recebendo informação nova. 

 Como já citado, a primeira informação encontrada nos sites sobre a prisão dos 

integrantes do PCC em Porto Alegre foi postada no Terra, às 7h59min, já na manhã de sexta-

feira, dia primeiro de setembro, na sessão vinculada ao site “Terra Magazine”. A segunda 

notícia do Terra foi postada às 9h57min (Figura 32), duas horas depois, e já trazia uma 

correção, como o número de policiais que participaram da ação e informações diferentes 

como o número de pessoas que já haviam sido presas em todo o Brasil com a operação. 

 

Figura 32 – segunda matéria postada no Terra sobre o episódio 

 

A partir de então, diversas matérias sobre o episódio ganharam destaques nos três 

sites. Mais de uma semana depois, o leitor/internauta ainda encontrava notícias com 

informações como o número de presos, sobre como a polícia chegou até a quadrilha, sobre o 

dinheiro encontrado com os envolvidos e sobre o fechamento do túnel.  

Também ganharam destaque as notícias que informavam sobre a quantidade de 

dinheiro que os assaltantes pretendiam roubar, quanto gastaram na compra do prédio onde se 



instalaram e sobre a prisão de um dos acusados do seqüestro do repórter da Rede Globo 

Guilherme Portanova e do técnico Alexandre Callado (Figura 33). 

 

Figura 33 – Matéria sobre prisão de acusado do seqüestro da equipe da Rede Globo 

 

Assim, a cobertura do fato na Internet, através da Atualização Contínua, não se 

apresentou como uma grande reportagem como nos jornais impressos e telejornais. As 

informações foram sendo postadas aos poucos, separadamente, formando uma narrativa 

característica da web. Além disso, da mesma forma que a leitura hipertextual, essa narrativa 

dá autonomia aos usuários para que leiam o que desejarem e até quando desejarem. 

 Outro exemplo da Atualização Contínua é a matéria intitulada “Sobre para 39 o 

número de presos pela PF em todo o país” (Figura 34), postada no ClicRBS, às 8h21min do 

sábado, dia dois de setembro. Diferentemente do que apontavam as primeiras notícias, esta 

matéria trazia um número de 39 presos, em vez de 26, como informado anteriormente pelos 

sites. A notícia também informava onde foram efetuadas as prisões e para onde foram 

encaminhados os presos de Porto Alegre. 



 

Figura 34 – Sobre para 39 o número de presos pela PF em todo o país 

 

Outra pesquisadora que reflete sobre a Atualização Contínua na Internet é Beatriz 

Ribas (2003). A autora afirma a agilidade na atualização de conteúdos possibilitou o 

surgimento de uma categoria de informação na Web, as Breaking News, ou Últimas Notícias. 

Segundo Ribas, as sessões de últimas notícias tornaram-se uma característica lançada pelos 

portais, foram adotadas pela maioria das versões digitais dos jornais impressos e permitem 

também o que muitos veículos chamam de “tempo real”. “Acompanhar um determinado 

acontecimento em tempo real é estar diretamente conectado, através da Web, ao jornalista que 

está presente no lugar do acontecimento, e receber a cada instante o desenvolvimento dos 

fatos” (2003, p.6). 

 Os três sites analisados por este estudo apresentam uma sessão destinada a destacar as 

notícias mais recentes do dia. No Folha Online, esta sessão chama-se “Em cima da hora”, no 

Terra, “Últimas Notícias” e no ClicRBS, apenas “Notícias”. As matérias são postadas em 

intervalos de um a quinze minutos, acompanhadas da hora de postagem, editoria e título. 

Todas as notícias sobre o episódio do PCC que foram destaque nos sites, também apareciam 

nas sessões de últimas notícias, assim como diferentes matérias com outras informações sobre 

o assunto. 



 Nessas sessões de últimas notícias também é possível observar como a atualização se 

dá de forma rápida na Internet. A Figura 35 apresenta a repercussão do fato na sessão “Em 

cima da Hora” do Folha Online. Em pouco mais de meia hora, três notícias relacionadas ao 

caso estavam disponíveis na sessão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35 – Em cima da hora – Folha Online 

 

Dessa forma, além de apresentar o maior número possível de informações sobre o 

episódio, os sites acabam prendendo a atenção dos usuários. Com a visualização de notícias 

sobre diversos assuntos, os leitores/internautas acabam permanecendo acessados aos sites por 

mais tempo, muitas vezes lendo notícias sobre outros assuntos que até então não tinham 

interesse. No caso analisado, como vimos, às oito horas da manhã já era possível ter acesso às 

primeiras informações sobre o acontecimento e os jornais impressos, por exemplo, só 

divulgaram a notícia no outro dia.  

Assim, a Instantaneidade/Atualização Contínua também se caracteriza como uma 

vantagem da Internet. A rapidez com que as notícias são disponibilizadas faz com que as 

pessoas acessem a rede apenas para procurar informações sobre os assuntos de seu interesse, 



ainda não divulgados ou pouco divulgados nas mídias tradicionais. A partir daí, através da 

utilização das outras categorias já citadas, o usuário verifica se os sites apresentam ou não 

uma cobertura diferenciada, completa e confiável e, se teve seus interesses atendidos, cria o 

hábito de sempre voltar a acessá-los. 

 

3.7 Qualidade da Notícia/Tratamento Informativo 

 

Além das potencialidades apresentadas por Palacios – Interatividade, 

Hipertextualidade, Multimidialidade, Memória, Personalização e Instantaneidade, este estudo 

apresenta uma sétima característica que se refere à qualidade da informação, ou seja, ao 

tratamento dado às notícias com relação à abordagem apresentada na cobertura do episódio. 

