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O que é um Jornalista e o que ele faz? 

Jornalista é o profissional formado em Jornalismo. É 

a pessoa responsável pela apuração, investigação e 

apresentação de notícias, reportagens, entrevistas 

ou distribuição de notícias ou outra informação de 

interesse coletivo. O trabalho do jornalista é 

chamado jornalismo. Um jornalista pode trabalhar 

com questões gerais ou especializar-se em 

determinadas áreas. No entanto, a maioria dos 

jornalistas tendem a se especializar, e cooperando 

com outros jornalistas, produzir publicações que 

abrangem muitos tópicos. Por exemplo, um 

jornalista esportivo cobre notícias dentro do mundo 

dos esportes, mas este jornalista pode ser uma 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Not%C3%ADcias
https://pt.wikipedia.org/wiki/Informa%C3%A7%C3%A3o
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parte de um jornal que cobre diversos temas. O 

exercício do Jornalismo é privativo de jornalista. 

Entre as áreas em que o jornalista trabalha estão o 

Radiojornalismo, Telejornalismo, Webjornalismo 

(Jornalismo Digital), Jornalismo Impresso, 

Assessoria de Imprensa, Assessoria de 

Comunicação, Assessoria Empresarial, entre outras 

áreas do Jornalismo e da Comunicação Social. Por 

ser uma profissão que tem como fatores 

primordiais a defesa das liberdades de imprensa e 

de expressão, o jornalista é um dos principais 

pilares da democracia. 

 

 



A importância do WebJornalismo 

O jornalismo não é mais como antigamente. Se 

antes redações lotadas de repórteres, editores e 

revisores eram essenciais para “fazer a máquina 

rodar”, hoje, com a internet usada como 

ferramenta essencial de trabalho e o famoso home 

office como recurso para diversos veículos 

economizarem com benefícios trabalhistas, a 

profissão mudou muito. Entenda aqui mais 

sobre jornalismo digital e como a internet 

transformou a profissão. 

A digitalização das redações e o compartilhamento 

cada vez mais comum de notícias online (seja por 

meio de redes sociais ou aplicativos) nos trouxeram 

https://ucb.catolica.edu.br/portal/curso/comunicacao-social-jornalismo/


a uma era de comunicação e informação sem 

precedentes: as notícias chegam e se espalham 

minutos depois de o fato ter acontecido. Essa 

verdadeira revolução no jornalismo também 

aproximou o mister do público, que viu na 

possibilidade de interação nas caixas de 

comentários abertas aos leitores um modo de 

compartilhar opiniões e visões de mundo (sejam 

elas polêmicas ou não). 

No Brasil, os jornais impressos e as revistas 

começaram vagarosamente a migrar para a 

internet. A Folha fez sua integração entre as 

redações do impresso e o online antes dos demais, 

e acabou saindo na frente da concorrência: 



implementou o paywall, sistema de cobrança de 

assinaturas digitais pouco depois do New York 

Times, importante jornal norte-americano. O maior 

veículo do país foi seguido pelos demais hoje, por 

exemplo, as redações das publicações sob a marca 

da Infoglobo (O Globo, Extra e revista Época) 

funcionam juntas. 

Ou seja, o jornalista da "velha guarda", que só sabia 

fazer jornalismo “à moda antiga”, teve de se 

adequar aos novos tempos para sobreviver na 

profissão. 

Há cerca de três anos, um estudo do jornalista 

brasileiro Ricardo Gandour já constatava que a 

fragmentação proporcionada pelo ambiente digital 

https://knightcenter.utexas.edu/pt-br/blog/00-17242-editor-brasileiro-lanca-estudos-sobre-efeitos-da-internet-no-jornalismo-e-alerta-sobre
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levaria à polarização. A falta de rigor na apuração e 

na construção do texto traria mais desconfiança 

com relação ao jornalismo tradicional e 

transformaria boatos e opiniões (muitas vezes 

controversas) em fatos. Com a rapidez no 

compartilhamento de tais inverdades, as reações 

instantâneas e superficiais seriam inevitáveis. E esse 

cenário não poderia descrever melhor o nosso 

presente. 

Você tem vontade de se aventurar no jornalismo 

digital? É rápido o suficiente para esse mundo 

cibernético? Está disposto a combater as fake news 

e fazer jornalismo de qualidade, levando fatos, não 



boatos, a seu leitor? Conte para a gente o que 

achou. 

 

 

 

 

Caracteristica principal do WebJornalismo 

Se antigamente o jornalista focava seu trabalho no 

segmento investigativo para assegurar a 

exclusividade da pauta, hoje, os profissionais 

buscam pautas de acordo com o interesse do 

público – medidas por meio de 

ferramentas digitais específicas e redes sociais. 



Com funciona o WebJornalismo? 

A implementação da tecnologia e da internet nas 

práticas jornalísticas levou ao chamado Jornalismo 

Digital. Essa vertente do jornalismo mudou a 

imagem que muitas pessoas ainda tinham 

do jornalista, como aquele profissional que passa o 

dia todo se deslocando por diferentes locais em 

busca das pautas e fontes, para só no final do dia 

chegar à redação para transcrever ou gravar a 

reportagem. No entanto, aqueles que têm a 

atuação mais voltada ao Jornalismo digital têm uma 

forma de trabalhar um pouco diferente da maneira 

que muitas pessoas ainda têm formada na cabeça. 

 

https://www.educamaisbrasil.com.br/cursos-e-faculdades/jornalismo/salario-de-jornalista-carreira


Interatividade e imediatismo são duas palavras que 

podem definir bem a prática dessa vertente 

do Jornalismo. O Jornalismo Digital utiliza os portais 

da internet e redes sociais online para compartilhar 

com o seu público as notícias e matérias mais 

relevantes de cada dia. Não é difícil encontrarmos, 

por exemplo, páginas e perfis de jornais e revistas 

de pequeno, médio e grande porte, no Facebook e 

Twitter. 

 

 

Características do jornalismo digital 
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Se antigamente o jornalista focava seu trabalho no 

segmento investigativo para assegurar a 

exclusividade da pauta, hoje, os profissionais 

buscam pautas de acordo com o interesse do 

público – medidas por meio de ferramentas digitais 

específicas e redes sociais. 

 

Outra mudança notória é o local de onde as 

reportagens são produzidas. Em épocas passadas os 

jornalistas precisavam ir à campo para investigar, 

falar com fontes e, na maioria das vezes, utilizar as 

dependências do veículo para realizar o fechamento 

da matéria. Atualmente o jornalista que trabalha 

por conta própria pode desenvolver todos os 



processos de construção da reportagem de onde 

desejar. Até mesmo uma apuração que necessite 

bastante atenção, como desvio de verbas públicas, 

pagamentos indevidos de companhias estatais, etc. 

podem ser realizados do conforto de casa graças às 

técnicas utilizadas no jornalismo digital. 

 