Para isso, foi realizado um levantamento de informações em relação a aspectos como o uso de 

fontes, dados oficiais, prioridades dos sites na cobertura e atuação da Polícia Federal.  

 As primeiras notícias sobre o episódio foram apresentadas pelos sites de modo 

semelhante. As matérias traziam informações gerais como o número de policiais envolvidos 

na ação e o número de presos, o tamanho do túnel cavado e como os integrantes do PCC 

planejavam a ação, relacionando-a com o assalto ao Banco Central de Fortaleza, em agosto de 

2005. 

 O site do ClicRBS, de um modo geral, apresentou notícias que enfatizavam a atuação 

da PF em Porto Alegre. O fato de a Operação Toupeira ter sido realizada em outros estados 

foi ligeiramente citado pelo site. Alguns freqüentadores da região foram utilizados como 

fonte. A proprietária de um escritório em frente ao local de escavação disse que os integrantes 

da quadrilha, que se identificaram como pedreiros, trabalhavam o prédio há um mês e que ela 

já havia reparado que eram pessoas de fora pelo sotaque e pelos hábitos alimentares.  

 O ClicRBS também utilizou informações do site Globo Online, citando entrevista com 

o Ministro da Justiça, Márcio Thomaz Bastos. Porém, a maioria das matérias era oriunda da 

Rádio Gaúcha e a principal fonte utilizada foi a Polícia Federal. Em praticamente todas as 

matérias, o ClicRBS utilizava expressões como “segundo informações policiais”, “a PF 

informou” e “de acordo com a Polícia”. Autoridades como o Superintendente Regional da 

Polícia Federal no Estado, Delegado José Francisco Malmann, e o Delegado da Polícia 

Federal, Ildo Gasparetto, foram citadas em diversas matérias. Uma entrevista veiculada no 

jornal Zero Hora com José Francisco Malmann foi disponibilizada no ClicRBS e trazia 

informações sobre a carreira do superintendente, sobre como a Polícia investigou e desvendou 



o caso, e o classificava como comandante do “maior golpe na facção criminosa paulista 

Primeiro Comando da Capital (PCC)”. 

 Já o Folha Online e o Terra apresentaram um foco diferente nas notícias. Os dois sites 

enfatizaram a atuação da PF nos vários estados do Brasil. Como exemplo, a Figura 36 mostra 

uma matéria postada no final do dia primeiro de setembro, que trazia um resumo sobre o caso, 

relacionando o com outros casos com envolvimento do PCC. A notícia “PF prende 39 em 

megaoperação; parte dos suspeitos tem ligação com o PCC” falava apenas no terceiro 

parágrafo sobre as prisões realizadas em Porto Alegre. O destaque foi a realização da 

“megaoperação” em oito estados brasileiros. Com um texto longo e entretítulos, a notícia 

também apresentava informações sobre a ligação dos presos com o furto ao Banco Central de 

Fortaleza e com o seqüestro da equipe da Rede Globo, além de afirmar que os integrantes da 

quadrilha tinham propriedades em diversos Estados do país. A notícia ainda trazia links para 

outras notícias sobre os assuntos já referidos no texto. 

 

Figura 36 – Abordagem dada ao episódio pelo Folha Online 

 

O Folha Online também apresentou depoimentos de freqüentadores do local, como 

uma funcionária de uma loja ao lado do sobrado alugado pelo “grupo de Porto Alegre”, e 

fontes da Polícia Federal como Delegado Getúlio Bezerra.  Diferentemente do que apresentou 



o ClicRBS, o Folha Online atribuiu o comando da operação ao Delegado Ildo Gasparetto. 

Outra fonte utilizada durante a cobertura do episódio foi o Governador de São Paulo, Cláudio 

Lembo. O político foi citado em matérias sobre assuntos mais gerais como quando reafirmou 

acreditar que o PCC comete crimes em todo o território nacional, além de ter raízes 

internacionais. A maioria das matérias vinha assinada por um repórter “da Folha Online”. 

Dos três sites analisados, o Terra foi o que apresentou uma maior diversidade de 

fontes e, talvez por isso, um maior número de notícias sobre o assunto. Além de informações 

da Polícia Federal e de moradores de Porto Alegre, como um taxista e um porteiro do prédio 

onde a PF se instalou, o Terra citou agências de notícia como a Agência Brasil, outros 

veículos como os jornais Folha de São Paulo e Estado de São Paulo e, inclusive, a Rádio 

Gaúcha, o jornal Zero Hora e a Prefeitura de Porto Alegre. O site citou ainda o Secretário 

Municipal de Obras e Viação, Maurício Dziedricki, e classificou Getúlio Bezerra como 

Coordenador de Combate ao Crime Organizado da Polícia Federal. 

 Em relação ao foco das matérias, o Terra também enfatizou a atuação da PF em vários 

estados, com textos mais longos, e ressaltando a atuação do PCC exclusivamente em São 

Paulo. Exemplo disso foram as matérias “Lembo sugere trabalho com o Itamaraty para 

combater PCC”, onde o governador afirmou que é preciso trabalhar em conjunto com o 

Itamaraty para combater as ramificações internacionais do crime organizado e “Dez agentes 

são investigados por envolvimento com o PCC em SP”, que falava sobre investigação de 

agentes por envolvimento com o PCC em presídio paulistas, de dois e três de setembro, 

respectivamente. 