Nos tempos atuais o jornalista voltado ao meio 

digital está longe de ser apenas um produtor de 

conteúdo para jornais impressos como há algumas 

décadas. Para manter seu espaço no novo formato 

de fazer o Jornalismo, o profissional precisa 

conhecer técnicas de edição de imagem, 

manipulação de áudio e vídeo, além de possuir o 



bom e velho “bom texto”. Hoje o jornalista 

digital atua com produção de conteúdo em geral, 

incluindo infográficos, podcasts, reportagens 

multimídia e todo tipo de conteúdo capaz de ser 

vendido para as diferentes plataformas de 

veiculação. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

WebJornalismo e sua história 

O surgimento do jornalismo digital representa uma 

revolução na maneira de apurar, produzir e 

distribuir conteúdo jornalístico. Em 1995, Nicholas 

Negroponte, visionário pesquisador do MIT, em seu 

livro Vida Digital apresentou como seria o cotidiano 



das pessoas inserido em mundo digital, que até 

aquele momento, parecia algo muito distante. Ele 

inicia a discussão afirmando que a melhor maneira 

de avaliar os méritos e as conseqüências da vida 

digital é refletir sobre a diferença entre bits e 

átomos. O papel (átomo) vai cedendo lugar a 

impulsos eletrônicos (bits) que podem viajar a 

grandes velocidades pelas auto-estradas da 

informação (NEGROPONTE, 1995). O jornalismo nas 

redes digitais, e especialmente na Internet, é um 

fenômeno relativamente recente, com uma 

expansão paralela à da World Wide Web (www) e 

com seus inícios em 1994. O estudo do novo 

fenômeno começa em vários paises 



simultaneamente, favorecido, por sua vez, pela 

potencialização da comunicação entre acadêmicos 

(correio eletrônico, listas de discussão, fóruns, 

blogs, etc) aproximando sobremaneira 

pesquisadores da comunidade acadêmica 

internacional. A expansão destas novas formas de 

comunicação global favoreceu o conhecimento 

mútuo de diferentes grupos de pesquisa, 

possibilitando a formação de redes cada vez mais 

amplas e coesas (NOCI, PALACIOS, 2008). O estudo 

do jornalismo digital (também conhecido por 

jornalismo online, ciberjornalismo, jornalismo 

interativo e jornalismo multi-media) não atraiu a 

atenção de estudiosos e profissionais da área de 



comunicação até o inicio dos anos 90. Kevin 

Kawamoto (2003) conta que alguns educadores das 

escolas de comunicação assim como respeitados 

jornalistas acreditavam que tanto a Internet quanto 

a World Wide Web não eram nada mais do que 

modismos e assim não mereciam ser levadas a 

sério. Porém, nos dias de hoje, poucos discordariam 

da importância das mídias digitais e de seu papel 

duradouro no panorama global dos meios de 

comunicação, assim como do impacto significante 

na sociedade em relação a industria editorial, 

fonográfica e televisiva causado pelo surgimento da 

tecnologia digital. O autor propõe uma única 

definição do termo 2 jornalismo digital: o uso de 



tecnologias digitais para pesquisar, produzir e 

distribuir (ou tornar acessível) noticias e 

informações para uma audiência informatizada. 

Mesmo assim, ele alerta que a definição de 

jornalismo digital está em constante transformação 

devido aos avanços tecnológicos, e mais importante 

ainda, devido a mudanças no jornalismo como 

instituição assim como conceito. Em meados da 

década de 1990, o termo jornalismo digital ou 

ciberjornalismo referia-se, na maioria das vezes, às 

versões desenvolvidas para a web de jornais 

impressos, diários e de modelo comercial. Eram 

poucas, ou praticamente nenhuma, as alterações na 

forma de narrativa jornalística. Após aprontar o 



conteúdo da edição do produto impresso, tal 

conteúdo era disponibilizado na web (MIELNICZUK, 

2008). Contudo esse panorama mudou. 

Atualmente, os sites noticiosos passaram a não 

somente reproduzir o conteúdo divulgado em sua 

versão impressa, mas também a disponibilizar 

informações adicionais sobre o assunto que não 

foram incluídas na versão impressa ou, informações 

complementares como por exemplo: vídeos, 

animações, entre outros recursos multimídia. Ou 

seja: o meio digital propicia a viabilização de 

produzir e distribuir conteúdo multimídia de forma 

rápida e precisa a fim de possibilitar a interatividade 

e com isso, despertar o interesse e a participação 



do público. Além disso, nestas publicações, o leitor 

tem acesso a bancos de dados, arquivos eletrônico 

com edições passadas, fóruns de discussão e 

sistema de bate-papo em tempo real, mecanismos 

de busca em classificados online, notícias 

atualizadas a todo o instante e uma série de outros 

serviços, só possíveis graças ao suporte digital 

(Informação eletrônica). Kevin Kawamoto (2003) 

cita e explica algumas características do jornalismo 

digital: - hipertextualidade – a ligação e as camadas 

de informação digital por meio de uma estrutura 

não-linear hierárquica. - interatividade – o processo 

de engajamento humano ativo ou da participação 

da máquina no processo de captação e 



compartilhamento da informação. - não-linearidade 

– um sistema flexível de ordenação da informação 

que não necessariamente adere à lógica dos 

padrões tradicionais, cronológicos ou convencionais 

de narração. - multimídia – o uso de mais de um 

tipo de mídia em um único produto. Ou seja, a 

mistura de áudio, vídeo e dados, que o visionário 

Nicholas Negroponte, em 1995, já havia dado uma 

explicação bastante simplificada: nada mais é do 

que bits misturados. - convergência – a fusão ou a 

confusão de tecnologias e serviços. - customização 

e personalização – a habilidade de moldar a 

natureza do conteúdo e serviço a fim de atender 

necessidades e desejos individuais. 3 Para David 



Carlson (2003), dentre as inúmeras vantagens do 

jornalismo digital, a mais importante delas refere-se 

à seu potencial. Segundo ele, é por isso que tantos 

jornais e empresas de comunicação estão 

investindo cada vez mais na área. O jornalismo 

online tem o poder de extrair as melhores coisas 

das mídias tradicionais (jornais, revistas, radio e 

televisão), e “reembalar” em um produto novo e 

único carregando os aspectos positivos das mídias 

já existentes e poucos, caso existam, dos negativos. 

É nesse ponto, que uma das características do 

jornalismo digital, citadas por Kevin Kawamoto 

(2003) é trazida em foco: a da convergência. A 

reflexão sobre o significado da palavra convergência 



abrange diversas áreas do conhecimento. É extensa 

a discussão não somente conceitual, mas também 

quanto à sua aplicabilidade em diferentes cenários. 

O termo “convergência” tem sido utilizado 

exaustivamente e diversificadamente em toda a 

literatura que envolve o status das mídias 

contemporâneas, as tecnologias digitais de 

informação e comunicação (TICs), a cibercultura, as 

linguagens e narrativas, apenas para ficarmos no 

campo maior da Ciências da Comunicação (SAAD 

2007). No plano internacional, as primeiras 

reflexões acadêmicas sobre convergência 

multimídia apareceram no fim dos anos 1970. Foi 

quando autores como Nicholas Negroponte (1979) 



começaram a se referir ao fenômeno, então 

nascente, da digitalização e suas conseqüências na 

difusão e combinação de linguagens textuais e 

audiovisuais (SALAVERRÍA 2007). No Brasil, com o 

surgimento do jornalismo digital em meados da 

década de 90, o fenômeno da convergência 

jornalística passou a ser considerado algo possível, 

porém ainda distante da realidade vivida dentro das 

redações midiáticas. A visão de convergência ainda 

se encontrava atrelada à idéia de convergência 

puramente tecnológica, que propõem que muitas 

partes de equipamento digital vão se convergir a 

uma única caixa na sala-de-estar (QUINNS 2005 ). O 

conceito de convergência Atualmente, é 



praticamente impossível não se deparar com o 

termo convergência quando se pensa sobre o 

futuro da tecnologia, dos meios de comunicação e 

dos grandes grupos empresariais2 . Qualquer que 

seja o termo escolhido: fusão, integração ou 

convergência, todos eles acabam conduzindo-nos à 

uma mesma idéia. O autor Rich Gordon, em artigo 

publicado na Online Journalism Review em 2003, 

afirma que o termo “convergência” vem, 

originalmente, do mundo da ciência e da 2 fusão é 

normalmente o termo utilizado quando duas 

grandes empresas se unem 4 matemática e o atrela 

ao cientista William Derham que fez importantes 

contribuições ao estudo da física no século XVIII. 