Posteriormente, foram surgindo diversas matérias com a repercussão do episódio, 

como o fechamento do túnel, a análise feita por peritos da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (UFRGS) no local, a provável participação de funcionários de um dos bancos 

no planejamento do assalto, o aumento no número de presos em todo o país e os valores 

gastos pelos integrantes da quadrilha com a compra do prédio onde se instalavam. As notícias 

eram apresentadas sempre da mesma forma, com textos maiores e mais completos no Terra e 

no Folha e com textos mais objetivos no ClicRBS. Apesar do diferente foco da abordagem do 

fato, as informações apresentadas tinham poucas diferenças. 

 Observa-se que o ClicRBS pouco explorou o fato de o PCC atuar em São Paulo há 

bastante tempo. Da mesma forma, questiona-se se ou outros dois sites deveriam dar mais 

ênfase ao acontecimento em Porto Alegre, onde a atuação da PF foi mais intensa. Porém, 

apesar da omissão do ClicRBS em relação à dimensão do PCC, acredita-se que a melhor 

forma de narrativa na Web foi apresentada pelo portal gaúcho. Mesmo que ainda não se tenha 



chegado a uma conclusão em relação à forma de narrativa ideal para as notícias na web, este 

estudo acredita que, como indicam os autores da área, os textos curtos e objetivos, com o 

acesso a outras informações através de links, é o estilo mais recomendado. 

Porém, de uma forma geral, os três sites apresentaram matérias completas, com 

informações fundamentadas e que puderam informar o leitor/internauta de uma forma 

satisfatória. Nesse ponto, entra em discussão a questão de como as características analisadas 

também podem refletir na qualidade da informação, contribuindo para uma cobertura 

jornalística diferenciada e auxiliando no processo de elaboração das notícias. Até que ponto a 

utilização desse novo modelo narrativo imposto pelo surgimento das ferramentas do 

Jornalismo Online pode ser apresentado como um complemento às notícias na Internet e 

como ampliação do acesso às informações? 

 

3.7.1 Agilidade na cobertura X retrocesso na qualidade 

 

O primeiro aspecto a ser levado em consideração é que o conteúdo jornalístico da web 

pode ser atualizado constantemente e que, como verificado, a Internet sai na frente na 

cobertura dos acontecimentos. Assim, é preciso questionar o que é mais importante para os 

produtores de notícias da Internet: a rapidez na apresentação das notícias ou a qualidade da 

apuração? 

A partir dessa necessidade de apresentar a notícia da maneira mais rápida possível, 

nota-se a utilização da técnica da Pirâmide Invertida. Segundo Luciana Mielniczuk (2002) 

este modelo de redação de notícias, surgido no final do século XIX, caracteriza-se por 

apresentar primeiro os fatos mais importantes e depois os menos importantes. A autora 

acredita que a técnica foi eficiente também para resolver os problemas relativos às limitações 

de espaço nos jornais impressos. “Caso fosse necessário reduzir o tamanho da notícia no 

processo de confecção do jornal, não havia perigo de, ao excluir o final do texto, eliminar 

alguma informação essencial” (2002, p. 9). Mielniczuk acrescenta ainda que o modelo 

Pirâmide Invertida é utilizado até hoje por ser considerado um modelo eficiente que, além de 

despertar de imediato a atenção do leitor, satisfaz de forma mais rápida suas necessidades. 

“Havendo maior interesse pelo fato, o leitor prossegue a leitura” (2002, p. 9). 

Na Internet, o uso da Pirâmide Invertida é ressaltado com a Hipertextualidade. Os 

blocos de texto, menores que nos jornais impressos, são conectados por meio de links e o 

primeiro sempre traz a informação mais importante. Exemplo disso é a notícia intitulada 



“Cartão de celular levou à prisão de 39 do PCC”, postada às 04h07min do dia dois de 

setembro: 

 

Sábado, 2 de setembro de 2006, 04h07  Atualizada às 09h06 
Cartão de celular levou à prisão de 39 do PCC 
  

 

 
A operação Toupeira, da Polícia Federal, que resultou em 39 prisões de suspeitos que 
seriam vinculados ao Primeiro Comando da Capital (PCC) e também frustrou plano de 
assalto a duas agências bancárias de Porto Alegre (RS), foi viabilizada por um cartão de 
recarga de celulares pré-pagos. Foram detidas pessoas nos Estados do Rio Grande do 
Sul, Alagoas, Piauí e Paraíba. Na capital gaúcha, 26 foram presos. 
  
» Veja fotos da operação  
» PF prende 39 assaltantes de banco ligados ao PCC  
» SP: Justiça bloqueia dinheiro do PCC em 58 contas  
» PF frustra megaassalto do PCC a bancos  
» Polícia ataca PCC em 10 Estados  
» PF prende membros do PCC em Porto Alegre  
» Opine sobre o assunto  
 