Além dele, Charles Darwin também utilizou o 

termo, em 1866, na edição da famosa obra A 

Origem das Espécies. Para Gordon, o processo de 

convergência digital só se tornará realidade quando 

ocorrerem mudanças tecnológicas em todos os 

estágios de estrutura da informação: criação, 

distribuição e consumo de conteúdo. Mas, antes 

que esse dia chegue, e mesmo que ele nunca 

chegue, a convergência em outras formas, está 

afetando as empresas que produzem informação e 

entretenimento, assim como as pessoas que 

trabalham nela (Gordon, 2003). Convergência é um 

conceito que está em evolução de maneira 

emergente em várias partes do mundo. A definição 



do termo varia dependendo da perspectiva de 

quem a estuda. Logo, a palavra tende a possuir 

tantas definições quanto o numero de pessoas que 

a pratica ou a estuda. Isso porque convergência 

varia de país para país e de cultura para cultura 

considerando o panorama organização em que está 

inserido. Além disso, a convergência midiática faz 

com que a noticia esteja disponível no momento 

em que as pessoas a querem consumi - lá, ao invés 

do público ter que esperar para consumi - lá 

somente quando as redes de emissoras e jornais a 

disponibilizam. As empresas de comunicação ao 

redor do mundo têm abraçado a convergência dos 

meios em diferentes velocidades, freqüentemente 



mais rápido do que em empresas nos Estados 

Unidos da América (QUINNS, 2005, p. 3). Grande 

parte do investimento no contexto enfatiza o 

consenso em superar a dificuldade de uma 

definição mais especifica, menos abrangente e mais 

concisa do termo convergência. E essa discrepância 

conceitual afeta tanto a literatura acadêmica 

quanto a profissional. No entanto, ambas divergem. 

A literatura acadêmica tende a inclinar-se para 

definições que abrangem diversas áreas da 

comunicação social e, portanto, tendem a ser 

definições mais amplas e multidimensionais. Por 

sua vez, a definições profissionais tendem e ser 

mais reducionistas e muitas vezes limitadas aos 



aspectos logísticos da mídia, em especial, o 

funcionamento das redações e dos processos de 

produção. Logo, a convergência dos meios pode ser 

considerada a janela de oportunidade para que a 

mídia tradicional se alinhe com as tecnologias do 

século XXI. A digitalização da mídia e a tecnologia 

de informação decorrentes da transformação dos 

meios de comunicação são importantes fatores que 

contribuem para a convergência dos meios 

(GERSHON 2000; FIDLER 1997 citado por LAWSON-

BORDERS, 2003). Sendo assim, o conceito de 

convergência jornalística se refere a um processo de 

integração de meios de comunicação 

tradicionalmente separado que afeta as empresas, 



a tecnologia, os profissionais e o publico em todas 

as fases de produção, distribuição e consumo de 

conteúdos de qualquer tipo (SALAVERRIA, 2007). 5 

Para Elizabeth Saad Corrêa (2008), o termo 

convergência, quando associado às mídias digitais, é 

abordado por uma diversidade de pontos de vista, 

pertinente, em sua maioria, mas que 

metodologicamente têm o potencial de confundir 

propostas. Numa rápida passada d’olhos, 

convergência pode ser associada equipamentos e 

sistemas de acesso às redes digitais, a estruturas 

organizacionais, a diferentes níveis de processos de 

produção do conteúdo midiático, às política 

publicas de uso e acesso às TICs, aos modelos de 



negócios, em oposição a visões fragmentadas, entre 

muitas possibilidades. O que temos, na pratica, é o 

uso do termo em múltiplos contextos e, em 

algumas vezes, com definições ambíguas. Para 

Jenkins (2008), autor do livro A Cultura da 

Convergência, convergência é um termo esquivo, 

usado em contextos múltiplos, e freqüentemente 

ambíguo em sua definição. O fenômeno de 

convergência não é um simples processo de 

recuperação de informação eletronicamente, mas 

sim um fenômeno que ocorre em múltiplos níveis 

por meio de cinco processos: tecnológico, 

econômico, social, global e cultura No artigo 

Integrating New Media and Old Media: Seven 



Observations of Convergence as a Strategy for Best 

Practices in Media Organizations, a pesquisadora 

Gracie LawsonBorder afirma que “as definições 

para o termo convergencia variam, mas na maioria 

dos casos é o encontro da mídia tradicional, como 

por exemplo: revistas, jornais impressos, rádio e 

televisão com a mídia moderna: computadores e 

internet a fim de distribuir conteúdo (Lawson-

Border, 2003, p.92). O consumo da notícia A 

necessidade de mudar a forma de jornalismo 

praticada nas redações do mundo inteiro no que se 

refere à produção e à distribuição da noticia, 

tornou-se nesse grande fenômeno chamado 

convergência jornalística. Porém, segundo Kerry J. 



Northrup (2006), o desencadeamento desse 

processo é devido à pequenas mudanças 

percebidas no comportamento do publico quanto 

ao consumo da noticia, sendo que a soma delas foi 

gradativamente minando os modelos convencionais 

de publicação. Na época das audiências de massa e 

da mídia de massa, o consumo da noticia era uma 

atividade planejada e inserida nas rotinas diárias 

das pessoas. A leitura do jornal impresso era (e 

ainda é para pessoas mais tradicionais) uma 

atividade para ser feita ao tomar o café da manhã; à 

noite era hora do noticiário televisivo; e ao longo da 

semana e conseqüentemente do mês, era feita a 

leitura das revistas entregues nas residência por 



meio de assinaturas. Por muito tempo, estas eram 

as fontes disponíveis para o consumo de noticias. 6 

Atualmente, de acordo com Northrup, as pessoas 

consomem informação de uma maneira 

praticamente involuntária, o que ele denomina 

consumo de noticias incidental: alguns segundos de 

um canal à cabo de jornalismo 24 horas, enquanto 

mudam o canal da televisão; o programa de radio 

com as noticias da hora, enquanto dirigem e 

escutam musica; uma olhada por todas as 

manchetes de jornais pregados nos quiosques nas 

ruas; comentários gerais postados nas paredes da 

cantina do local de trabalho; comentários das 

noticias na homepage do Yahoo enquanto 



procuram por alguma coisa online; resumos de 

emails mal digitalizados; e até mesmo, na hora do 

jantar, o cônjuge comenta alguma coisa vista em 

algum outro lugar qualquer. Apesar destes 

processos darem a impressão de deixarem a 

sociedade mal-informada, pesquisas mostram que 

as pessoas estão passando mais tempo consumindo 

noticias em diferentes formatos do que faziam 

antes em um único meio. A diferença então é que 

as pessoas não estão mais se prendendo à um só 

meio ou à apenas uma marca como fonte única de 

informação. Sendo assim, estas mudanças devem 

ser entendidas dentro do contexto do aumento do 

consumo de mídia, combinado com a diminuição da 



procura por um único canal midiático. Essa nova 

postura adotada pelo publico são conseqüências do 

surgimento do jornalismo digital. Este é o ponto 

central do problema que representa a convergência 

para os pensadores convencionais que estão entre 

os editores dos meios mainstream. Os formatos de 

distribuição dos meios são aqueles da época do 

publico de massa e por isso das rotinas de consumo. 

Seus processos e tecnologias de produção para 

estes produtos são desenvolvidos em torno dos 

lugares e horários específicos para consumo. Seus 

instrumentos de medição e fluxo de receitas ainda 

estão geralmente baseadas na captura e na 

retenção de fatias de um mercado estático ao invés 



de um mercado em constantes transformações 

(Northrup, 2006). Além disso, houve a 

fragmentação da audiência. Logo, as empresas 

midiáticas perceberam que a única maneira de 

atingir esse público fragmentado é por meio da 

adoção de uma abordagem multimídia. Sendo 

assim, torna-se evidente que em um mercado onde 

o consumo da noticia é amplamente incidental, um 

provedor de noticias bem sucedido deve estar em 

todos os lugares, em todas as horas, nos mais 

diferentes formatos. As empresas de comunicação 

no Brasil, nos dias de hoje, já se mostram 

preocupadas com esse panorama e já começaram a 

buscar soluções e tomar medidas para acompanhar 



essa transformação. Os grupos comunicacionais já 

entenderam que a sua forma de trabalho também 

deve mudar já que a postura do publico em relação 

ao consumo da noticia mudou. Não adianta mais 

produzir conteúdo da mesma forma como era feito 

há 10 anos, uma vez 7 que o publico não o recebe 

da mesma forma. Os produtores de conteúdo não 

podem continuar a produzir um produto pelo qual o 

publico não demonstra mais interesse. O consumo 

da noticia mudou, logo a produção e a distribuição 

da noticia deve acompanhar essa mudança. As 

empresas que não seguirem essa tendência estão 

fadadas a perder espaço no mercado. 