O cartão foi encontrado por agentes na casa usada pela pela quadrilha que furtou R$ 
164,7 milhões da sede do Banco Central (BC) em Fortaleza com o código raspado. 
Apesar disso, a PF conseguiu identificá-lo e, por meio dos números, descobriu o telefone 
que tinha recebido os créditos e passou a monitorá-lo.  
O celular continou sendo usado e permitiu à polícia localizar e prender, no Ceará, em 
agosto, Edmar Bezerra, suspeito de participar do furto milionário. Com ele, apreenderam 
celular com os números de outros 12 telefones suspeitos, todos funcionando no Rio 
Grande do Sul. Escutas realizadas nesses aparelhos possibilitaram à PF descobrir o plano 
de assalto em curso na capital gaúcha, utilizando um túnel escacado em um prédio na 
esquina da avenida Mauá com a rua Caldas Júnior, no centro financeiro da cidade - 
método idêntico ao adotado em Fortaleza. O túnel, com cerca de 80 metros de extensão, 
ia direto para agências da Caixa Econômica Federal e do Banrisul.  
A polícia esperou que a escavação do túnel se aproximasse do fim, pois tinha a 
informação de que os chefes do bando chegariam apenas na estapa final do plano.  
Foi preso na saída do túnel em Porto Alegre um dos líderes do PCC, Carlos Alberto da 
Silva, o Balengo (suspeito de envolvimento no seqüestro do repórter Guilherme 
Portanova, da Globo). Também foi detido Lucivaldo Laurindo, o Torturado ou Tatuzão - 
apontado como "mentor" do furto milionário ao BC em Fortaleza e flagrado em uma casa 
alugada pelo PCC no bairro do Partenon, em Porto Alegre. Com ele, estava também Jean 
Ricardo Galean, o Jean Gordo - suspeito de envolvimento no furto das jóias da família 
Kubitschek, em Brasília.  
Além deles, foi detido ontem, em São Paulo, Fabrísio Oliveira Santos, o Boy. Dizendo-se 
empresário, Santos comprou o edifício onde o túnel era escavado por R$ 1,2 milhão - já 
tinha pago a primeira parcela por R$ 300 mil.  
 
Segundo túnel 
Ontem, após as prisões em Porto Alegre, a PF descobriu um segundo túnel em uma casa 
em Maceió (AL), com cerca de 80 metros de comprimento e que apontava direto para 
uma agência da Caixa Federal em uma das principais avenidas da capital. Cinco pessoas 
foram presas. A PF está convicta de que, após o furto planejado em Porto Alegre, a 
quadrilha partiria direto para Maceió, a fim de efetuar novo roubo. 

Redação Terra  

  



O primeiro bloco de texto da notícia informa que a ação da Polícia Federal foi 

viabilizada por um cartão de recarga de celulares pré-pagos, elemento principal da notícia. 

Assim, em princípio, com um texto curto e simples, a informação parece superficial. Porém, 

após diversos links separando os blocos, o segundo parágrafo explica como o cartão auxiliou 

na prisão dos suspeitos. A notícia traz ainda informações sobre a apreensão de um celular com 

os números de outros 12 telefones suspeitos, além de citar a realização de escutas nesses 

aparelhos que possibilitaram à PF descobrir o plano de assalto. 

 Com essa estrutura da notícia apresentada pelo site, observa-se que o papel do 

leitor/internauta é tão importante quanto o papel do produtor da informação. A competência 

do receptor é colocada em prova quando este faz o próprio caminho da notícia a partir do que 

foi previsto pelos produtores. Como complemento, cabe ao usuário buscar as informações que 

lhe interessam, deixar-se levar pela curiosidade e, assim, aproveitar ao máximo as 

características da Internet. 

 Em contrapartida, essa construção da narrativa só vai ser possível se o jornalista 

responsável pelo conteúdo da notícia utilizar as ferramentas disponibilizadas pelo meio. O 

diferencial da cobertura na Web está na junção dos elementos observados – texto, som e 

imagem, o que acarreta na necessidade de um profissional preparado para atender essas 

demandas. Mesmo que em textos curtos e objetivos, as notícias na Internet não podem ser 

consideradas um retrocesso da prática jornalística. A partir disso, acredita-se que o desafio do 

profissional do meio é saber aproveitar essas potencialidades, como foi verificado em algumas 

das notícias observadas, para apresentar uma cobertura mais completa e dinâmica. 

Como afirma Canavilhas (2001), a introdução de novos elementos não-textuais 

permite ao leitor explorar a notícia de uma forma pessoal, mas obriga o jornalista a produzi-la 

segundo um guião de navegação análogo ao que é preparado para outro documento 

multimédia. Segundo o autor, o jornalista passa a ser um produtor de conteúdos multimédia e 

o utilizador do serviço, por sua vez, “não pode ser identificado apenas como leitor, 

telespectador ou ouvinte já que a webnotícia integra elementos multimédia, exigindo uma 

‘leitura’ multilinear” (2001, p. 5-6). 

Outra questão a ser pensada em relação à atuação do produtor de conteúdo da Internet 

é a utilização de informações de agências de notícias e/ou de outros meios. Na pressa de 

publicar as notícias na rede, o jornalista acaba não checando as informações e não traduzindo 

a linguagem desses diferentes meios para um modelo mais adequado para a web. Como 

exemplo, a Figura 37 mostra um texto característico do meio radiofônico. A notícia do dia 

oito de setembro, intitulada “Decretada a prisão de 26 envolvidos na Operação Toupeira”, é 



originária da Rádio Gaúcha e, por isso, apresenta frases mais curtas e informações 

superficiais. O ideal seria a disponibilização de fotos, por exemplo, além do áudio com a 

entrevista do juiz. Também não fica claro na notícia se os envolvidos na operação que tiveram 

a prisão decretada são os mesmos que foram presos ainda no dia da operação e estavam em 

prisão preventiva. 

 

Figura 37 – notícia oriunda da Rádio Gaúcha 

 

Em relação à disponibilização de informações equivocadas, não se constatou nenhuma 

falha no caso do episódio analisado. Porém, os sites frequentemente apresentaram notícias 

com chamadas como “Erramos”, do Folha Online. Além disso, percebe-se alguns erros na 

atualização das sessões de últimas notícias, principalmente no Terra. E é a partir daí que se 

questiona qual o critério mais importante para os profissionais dos sites: a diversidade de 

fontes, a checagem ou a velocidade de atualização? Nesse ponto, a instantaneidade da Web 

pode ser considerada uma desvantagem. Os sites perdem credibilidade no momento em que 

priorizam a velocidade em detrimento da qualidade. Para Pollyana Ferrari (2003), além de 

fontes, a checagem requer tempo e um faro jornalístico para desconfiar de tudo. Como afirma 

a autora, “o repórter precisa ir atrás dos dados e confirmá-los antes de publicar na Web ou em 

qualquer outro veículo jornalístico, seja televisivo, radiofônico ou impresso” (2003, p.81). 



 Outra questão a ser pensada é sobre junção de todas as categorias analisadas. Será que 

a utilização dessas características amplia a qualidade da notícia ou simplesmente dificulta o 

acesso ao conteúdo? No momento em que, na Internet, tudo pode ser considerado informação, 

é preciso ter cuidado para que a disponibilização de texto, fotos, vídeo e áudio não se torne 

redundante. 

 É importante ressaltar novamente que ainda não se sabe que forma de narrativa é ideal 

para as notícias na web, pois nenhum modelo se consolidou. Mas é preciso entender que o 

Jornalismo na Internet tem uma lógica própria e, como já citado, demanda um novo perfil de 

profissional. 

 No caso do episódio analisado, os sites utilizaram interessantes ferramentas durante a 

cobertura, disponibilizando um modelo eficaz, pois não apresentaram a convergência das 

mídias de um modo repetitivo, mas sim, como um complemento. A disponibilização de 

imagens, tanto estáticas quanto em movimento, serviram como ilustração, auxiliando na 

interpretação do caso. Outro exemplo atraente na cobertura do fato foi a apresentação de 

obras, como livros e filme, que falam sobre a violência no país. Uma forma diferente de 

abordar o caso e de apresentar as informações aos usuários que desejarem aprofundar seu 

conhecimento sobre a violência de uma forma geral. 

 Mais uma vez, é importante frisar que a competência do usuário em aproveitar essas 

ferramentas se torna determinante para que o conteúdo seja recebido da melhor forma 

possível. Não basta apenas conectar-se ao site e ler superficialmente as notícias. É preciso 

buscar as informações através dos links, acompanhar a repercussão do fato com as novas 

matérias postadas, além de saber utilizar e até mesmo instalar programas como o Real Player, 

necessário para a visualização dos vídeos e áudios do ClicRBS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Mesmo sem analisar a recepção das notícias online, o estudo pretendeu justificar a 

necessidade de um modelo mais organizado, que não apresente riscos aos redatores e, 

conseqüentemente, aos leitores. Entende-se que a construção de um website deve contar com 

profissionais aptos a desenvolver um produto de qualidade, pois, nesta era de excesso de 

informação, a indústria das notícias instantâneas nos oferece mais entretenimento que 

jornalismo. O que vemos crescer é uma aparente redução na importância do profissional, 

quando qualquer pessoa pode fazer aquilo que considera jornalismo, apenas preocupando-se 

em enquadrar a escrita nos moldes normativos da língua. A Internet tornou-se um agravante 

desta epidemia, pois não pode (nem deve) controlar esse tipo de manifestação. 

Em contrapartida, em algumas das principais faculdades de jornalismo do Brasil nota-

se uma preocupação em discutir as características do novo meio. A Universidade de São 

Paulo, por exemplo, apresenta no 4° semestre a disciplina “Jornalismo Online – Paradigmas e 

Conteúdos”. Na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a disciplina “Cibercultura e 

novas tecnologias de Comunicação” é oferecida como eletiva/facultativa. Na Universidade 

Federal da Bahia, além do GJOL existe a “Oficina de Jornalismo Digital” e na Universidade 

Federal do Rio de Janeiro há uma Divisão de Mídias Virtuais. Dessa forma, as faculdades têm 

um papel fundamental para o desenvolvimento de uma linguagem jornalística própria para a 

web. Também por isso, foi importante a realização de um levantamento de uma bibliografia 

atual sobre Jornalismo Online. Diversos autores, no Brasil e no mundo, trazem discussões 

pertinentes sobre o assunto, apresentando conceitos e tendências que foram fundamentais para 

o resultado desta análise. 

Em relação à cobertura do fato analisado por este estudo, compreende-se que nenhuma 

das potencialidades apresentadas pelos sites é própria da web. A Interatividade, por exemplo, 

existe na televisão, a Hipertextualidade, como citado, também já existia nos livros e jornais 

impressos. Porém, mesmo que presentes em outras mídias, essas potencialidades se 

transformam e ganham outra dimensão quando trazidas pela Internet. Através da análise das 

notícias sobre o caso “Operação Toupeira”, foi possível perceber que a Internet brasileira 



começa a reconhecer suas potencialidades e a aproveitar-se desses recursos para cada vez 

mais atrair internautas assíduos.  

Apesar de limitada a três sites, a análise deste estudo pôde comprovar a evolução da 

cobertura online desde o modelo transpositivo. É claro que as potencialidades foram 

exploradas de forma diferente durante a cobertura do fato. O ClicRBS, por exemplo, 

apresentou características da Multimidialidade, mas não apresentou serviços de 

Personalização. O Folha Online, por sua vez, não apresentou vídeos ou áudio, mas, ao mesmo 

tempo, é muito mais que uma mera reprodução do jornal impresso Folha de São Paulo. 

 Ressalta-se, mais uma vez, que com o resultado deste estudo não se pode falar do 

Jornalismo Online de uma forma geral e que este continua em constante transformação. 