Considerações finais A importância desmesurada do 



impacto das tecnologias digitais na cultura popular, 

nos mercados financeiros, na saúde, 

telecomunicações, transportes e gerenciamento 

organizacional leva a uma simples observação: o 

maior impacto que essas tecnologias produziram, e 

ainda produzirão, é no relacionamento entre 

pessoas e entre organizações. A chamada 

“revolução da informação”, é na verdade, e mais 

precisamente, uma “revolução no relacionamento”. 

Qualquer um que esteja envolvido hoje com essas 

incríveis tecnologias e pense no impacto que elas 

provocarão amanhã, deve aceitar o conselho de 

redirecionar sua visão de mundo para a questão do 

relacionamento. Para o jornalista cabe, então, o 



papel de navegar por cidades reais e criar 

relacionamentos por comunidades virtuais. Do 

relato de realidades local, ainda fundamental para 

seu exercício profissional, vemos o jornalista 

identificando e interligando essas localidades no 

mundo virtual (SAAD, 2008). Outra importância, não 

menos importante, que justifica o grande interesse 

das empresas de comunicação em produzir e 

distribuir conteúdo online é porque elas já 

perceberam que é possível criar produtos novos e 

melhores, distribuí-los gratuitamente e ainda 

aumentar os lucros da empresa. Algumas já 

entenderam que distribuir conteúdo gratuitamente 

é atrair um numero tão grande de leitores que o 



numero de anunciantes, interessados em alcançar 

esses leitores, passa a ser maior ainda (CARLSON, 

2003). Além disso, não há duvidas entre os 

pesquisadores que, certamente, não há uma 

definição única e aceita de forma unânime sobre o 

conceito de convergência. Porém, o que é unânime 

entre os estudiosos é afirmar que independente das 

vantagens ou desvantagens trazidas pelo fenômeno 

da convergência digital no meio jornalístico, ele veio 

para ficar e é ele que norteará o futuro da 

comunicação no século XXI (QUINNS, 2005). 

Jornalismo Online 



Jornalismo online ou ciberjornalismo é 

o jornalismo praticado no novo meio 

comunicacional da Internet. 

Em teoria, deverá recorrer a técnicas diferentes do 

jornalismo tradicional impresso. Há até discussões 

sobre a aplicação da tradicional técnica jornalística 

da pirâmide invertida na construção de 

notícias online, propondo o recurso a uma estrutura 

de blocos que permite que o leitor "construa" a sua 

leitura da notícia.[1] 

No entanto, não é ainda muito frequente a 

utilização do hipertexto, "Uma das mais poderosas 

ferramentas de publicação na Internet"[2] (Steve 

Outing) em notícias online. 
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O webjornalismo, jornalismo 

online, ciberjornalismo, jornalismo 

electrónico ou jornalismo digital é o jornalismo dos 

meios digitais, como CD-ROM e internet. Tendo 

sido, inicialmente, apenas uma versão 

dos jornais impressos veiculada na internet, o 

webjornalismo acabou por seguir trajetória 

diferente. 

 

Definições 

Jornalismo online (JOL) pode ser definido como a 

coleta e distribuição de informações por redes de 

computadores como internet ou por meios digitais. 

Os holandeses Bardoel e Deuze usam um nome 

https://pt.wikipedia.org/wiki/CD-ROM
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específico e adequado para esta produção: network 

journalism, o jornalismo em rede. Já o professor de 

jornalismo californiano Doug Millison pensa em 

uma abrangência maior: 

Ainda há outras tecnologias que podem ser 

incluídas nesta lista: a edição de sistemas de 

ajuda (help) de computadores, como o 

Windows Help e o HTML Help, e apresentações 

de slides para palestras. 

Características do JOL 

Independentemente de suas múltiplas definições. 

cerca de 41% dos participantes apontaram que a 

instantaneidade é o que mais caracteriza o 

webjornalismo. A interatividade aparece em 



segundo lugar, com 28,11%. Já cerca de 19% 

apontaram que o fato das notícias ficarem 

arquivadas para pesquisa é o que mais chama a 

atenção (JORNALISTAS DA WEB, 2005). 

Outros autores (ROCHA, 2000; PALACIOS, 2001b; 

MIELNICZUK, 2001) ampliam essa lista. Para eles, 

as características mais interessantes do 

Jornalismo online são: 

 Instantaneidade. 

 Interatividade. 

 Perenidade (memória, capacidade de 

armazenamento de informação) 

 Multimediação, programação. 

 Hipertextualidade. 



 Personalização de conteúdo, customização. 

Instantaneidade 

O grau de instantaneidade – a capacidade de 

transmitir instantaneamente um fato – das 

publicações em rede aproxima-se do atingido 

pelo rádio, o mais alto entre as três mídias 

tradicionais, seguido por TV e jornal. É muito 

rápido, fácil e barato inserir ou modificar notícias 

em formato binário. Apesar disso, algumas falhas 

podem ser detectadas, principalmente por conta 

da rapidez, já que muitas vezes a informação 

deixa de ser apurada da maneira mais completa. 

Em alguns casos, a falta de uma conferência 

https://pt.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1dio
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anterior a publicação online também provoca a 

existência de inúmeros erros de português. 

Perenidade 

Também conhecido como arquivamento 

ou memória. O material jornalístico produzido 

online pode ser guardado indefinidamente. O 

custo de armazenamento de informação binária é 

barato. É possível guardar-se grande quantidade 

de informação em pouco espaço, e essa 

informação pode ser recuperada rapidamente 

com busca rápida full text. 

Interatividade 

Alguns autores (LEMOS, 1997; BONILLA, 2002) 

entendem por interatividade quando há 

https://web.archive.org/web/20090612051711/http:/www.facom.ufba.br/jol/pdf/2003_palacios_olugardamemoria.pdf


comunicação mediada por tecnologias e 

interação quando não há mediação tecnológica 

entre os seres humanos. Por exemplo: uma 

conversa entre alunos e professor numa sala de 

aula ou amigos num bar é interação, já a 

interatividade é quando se usa um telefone, um 

e-mail e até mesmo uma carta escrita por uma 

caneta, em todos estes casos há uma tecnologia 

envolvida no processo comunicativo o que 

justifica a interatividade. 

As mídias tradicionais sempre tiveram algum tipo 

de interatividade, como nas seções de cartas de 

jornais e TVs e nos telefonemas para programas 



de rádio (talk radio). Mas no JOL a interatividade 

atinge seu ponto máximo: 

 A escolha de vários "caminhos" para ler notícias 

é mais automatizada do que em mídias de 

papel. Embora leitores de mídia papel 

escolham seus próprios caminhos, 

constantemente (como em chamadas de capa 

de jornais), os hiperlinques tornam a tarefa 

muito mais fácil. 

 Na Web, o leitor pode enviar formulários com 

comentários sobre uma notícia e ver suas 

observações colocadas imediatamente à 

disposição de outros leitores. 



 O leitor pode participar de votações sobre 

temas polêmicos. 

 Entretanto, estes conceitos tratam do tema de 

maneira geral, devendo ser problematizados, 

pois a interatividade vem se desdobrando em 

níveis cada vez mais complexos. 

Multimediação, multimedialidade ou 

convergência 

"A internet permite a utilização conjunta de 

várias linguagens, para além do texto e imagem 

estáticas presentes no Jornalismo tradicional"[3]. 

O JOL usa vários tipos de mídia e de formatos de 

arquivos de computador. Se diz que é uma 

convergência de todas as mídias: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Jornalismo_online#cite_note-3


 Texto e hipertexto em computador. 

 Áudio. 

 Imagem estática (fotos) e em movimento 

(clipes de vídeo). 

 Texto em papel (o conteúdo da internet 

freqüentemente é impresso). 

Hipertextualidade 

"Uma hiperligação, ou simplesmente ligação, é 

uma referência em um documento hipertextual 

para outro documento ou recurso. Como tal, ele 

é similar às citações em literatura. 

Por exemplo, clicando no hiperlinque Instituto 

Poynter, você instruirá o seu browser a buscar e a 

apresentar em sua tela as informações que 

https://pt.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo
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formam a página Web do instituto de ensino de 

Jornalismo. Este link azul sublinhado é 

representado assim no texto interno da página 

Web: <A href="http://poynter.org/">Instituto 

Poynter</A> 

 A marca "<A ... >" significa âncora de 

hipertexto. 

 "href" é a referência hipertexto, no caso, um 

endereço Web. 

 "Instituto pointer" é o texto que vai responder 

ao clic do mouse 

 "</A>" indica o fim do link. 

http://poynter.org/


Usar hiperlinques é chamado de "navegar", em 

português brasileiro, em função do programa 

Netscape Navigator. 

O uso de hiperlinques em conteúdo multimídia 

(áudio, vídeo, fotos, animações) é chamado de 

hipermídia. Tecnicamente, não há diferenças em 

fazer linques em texto ou em imagens. 

Palacios e Mielniczuk (2001) argumentam que o 

linque pode ser considerado um elemento 

paratextual. 

Mídias tradicionais também usam hiperlinques, 

como o sistema de sumário e número de páginas 

de livros, os sistema de organização da Bíblia, as 

chamadas de capa de jornais. 
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Personalização de conteúdo 

A personalização do conteúdo no web jornalismo 

passa a ter a função de "tela inteligente". Já que 

as informações que os leitores buscam em 

determinados sites ou plataformas serão 

gravadas para próximas pesquisas. Por exemplo, 

no Google, as coisas que foram pesquisadas são 

salvas e logo depois surgem pesquisas 

relacionadas sem precisar esforço do usuário. O 

usuário pode também se cadastrar e receber 

apenas as notícias selecionadas,etc. 

Fases do Jornalismo Online 

Os estudos recentes sobre jornalismo online 

(REGES, 2010) abrem espaço para uma falta de 



padronização, o que possibilita que ele se 

classifique como primeira, segunda, terceira e 

quarta gerações, que são as chamadas fases do 

jornalismo online.[4] Para Barbosa (2003) ainda há 

uma quinta geração do jornalismo online. 

Primeira geração 

Nesta fase, para Mielniczuk (2003), os conteúdos 

dos jornais de grande circulação no Brasil que 

tinham condições de manter uma página na 

internet eram simplesmente transferidos para a 

web, sem nenhum tipo de adaptação (seja de 

linguagem ou de conteúdo) para esse tipo de 

suporte. Os conteúdos desses portais eram 

atualizados a cada 24 horas. Além disso, as 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Jornalismo_online#cite_note-:0-4


rotinas produtivas nas redações era muito 

semelhantes às dos veículos impressos. Por isso, 

essa primeira fase também pode ser chamada de 

fase de transposição ou reposição.[4] 

Segunda geração 

Apesar do avanço das tecnologias e da melhoria 

da internet no Brasil, ainda se percebia uma 

ligação dos portais aos seus jornais impressos. No 

entanto, notava-se a tentativa de produzir um 

conteúdo específico para a web e uma maior 

exploração das possibilidades do suporte. A 

linguagem e a rotina ainda eram as dos veículos 

impressos. Por esse motivo, essa fase também 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Jornalismo_online#cite_note-:0-4


pode ser conhecida como a fase da metáfora 

(MIELNICZUK, 2003).[4] 

Terceira geração 

Neste momento, é possível notar um esforço 

maior para produzir um conteúdo original e 

estruturado especialmente para a internet, pois 

explora mais suas potencialidades. Alcançar o 

estágio de terceira geração também não é uma 

transição equilibrada; algumas barreiras já foram 

ultrapassadas e outras estão no limiar. [...] Só 

com o decorrer do tempo e com o 

desenvolvimento de pesquisas que contemplem 

questões tanto teóricas quanto práticas, além de 

experimentações de naturezas das mais variadas, 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Jornalismo_online#cite_note-:0-4


é que vamos descobrir o que virá a ser, de fato, o 

webjornalismo (MIELNICZUK, 2004, p. 14).[4] 

Quarta geração 

Shwingel (2005) diz que o jornalismo feito para os 

meios digitais pode ser caracterizado, nesta fase, 

principalmente pela utilização de tecnologias de 

banco de dados associados a sistemas 

automatizados para a apuração, edição e 

veiculação de informações, com o intuito de 

industrializar o processo de produção.[4] 

Quinta geração 

Para Barbosa (2003) vivemos hoje o que ela 

chama de quinta geração do jornalismo online. 

Esta fase pode ser caracterizada pela crescente 
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produção de conteúdo para as redes sociais, 

aliadas ao crescente uso de smartphones e 

tablets. Assim, veículos impressos migram para as 

redes sociais e passam a difundir seu conteúdo a 

partir de suas potencialidades.[5] 

Credibilidade no JOL 

A confiabilidade do jornalismo online (sobretudo 

em blogs) é questionada desde o seu surgimento. 

Isso acontece porque na internet, com o 

surgimento de blogs, qualquer pessoa pode se 

tornar produtora de informações, e estes nem 

sempre obedecem à ética jornalística. Com isso, 

nem sempre obedece-se a objetividade, valor 

importante e buscado no jornalismo tradicional.[6] 
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Segundo Christofoletti, "essa nova mídia carrega 

traços do conceito tradicional de credibilidade 

jornalística e ainda se vale de novos sistemas de 

reputação, originados e fortalecidos na 

Internet"[7]. Ele se refere à popularidade na rede, 

que pode render mais autenticidade a certas 

pessoas ou portais devido à indicação destes pelo 

público, mesmo que estes não possuam 

informações necessariamente credíveis. 

Entretanto isto pode ser problematizado por 

considerar a fiabilidade em um patamar apenas 

da popularidade, e não 

da verdade e objetividade jornalísticas, os quais, 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Jornalismo_online#cite_note-7


ao lado da credibilidade, constituem 

os fundamentos do jornalismo. 

Ainda que alguns teóricos tenham demorado a 

considerar blogs como uma forma legítima 

de jornalismo, o meio da internet tem sido muito 

importante para a divulgação de informações e 

notícias. No entanto, para que um blog seja 

considerado ferramenta jornalística ele precisa 

ter características fundamentais da profissão, tais 

como periodicidade, atualidade, interesse 

público e diversidade de conteúdo. Por essa 

razão, os conteúdos veiculados em blogs devem 

possuir alguma frequência, além de abordarem 

assuntos atuais que interessam à sociedade ou a 
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determinado público (interesse público e 

interesse do público)[8]. 

Segundo a pesquisa Belo Interactive, feita 

nos Estados Unidos em 2006, os usuários da 

internet condicionam o consumo de informações 

a outras mídias, mas sinalizam que a confiança 

nos conteúdos da web vem crescendo[9]. 

Entretanto a Pesquisa Brasileira de Mídia de 

2016[10] constatou que os blogs ainda têm 

dificuldade em comprovar sua credibilidade 

mediante o público. O veículo considerado mais 

confiável é o jornal impresso. O rádio vêm em 

segundo lugar; a televisão em terceiro lugar; 

as revistas em quarto; os sites em quinto; 
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as redes sociais em sexto lugar e os blogs em 

sétimo. 

Influência da mídia eletrônica sobre o JOL 

Mídia eletrônica são rádio e TV. Computadores 

não estão incluídos na categoria porque vão além 

do eletrônico, usando lógica binária para 

formatação de informações. Computador 

é, portanto, mídia binária. 

Rádio 

O texto de rádio é o que mais se adapta para 

jornalismo em rede, pela concisão, estilo direto, 

informalidade. 

No entanto, o som pela internet ainda é de baixa 

qualidade e com constantes lapsos, mas é uma 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_social
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maneira pela qual estações de rádio tradicionais 

alcançam audiência mundial. Este panorama 

começa a se modificar com a popularização do 

acesso de banda larga à internet. 

As "estações de rádio internet" (sites que 

armazenam som binarizado) permitem que você 

crie programação e deixe gravações disponíveis 

para quem quiser ouvir. A desvantagem é que um 

número limitado de pessoas pode acessar ao 

mesmo tempo uma estação de rádio internet, ao 

contrário do rádio broadcast. 