Porém, seu efeito foi surpreendente. O que antes se imaginava ser desorganizado e superficial, 

mostrou-se diferente, dinâmico e interessante. Por isso, destacam-se casos como o vc repórter 

e os fóruns de debates, que contam com a participação efetiva dos usuários, a disponibilização 

de imagens, que trazem credibilidade ao meio, e outras ferramentas como os serviços de 

busca e textos explicativos sobre a atuação do PCC no Brasil. 

 Através da cobertura na Internet, também foi possível ter uma visão mais completa do 

caso. Além de trazer toda a história da Operação e possibilitar uma busca sobre as questões 

específicas de interesse do usuário, a mídia também apresentou a continuidade do episódio de 

forma mais abrangente. O usuário pôde acompanhar toda sua repercussão, obtendo notícias 

que nenhum outro veículo trouxe, como por exemplo, informações mais completas sobre o 

túnel cavado, sobre a possível ajuda de funcionários dos bancos e sobre ataques do PCC em 

outros estados brasileiros. Tudo isso, com links que remetiam as primeiras e principais 

notícias, além dos já citados diferenciais como imagens em movimento, murais de discussão e 

galerias de fotos. 

 Observou-se também que o Terra foi o site que mais apresentou matérias de agências 

de notícias. Assim, o site não só trouxe diferentes informações que o ClicRBS e o Folha 

Online, mas também as disponibilizou mais rapidamente e em maior número. Porém, apesar 

de não ter apresentado nenhuma errata em relação a essas notícias, ainda fica o 

questionamento: será que as informações foram checadas? Acredita-se que já exista uma 

relação de confiança entre os sites e as agências, pois as matérias eram completas e traziam 

fontes oficiais. Além disso, a Agência Brasil, por exemplo, não apresentou notícias 

fragmentadas, mas sim, sempre com uma reconstrução do episódio. Assim, nota-se que a 

pesquisa e o trabalho de apuração são feitos mais pelos profissionais das agências de notícias 

do que pelos jornalistas do site. 



Sobre a Interatividade, questiona-se até que ponto a ferramenta é disponibilizada como 

diferencial da cobertura na web e como um atrativo para o leitor/internauta. Será que os 

jornalistas realmente se importam com a opinião dos usuários? Ou simplesmente utilizam as 

formas de Interatividade como estratégia de captura do usuário através de sua produção? 

Como citado, quando vê sua foto, texto ou opinião postada em sites com grande quantidade 

de acesso, o usuário sente-se importante e sempre torna a acessá-los. 

 Dessa forma, ressalta-se que uma questão interessante que contribuiria com este 

estudo, mas que não teve sua realização viabilizada, foi o contato com os produtores das 

notícias. Entrevistas com jornalistas responsáveis pelos sites e pelas agências poderiam 

acrescentar, na medida em que trariam respostas sobre o acompanhamento dos fóruns e 

murais de discussão, sobre os costumes nas redações em relação à produção e velocidade de 

postagem das notícias e sobre orientações para utilização ou não das ferramentas analisadas. 

Outro recurso bem explorado pelos sites foi a Multimidialidade. Como citado, através 

da convergência de diferentes mídias para a Internet, obtém-se um novo modelo narrativo. 

Com características próprias da TV e do rádio, por exemplo, os leitores/internautas 

acompanharam uma cobertura mais completa e dinâmica do fato. Em contrapartida, lamenta-

se que o uso limitado do hipertexto não tenha trazido mais opções para os usuários. Na 

cobertura do caso analisado não foi possível acessar diferentes sites sobre o assunto, pois os 

links apenas remetiam o usuário para conteúdos dos sites. 

Dessa forma, coube ao leitor/internauta encontrar alternativas para acompanhar o 

assunto da maneira que achou melhor. Pressupõe-se que, tanto a exploração das 

potencialidades como a reconstrução do episódio através de notícias anteriores, na maioria das 

vezes, não foram feitas pelos jornalistas, mas sim, pelos usuários. Como exemplo, cita-se os 

bancos de dados dos sites. Cabia ao usuário que não acompanhou a cobertura do episódio 

desde o dia primeiro de setembro buscar outras informações nos links relacionados. Assim 

como os leitores/internautas, os jornalistas de outros veículos também podiam reconstruir o 

acontecimento através da Memória, com os serviços de busca disponibilizados pelos sites. 

 Enfim, entende-se que os profissionais devem conhecer os recursos disponíveis na 

rede para apresentar a notícia de forma clara e organizada e provocar o usuário para a 

apreensão de sua linguagem. É preciso conhecer as potencialidades do meio e de saber como 

organizar e apresentar aquilo que se escreve. Também é preciso ter em mente que o leitor do 

veículo digital não espera e, se não temos uma boa amarração de idéias para dar continuidade 

até a finalização de uma notícia, perdemos o “freguês”, que vai clicar em outro link e vai 

embora. 
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ANEXO A: 

 
1 – Idem 13 com mais um link interno para outra notícia sobre o assunto. 
 
2 – Sem foto e sem link para outras notícias sobre o assunto. Acompanhando a matéria, link 
interno para “Últimas de Brasil” (Memória). Sem assinatura do repórter: Redação Terra. 
 
3 – Idem 15. 
 
4 – Sem foto; um link interno para a sessão especial “Eleições 2006”. Após a matéria, links 
internos para “Especial” (Memória). Sem assinatura do repórter: “da Folha Online”. 
 
5 – Sem foto e sem links para outras matérias sobre o mesmo assunto. O link do título 
remeteu para o site da Invertia. Após a matéria, links internos para “O que você achou desta 
matéria”, “Para ler mais notícias como essa clique aqui” e “A notícia relacionou” (Memória), 
além de “As preferidas dos internautas” e “As matérias mais consultadas” (Interatividade). 
Sem assinatura do repórter. Fonte: Invertia. 
 