Recentemente, se difundiu o termo podcast para 

gravações de áudio difundidas por meio do 

protocolo RSS. Estes "programas" de áudio 
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podem ser descarregados diretamente para os 

tocadores de mídias, em geral no formato MP3. 

Como são experimentais e feitos por amadores, 

os podcasts em geral têm baixa qualidade de 

áudio, de edição e de estrutura. 

Televisão 

Os maiores sites jornalísticos já publicam 

pequenas matérias em vídeo. Existem programas, 

como o Real Video, que têm "canais" de 

vídeo [streaming]. 

Como no caso do áudio, os clips de vídeo são de 

baixa qualidade e podem ter o movimento ou o 

áudio interrompidos por alguns instantes, 

conforme o congestionamento da rede. No Brasil, 

https://pt.wikipedia.org/wiki/MP3


o portal de notícias G1, da Rede Globo, dedica 

uma seção inteira aos vídeos exibidos nos 

telejornais da emissora, além de apresentar 

alguns vídeos de arquivo de décadas passadas e 

transmitir, ao vivo, a programação da Globo 

News. A BandNews também consegue 

transmissões com razoável qualidade, em 

internet banda larga. 

Visualmente, animações em formato Flash, cada 

vez mais usadas em sites multimídia, são 

inspiradas em vinhetas de TV. 

A partir de 2005, sites que abrigam vídeos 

enviados por colaboradores se tornaram uma 

febre, como o YouTube e Google Video. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/G1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_Globo
http://g1.globo.com/Noticias/Videos/0,,7024,00.html
https://pt.wikipedia.org/wiki/Globo_News
https://pt.wikipedia.org/wiki/Globo_News
https://pt.wikipedia.org/wiki/BandNews
https://pt.wikipedia.org/wiki/YouTube
https://pt.wikipedia.org/wiki/Google_Video


Influência do JOL sobre a mídia tradicional 

Diagramação "lincada" 

Está sendo bastante usado por jornais e revistas a 

ligação visual entre palavras do texto e elementos 

gráficos como fotos e textos explicativos (box), 

imitando a ligação lógica do hipertexto. 

Aumento de textos curtos 

O estilo de texto para a internet deve ser curto, 

na ordem direta, com palavras-chave destacadas, 

em blocos de cerca de cem palavras, no máximo. 

O estilo deve ser informal, porque internet é um 

meio de comunicação individual e pessoal. Esta 

economia de palavras (que as valoriza, pois as 

torna raras) encontra eco, em 2000, em dois dos 



jornais de maior tiragem do Rio Grande do 

Sul, Correio do Povo e Diário Gaúcho. 

Aumento de gráficos e uso da cor 

O apelo visual nos websites também tem 

influenciado a mídia impressa, que usa mais cor, 

produz mais infográficos e aumenta a hierarquia 

de estilos de texto nos veículos, como a 

revista Época e o Diário Gaúcho. 

Ampliação da base de pesquisa e de fontes de 

notícias 

As rádios e os pequenos jornais regionais estão 

coletando muita informação na internet graças 

ao acesso a centenas de fontes que auxiliam a 

pesquisa noticiosa[11]: 
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 Sites de busca. 

 Programas de meta-busca, que pesquisam em 

diversos engenhos de busca ao mesmo tempo 

e filtram os resultados. 

 Listas de discussão e fóruns. 

 FAQs, listas de perguntas freqüentemente 

feitas sobre um assunto, e que, em geral, tem 

bastante credibilidade porque são construídas 

coletivamente. 

 Sites pessoais, de empresas, de entidades e de 

órgãos de governos. É importante que 

qualquer empresa ou pessoa tenha, em seu 

site, o press kit, um conjunto de press 



releases e fotos em alta resolução para que 

sejam usados pelas publicações de papel. 

O texto para Web 

Muitos autores se entusiasmam com 

características como multimediação e 

interatividade, e consideram que o conteúdo 

online deve ser repleto de movimentos, 

hiperlinques e outros truques. No entanto, 

produção digital custa caro, em termos de 

recursos humanos. E o conteúdo publicado em 

redes não precisa conter obrigatoriamente todos 

os recursos tecnológicos disponíveis, só porque 

eles existem. 



Considera-se, então, que não há um "formato 

para a internet" ou "formato para a Web". 

Existem diversas maneiras de se usar textos e 

outros conteúdos na mídia em rede. Cada uma 

tem uma aplicação determinada, com vantagens 

e desvantagens. 

Transposição pura 

O texto da mídia papel (tipo livro ou artigo) é 

transposto sem modificação para a rede. 

 Vantagem: maior disponibilidade do que 

impresso, distribuição instantânea, 

onipresença, rapidez e baixo custo de 

publicação, facilidade de visualização, 

facilidade de impressão. 



 Desvantagens: não aproveita bem os recursos 

da mídia. Além disso, muita gente considera 

desconfortável a leitura de texto extensos na 

tela. 

 Exemplo: Projeto Gutenberg, que publica livros 

clássicos em formato de "texto plano". 

Transposição com uso de hyperlinks 

Texto tradicional para papel, mas vertido para o 

formato hipertexto, com links para notas de 

rodapé e para outros textos. 

 Vantagens: links tornam a leitura mais rápida 

pela facilidade de consulta a outras fontes e a 

notas. Também é fácil de imprimir. 

http://www.gutenberg.net/


 Desvantagens: as mesmas da transposição 

pura. 

 Exemplos: documentos acadêmicos do MS 

Word ou OpenOffice gravados em formato 

HTML. 

Adaptação ao hipertexto 

Texto reescrito ou produzido especialmente para 

ser lido em tela de computador. Informação em 

“cachos” (blocos de 100 palavras ou menos), uso 

extensivo de hyperlinks, listas com bolinhas, 

entretítulos. 

 Vantagens: aproveita melhor a mídia mas torna 

mais difícil a impressão. 



 Desvantagens: tem produção mais cara, é mais 

demorado reeditar o material textual. 

 Exemplo: matéria de Carole Rich sobre o estilo 

Web traduzida aqui. 

Desenvolvimento de narrativa em hipermídia 

Texto e imagens de áudio e vídeo pensados e 

editados para serem distribuídos em hipermídia. 

 Vantagens: aproveitamento máximo de 

recursos permitidos pela tecnologia. 

 Desvantagens: custo muito alto, pouco suporte 

para uso em mídia papel. 

O mail é a mensagem 

https://web.archive.org/web/20050212190738/http:/members.aol.com/crich13/poynterstudy.html
https://web.archive.org/web/20050317064632/http:/www.comunica.unisinos.br/~meira/disciplinas/jornalismo-online/artigos/webwriting/index.htm


Apesar do apelo charmoso da Web, a aplicação 

mais útil e utilizada da internet é o correio. Com 

ele, você não só se comunica pessoa-a-pessoa (o 

que lhe dá grande influência), como troca 

qualquer tipo de arquivo de computador, como 

foto, áudio, vídeo, texto, animação. E o correio 

também deve ser visto como uma poderosa 

mídia. 

Até mesmo sites da Web se promovem através 

de newsletters, boletins criados com os parcos 

recursos do correio. Todo o site bem planejado 

deve ter um link para o internauta assinar uma 

newsletter. Na mensagem, o editor do site deve 

colocar breves descrições das novidades no site, 



com um link Web em que o leitor pode clicar para 

conferir imediatamente o assunto. 

Lista de distribuição 

É um recurso que existe em alguns programa de 

correio: uma lista com centenas de endereços de 

mail para onde você envia uma mensagem de 

uma só vez. 

Existem programas específicos para manipular 

listas de discussão, mas uma opção barata e 

poderosa é o Pegasus Mail, programa de correio 

gratuito para ambiente Windows e Macintosh. 

Ele permite que você envie um texto para 

centenas de pessoas ao mesmo tempo. Um 

sistema de filtragem de mensagens recebidas 



permite que se cadastre ou cancele a assinatura 

de listas dependendo do conteúdo da mensagem. 

Por exemplo, uma mensagem com a 

palavra subscribe no título faz com que o 

remetente seja anexado à lista de pessoas que 

devem receber determinada newsletter. A 

palavra unsubscribe pode tirar o endereço do 

remetente da lista. 

Formatação 

Para que sua mensagem seja mais efetiva, você 

deve dar atenção aos seguintes aspectos de uma 

newsletter por correio: 



Título 

O título (subject, assunto) é o único gancho que o 

editor de uma publicação tem para fisgar a 

atenção dos leitores. Quem recebe dezenas de 

mensagens por dia abre apenas as mais 

interessantes e descarta as outras com base no 

título. Uma mensagem com título "Informativo 

n.153", tem mais chances de ser apagada do que 

uma com "Anatel à CRT: estamos de olho em 

vocês!". Para aproveitar espaço, o nome da 

newsletter deve estar no endereço de mail do 

remetente, para não desperdiçar espaço 

do subject com isto. 



Cabeçalho e Logotipo 

No topo da mensagem ficam o "logotipo", uma 

linha explicativa sobre a newsletter, a data e o 

número da publicação. 

Motivos do envio 

É importante que você explique que o leitor 

recebeu sua newsletter porque a assinou, e que 

ela não é enviada sem ser solicitada. 

O spam (divulgação de mensagens para milhares 

de pessoas que não a solicitaram) é uma das 

práticas mais odiadas da internet. Por isso, o 

leitor não deve ter dúvidas de que ele mesmo 

pediu para receber sua mensagem. 



Publicidade 

O correio em geral não tem grandes recursos de 

formatação de texto e cores. Um anúncio poderia 

ser confundido facilmente com conteúdo 

editorial. Por isso, os anúncios devem ter linhas 

separando-os do resto da newsletter. As palavra 

"publicidade", "anúncio" ou "comercial" devem 

estar na primeira linha separadora. 

Links para cancelar assinatura 

Você deve deixar ao leitor a possibilidade de 

cancelar a assinatura da newsletter a qualquer 

momento. Em alguns sistemas, basta que o leitor 

responda à mensagem. Em outros, deve-se enviar 



uma mensagem com a palavra "unsubscribe" no 

campo Subject. 

Mail merge 

O Pegasus mail permite que se personalize 

uma newsletter com textos variáveis. Verifique 

o Tutorial sobre mail merge com Pegasus Mail. 

Links normais 

Os modernos programas leitores de mail 

mostram URLs (endereços Web ou de mail) como 

links, sem que o editor precise colocar 

formatação especial. 

Mail HTML 

Existe a possibilidade de se enviar mensagem em 

formato HTML (com páginas Web), com texto em 

https://web.archive.org/web/20050301191154/http:/www.meiradarocha.jor.br/index.pl/mail_merge_com_pegasus_mail


tamanhos e fontes diferentes, cores, imagens 

fixas, imagens de áudio e vídeo. Embora existam 

“cruzadas” contra mails em HTML (porque 

ocupariam muita largura de banda), você não 

precisa abrir mão destes recursos de imagem. Dê 

ao assinante oportunidade de escolher se quer 

receber mails não-formatados ou com recursos 

hipermídia. 

Exigências do JOL 

Texto 

O texto, é claro, ainda é o elemento mais 

importante de qualquer publicação. Quem tem 

bom texto para jornal de papel, rádio ou TV, terá 

bom texto para JOL. Só precisa entender como o 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Largura_de_banda


internauta lê: ele apenas passa os olhos pelas 

telas à procura de palavras-chave. Não tem 

tempo para as grandes elucubrações mentais 

exigidas por figuras de linguagens do tempo do 

texto corrido, nem paciência para textos longos... 

Criatividade em design gráfico 

O jornalista online deve não apenas saber 

escrever, mas saber como dispor o texto no 

suporte. Tem que conhecer tipos de letras, 

composição visual, uso de cores, corte e edição 

de fotos, áudio e vídeo. Não precisa saber 

desenhar, mas deve saber usar infografia e ser 

capaz de criar um gráfico informativo a partir de 

dados numéricos, para ilustrar uma matéria. 



Língua estrangeira 

Quase tudo na internet é em inglês. Portanto é 

preciso que o profissional se empenhe mais por 

meio de cursos. Ou instale no seu computador 

programas como o Babylon Translator. 

Curiosidade e experimentação em programas de 

computador 

Você precisa saber se virar sozinho, se seu 

maldito Windows começar a dizer algo simpático 

como "Falha geral do aplicativo" ou "Você 

executou uma operação ilegal, OK?". E precisa 

saber como procurar –- produtivamente—por 

algum tema específico na floresta binária da 

internet. Os mecanismos de busca em geral têm 



várias opções para você estreitar sua busca. 

Procure em seções dizendo algo como "Busca 

Avançada". 

O mercado de trabalho 

O mercado para jornalista online já está 

aquecido. O jornal de papel, o rádio ou a TV que 

não tiverem sua contraparte binária estarão logo 

ultrapassados. Assim, pelo menos uma vaga 

existe em toda a redação: a do jornalista que 

coloca na Web matérias feitas para outras mídias. 

Mais empresas de comunicação estão 

desenvolvendo redações especificamente para a 

internet, e a disseminação de acesso por cabo de 



TV e por rádio exigirá muitos profissionais 

multimídia. 

Depois que estourou a "bolha" de entusiasmo 

pela internet, em 2000, o mercado para 

profissionais da Web encolheu. Mas apenas na 

Web, que é um mercado limitado, de qualquer 

forma. O maior mercado para os conhecimentos 

de tecnologia online está nas empresas e nas 

assessorias de imprensa empresariais, porque 

empresas médias e grandes começam a 

desenvolver suas páginas Web e suas intranets e 

já precisam de quem desenvolva conteúdo 

e press kits para estes novos canais de 

informação. 



Jargões Jornalísticos 

Ao entrar numa redação jornalística e acompanhar 

de perto os profissionais mais experientes da área, 

você pode ficar confuso com tantas palavras novas. 

Para ajudar o foca – o jornalista recém formado, 

iremos apresentar alguns jargões jornalísticos. 

Ao entender as gírias dos jornalistas, o novato não 

fica “boiando” no trabalho, e começa a entender 

melhor a rotina do ambiente. 



 

Artigo: 

Texto que traz a opinião e a interpretação do 

autor sobre um fato. Geralmente é assinado e não 

reflete necessariamente a opinião da publicação. 

Deadline: 

Último prazo para que uma edição seja fechada ou 

que um conteúdo tenha que ser concluído. 

https://academiadojornalista.com.br/producao-de-texto-jornalistico/diferenca-entre-noticia-reportagem-e-artigo/
https://academiadojornalista.com.br/producao-de-texto-jornalistico/diferenca-entre-jornalismo-interpretativo-e-opinativo/
https://academiadojornalista.com.br/producao-de-texto-jornalistico/diferenca-entre-jornalismo-interpretativo-e-opinativo/


É chamada por alguns de “Hora da Morte”, pois se a 

matéria chegar atrasada não entrará na edição. 

Esse é o mais utilizado, dentre os jargões 

jornalísticos. 

Furo de reportagem: 

O furo de reportagem é a expressão para a 

informação publicada em um veículo antes de todos 

os demais. Mas a que precisa de muita atenção, 

pois o furo até pode ser seu, mas se apurado da 

forma incorreta, pode gerar processos para você 

também. 

Lide ou Lead: 

Abertura de um texto jornalístico. 

https://academiadojornalista.com.br/cursos-para-jornalistas/como-fazer-uma-apuracao-jornalistica-usando-o-google-hacking/
https://academiadojornalista.com.br/producao-de-texto-jornalistico/5-dicas-de-como-montar-redacao-jornalistica-de-sucesso/


Pode apresentar sucintamente o assunto, destacar 

o fato principal ou criar um clima para atrair o leitor 

ao texto. 

O lead tradicional responde a seis questões básicas, 

de acordo com a ordem de importância do fato. 

Suíte: 

Do francês suíte, isto é: série, sequência de um 

conteúdo já escrito, porém que teve 

desdobramento, atualização. 