6 – Com foto; acompanhando o título, subtítulo sem link. No corpo do texto, link interno para 
informações sobre o candidato e o partido. Após o texto, links internos para as outras 
entrevistas e para foto do entrevistado. Links internos para “Saiba Mais” (Memória), com 
outras notícias sobre Eleições 2006. 
 
7 – Sem foto; link interno para sessão especial “Eleições 2006”. Após a matéria, links internos 
para outras notícias sobre o mesmo assunto em “Leia Mais” (Memória) e “Especial” com 
enquete sobre o horário eleitoral (Interatividade). Assinatura dos repórteres, “da Folha Online, 
em Brasília e São Paulo”. 
 
8 – Sem foto e sem link para outras notícias. Após o primeiro parágrafo, dois links internos 
para notícias sobre o mesmo assunto. Acompanhando a notícia, link interno para “Últimas de 
Presidencial” (Memória). Sem assinatura do repórter. Fonte: agência Reuters. 
 
9 – Idem 6 mais dois links internos, após o subtítulo, para notícias sobre o mesmo assunto. 
 
10 – Com foto; link interno para sessão especial “Eleições 2006”. Após a matéria, links 
internos para outras notícias sobre o assunto em “Leia Mais” (Memória) e “Especial”. Link 
para enquete sobre o horário eleitoral (Interatividade). Assinatura dos repórteres, “da Folha 
Online, em Brasília e São Paulo”. 
 
11 – Sem foto; link para notícia sobre outro assunto. Acompanhando a matéria, links internos 
para “Últimas de Brasil” (Memória). Sem assinatura do repórter: Redação Terra. 
 
12 – Foto ilustrativa; acompanhando o título, subtítulo sem link. Sem outros links e sem 
assinatura do repórter.  
 
13 – Idem 10. 
 
14 – Sem foto e sem links para outras matérias sobre o mesmo assunto. Após o primeiro 
parágrafo, dois links internos: um para opinar sobre a pesquisa (Interatividade) e um para 



conferir os dados da última pesquisa (Memória). Acompanhando a notícia, gráfico ilustrativo 
e link interno para “Últimas de Presidencial”. Sem assinatura do repórter: Redação Terra. 
 
15 – Com foto; acompanhando o título, subtítulo sem link. Link interno para outra matéria 
sobre o mesmo assunto, para Blog de repórter, para envio de fotos das edições anteriores da 
Expointer (Interatividade) e para fotos do dia. Após a matéria, vídeo com entrevista 
(Multimidialidade) e link para “Saiba Mais” (Memória). Assinatura dos repórteres: RBS TV. 
 

 

ANEXO B: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hipertextualidade 
 
- Links internos para notícias sobre o mesmo assunto: Folha, ClicRBS, Terra 
- Links internos para notícias sobre outro assunto (da mesma editoria): Terra 
- Links no corpo do texto: ClicRBS (internos), Folha (para outros sites) 
 

Multimidialidade 
 
- Fotos acompanhando as manchetes: Folha, Terra, ClicRBS 
- Galeria de fotos: Terra, ClicRBS 
- Vídeo: Terra, ClicRBS 
- Áudio: ClicRBS 
- Arquivos em PDF: ClicRBS 
 

Memória 
 
- Banco de Dados: Folha (Leia Mais), Terra (Últimas de...), ClicRBS (Saiba 
Mais) 
- “Especial”: Folha, ClicRBS (“Entenda o caso”) 
- “A notícia relacionou”: Terra 
- “Confira”: Terra, ClicRBS 
 

Atualização Contínua 
 
- Não atualizou das 8 às 12hs: Folha (1 vez), ClicRBS (1 vez) 
- Não atualizou das 12 às 16hs: Folha (2 vezes), ClicRBS(1 vez) 
- Não atualizou das 16 às 20hs: Folha (1 vez), ClicRBS (1 vez) 
- Não atualizou das 20 à 00h: Folha (2 vezes), Terra (1 vez), ClicRBS (1 vez) 
- Não atualizou da 00h às 8hs: Folha (4 vezes), ClicRBS (2 vezes) 
 



 

 

 

 

 

 

ANEXO C: 

 

“A POLÍCIA FEDERAL CONSEGUIU FRUSTRAR UM PLANO MINUCIOSAMENTE 
ELABORADO PARA ROUBAR DOIS BANCOS EM PORTO ALEGRE - DURANTE O 
FERIADÃO DE 7 DE SETEMBRO. TRINTA E NOVE PESSOAS FORAM PRESAS EM 
CINCO ESTADOS, COMO MOSTRA O REPÓRTER JONAS CAMPOS. 
 
Na saída dos presos, aplausos da população. Os bandidos foram surpreendidos neste prédio, 
no centro de Porto Alegre. Aqui, cavavam o túnel. Os assaltantes queriam chegar ao banco do 
Estado do Rio Grande do Sul e à Caixa Econômica Federal. Os vizinhos não suspeitavam da 
ação. 
 
‘Um dia perguntei se eles estavam reformando, eles disseram que sim’, conta a vizinha.  
A Polícia Federal encontrou com os criminosos um contrato, uma promessa de compra e 
venda do prédio no valor de R$ 1,2 milhão. O comprador Fabrísio Oliveira Santos foi preso 
em São Paulo. 
 
‘A terra que saía do túnel era armazenada em sacos. A quadrilha chegou a 
improvisar este sistema de refrigeração que levava oxigênio a quem 
trabalhava aqui dentro’.  
 
A escavação já tinha 80 metros. E faltavam cerca de cem metros para alcançar os cofres dos 
dois bancos. Eles pretendiam roubar R$ 80 milhões.  
 
Segundo a Polícia Federal, o grupo trabalhava noite e dia. Veio de São Paulo 
e do Nordeste há dois meses, quando começou a ser monitorado. Eles planejavam fazer o 
assalto no feriado de 7 de setembro. Por isso, a ação da polícia foi antecipada.  
 
‘Agora com as investigações nós vamos ver de que forma eles iriam chegar até o cofre, se eles 
tinham alguma informação privilegiada, como que eles chegariam ao cofre sem que houvesse 
o disparo do alarme’, investiga José Francisco Malmann, superintendente da Polícia Federal 
no Rio Grande do Sul.  
 
O ministro da Justiça, Marcio Thomaz Bastos, chegou a dizer que um dos presos, Carlos 
Antonio da Silva, conhecido como Balengo, seria um dos seqüestradores do repórter da TV 
Globo Guilherme Portanova e do auxiliar técnico Alexandre Calado. Mas a polícia de São 
Paulo não confirmou a informação.  
 
Segundo a investigação, pelo menos 8 dos 26 presos participaram do roubo ao Banco Central 
em Fortaleza no ano passado, quando foram levados R$ 165 milhões.  

Personalização 
 
- Boletins por e-mail: Terra 
- Notícias pelo celular: Folha 
- Notícias separadas por editoria: Folha, Terra, ClicRBS 
 



Com o grupo em Porto Alegre, foram encontrados R$ 20 mil. A investigação vai ser feita para 
saber se são as mesmas cédulas roubadas na capital cearense.  
 
O dinheiro da ação frustrada em Porto Alegre seria usado para financiar a quadrilha que 
comandou os ataques em São Paulo.  
 
AS OUTRAS PRISÕES FORAM NA PARAÍBA, EM ALAGOAS E NO PIAUÍ. EM 
MACEIÓ, A POLÍCIA FEDERAL ENCONTROU UM TÚNEL QUE A MESMA 
QUADRILHA TERIA ESCAVADO - MAS QUE ESTAVA ABANDONADO. OS 
BANDIDOS, ENTÃO, TERIAM PLANEJADO OS ROUBOS EM PORTO ALEGRE.” 

 
Rede Globo, Jornal Nacional – 1º de setembro de 2006 

 
 

ANEXO D: 

 

PF montou empresa para vigiar a facção 
Em um Posto de Observação no Cais do Porto, polícia monitorou passos da quadrilha que 
furtaria R$ 200 milhões em Porto Alegre 
 
Em uma manhã de agosto, as vagas para estacionamento na esquina da Caldas Junior com a 
Mauá, no coração de Porto Alegre, estavam todas ocupadas. Qual a novidade, já que falta de 
vaga no Centro é comum? O detalhe é que por trás da cena corriqueira havia uma manobra de 
inteligência policial. Foi a Polícia Federal (PF) quem ocupou as vagas para impedir que um 
contêiner de coleta de entulhos fosse colocado ali.  
 
O objetivo dos policiais era irritar e atrair para a rua os criminosos que ocupavam o prédio 11 
da Caldas Junior, onde davam início a uma escavação que os levaria pelos subterrâneos da 
cidade até os cofres das agências do Banrisul e da Caixa Econômica Federal na mesma via.  
 
A meta da polícia foi alcançada: pelo menos seis dos criminosos ligados à facção paulista 
Primeiro Comando da Capital (PCC) saíram do imóvel para olhar um dos carros discretos da 
PF. Andavam ao redor do veículo, espiavam para dentro, conversavam e gesticulavam, 
preocupados por não poder instalar o contêiner que haviam contratado.  
 
Naquela manhã, a partir das câmeras instaladas nos carros, a PF conseguiu identificar parte 
dos bandidos que preparavam o túnel.  
 
Do outro lado da Avenida Mauá, a cena era observada por agentes federais que trabalhavam 
ininterruptamente no chamado Posto de Observação (PO). Se os bandidos deram uma 
aparência de normalidade à obra, espalhando na vizinhança que reformavam o prédio para 
instalação de uma empresa e usando até telentulhos, a PF não ficou para trás.  
 
Alugou salas no armazém 1 do Cais do Porto e instalou uma empresa que trabalharia na 
reestruturação do local. Todos os dias, agentes, usando roupas comuns, carregavam escadas, 
faziam anotações em pranchetas, medições no prédio e fotos. Nos horários de refeições, 
alguns sentavam no meio fio com a marmita.  
 



O posto funcionava como um espelho do QG da facção. Além dos equipamentos de 
monitoramento, o local tinha banheiros, cozinhas e alojamentos para policiais de fora do 
Estado. Havia pelo menos dois agentes acordados para monitorar as imagens e a 
movimentação do bando.  
 
Nos últimos dias, as imagens captadas no local passaram a ser repassadas instantaneamente - 
via Internet - para a sede da PF na Capital e em Brasília. A administração do porto tinha 
conhecimento do trabalho policial disfarçado.  
 
- Mas eles imaginavam que fosse uma investigação de tráfico de drogas na região - contou um 
policial.  
 
A PF monitorou o grupo no aeroporto, na rodoviária e no sobrado no bairro Partenon por 
meio de câmeras instaladas em vans e em carros. O PO funcionou até a quarta-feira, quando 
os equipamentos foram retirados.  
 

Armazém dos Cais do Po rto

Posto de Observação da PF

Carros po liciais com câmeras
AV. MAUÁCALDAS JR.

Banrisul

Armazém dos Cais do Porto

Prédio ocupado
pela facçãoCENTRO
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