Nariz-de-Cera: 

Introdução vaga, sem necessidade em uma 

matéria, pois sem ela a matéria não perde 

informação. O famoso “encher linguiça”. 

https://academiadojornalista.com.br/cursos-para-jornalistas/como-ter-muitos-acessos-escrevendo-o-que-o-leitor-quer-ler/
https://academiadojornalista.com.br/cursos-para-jornalistas/como-ter-muitos-acessos-escrevendo-o-que-o-leitor-quer-ler/


Barriga: 

Matéria com informações falsas (Fake News) ou 

erradas. 

É usada também a expressão “Comer Barriga” 

quando o veículo não noticia fato importante que 

outros publicaram. 

Editorial: 

É a opinião da empresa que publica o periódico 

sobre temas relevantes. Não é assinado. 

Matéria Fria ou Matéria de Gaveta: 

Matéria que é independente de sua atualidade para 

ser publicada. Não requer publicação imediata e 

serve para cobrir lacunas dentro do veículo. 

https://academiadojornalista.com.br/producao-de-texto-jornalistico/como-identificar-fake-news/


Matéria Leve: 

Parecido com matéria de gaveta, com assuntos 

atuais, com o diferencial de que tem início e 

término para acontecer, como um evento por 

exemplo. 

Matéria Quente: 

É aquela que contém informações inéditas e que 

requer publicação imediata. 

Off: 

Declaração dada sob o compromisso de não revelar 

a fonte. No entanto, não há credibilidade na 

matéria, já que o entrevistado não se expõe. 

Procure entender quais os direitos da sua fonte 

para evitar processos, e como trabalhar com a Lei 



das 3 fontes para ter resultado mais correto nas 

matérias: Como fazer uma entrevista Jornalística. 

Chamada: 

Pequeno texto com lead usado na primeira página 

para chamar a atenção do leitor para determinado 

material. 

Chapéu ou Retranca: 

Uma ou duas palavras usadas para definir o assunto 

da matéria. É usada sobre o título do texto, no 

cabeçalho da pauta. 

Saber fazer uma pauta de A a Z é essencial para 

definir seus: 

https://academiadojornalista.com.br/cursos-para-jornalistas/como-fazer-uma-entrevista-jornalistica/
https://academiadojornalista.com.br/producao-de-texto-jornalistico/como-fazer-um-bom-lide-jornalistico-com-4-dicas/
http://conteudo.academiadojornalista.com.br/ebook-modelo-de-pauta-jornalista/


Crônica: 

Texto que registra uma observação ou impressão 

sobre fatos cotidianos. 

Pode narrar fatos reais em forma de ficção, 

utilizando gírias, sarcasmo ou sátira, pois é 

uma expressão subjetiva. 

Se quiser aprender a fazer uma Redação 

Jornalística e entender todos os pontos de um 

artigo, notícia, reportagem, crônica e etc, clique 

aqui: Como fazer uma Redação Jornalística 

corretamente. 

Declaração: 

Texto ou opinião oficial expressa verbalmente por 

entrevistado. 

https://academiadojornalista.com.br/cursos-para-jornalistas/como-elaborar-uma-redacao-jornalistica-corretamente/
https://academiadojornalista.com.br/cursos-para-jornalistas/como-elaborar-uma-redacao-jornalistica-corretamente/


 

Busque saber entrevistar antes, para não passar 

vergonha :/ 

Enquete: 

Pequenas entrevistas para levantar a opinião da 

comunidade. 

Intertítulo ou Entretítulo: 

Pequenos títulos colocados no meio do texto, 

usado para tornar o texto menos denso. 

Legenda: 

Texto breve colocado ao lado, abaixo ou dentro de 

foto ou ilustração, que acrescenta informações à 

imagem. 



Manchete: 

Pode ser tanto o título principal, em letras 

grandes, no alto da primeira página de um jornal, 

indicando o fato de maior importância entre as 

notícias, ou o título de maior destaque no alto de 

cada página. 

Nota: 

Pequena notícia (exceto na primeira página do 

jornal, em que é dado o nome de Chamada). 

Olho: 

Frase destacada sob o título ou no conjunto da 

página. Sempre usada entre aspas (“ ”), por se 

tratar de parte da fala de alguém. 

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


On: 

Declaração sem impedimentos de revelar a fonte, 

que dá credibilidade à matéria. É importante 

apresente em torno de três fontes distintas para 

que o leitor crie sua opinião pessoal. 

Conhecer esses jargões ajudará muito no dia a dia, 

ainda mais quando você conhece a importancia de 

não só falar os termos mas sim de saber fazer 

corretamente cada um, como um lead (lide), on, 

nota, manchete, título, retranca, matéria quente, 

fria… e muitos outros. 

Por conta disso conheça o nosso treinamento 

detalhado e do zero com os assuntos mais pedidos 

https://www.youtube.com/watch?v=Fys_mGv_vcI&t=94s


nas vagas de trabalho ou estágio, que são base na 

rotina do jornalista. 

De forma orientada e baseada nas exigências e 

práticas das empresas de comunicação que estão 

contratando. Como Fazer uma 

Notícia/Reportagem de Sucesso e Técnicas de 

Entrevista do jeito que não te contaram… 

 

Postagem de Matérias 

Existem várias ‘receitas’ e várias ‘etapas’ para a 

construção (produção) de uma reportagem e 

iremos utilizar o ‘modelo’ criado pela REDE GNI pois 

consideramos essencial paa evitar Fake News: 

https://academiadojornalista.com.br/cursos-para-jornalistas/como-fazer-uma-noticia-ou-reportagem-de-sucesso/
https://academiadojornalista.com.br/cursos-para-jornalistas/como-fazer-uma-noticia-ou-reportagem-de-sucesso/
https://academiadojornalista.com.br/cursos-para-jornalistas/como-fazer%20uma-entrevista-jornalistica/
https://academiadojornalista.com.br/cursos-para-jornalistas/como-fazer%20uma-entrevista-jornalistica/


Nos Bastidores de uma Redação | Você sabe quais 

são as etapas para a publicação de cada 

reportagem? 

 21/12/2020  Rede GNI Nos Bastidores de uma 

Redação, Você sabe quais são as etapas para a 

publicação de cada reportagem?Editar 

Temos esmero cuidado (redundância proposital) 

na pesquisa, checagem, rechecagem, checagem 

editorial (final), coleta, autorização legal, edição, 

montagem, publicação e compartilhamento de 

cada reportagem. 

Poucos tem a ideia de quão trabalhoso é 

publicar ‘apenas’ uma reportagem. Trabalhamos 

por você e para você e mesmo assim alguns não 

http://redegni.com.br/nos-bastidores-de-uma-redacao-voce-sabe-quais-sao-as-etapas-para-a-publicacao-de-cada-reportagem/
http://redegni.com.br/author/leo-vilhena/
http://redegni.com.br/author/leo-vilhena/
http://redegni.com.br/tag/nos-bastidores-de-uma-redacao/
http://redegni.com.br/tag/voce-sabe-quais-sao-as-etapas-para-a-publicacao-de-cada-reportagem/
http://redegni.com.br/tag/voce-sabe-quais-sao-as-etapas-para-a-publicacao-de-cada-reportagem/
http://redegni.com.br/wp-admin/post.php?post=2548&action=edit


acessam as nossas reportagens 

(compartilhamentos), apesar de termos 200 mil 

acessos (média auditada) por dia. 

Nenhuma reportagem (postagem) é escolhida 

aleatoriamente, nenhuma é postada de qualquer 

forma e nenhuma é compartilhada 

indiscriminadamente. Por isso desde 2014 nos 

tornamos uma ‘grife’ de credibilidade (opinião dos 

usuários). 

Nenhuma reportagem é baseada em Fake News! 

Esse é o nosso compromisso e a nossa rotina desde 

2014. 

Jamais publicamos por que ‘alguém ouviu dizer ou 

alguém leu em algum lugar‘, por aqui, não funciona 



assim, seguimos um rigoroso protocolo. Recebemos 

cerca de 100 dicas por dia, as mais relevantes 

vamos checar, rechecar  e checar de novo, antes de 

entrar em pauta. 

Respeitamos a todos os nossos usuários, cada um, 

leitores, colaboradores, diretores, profissionais, 

anunciantes e patrocinadores e por isso, vamos 

responder a pergunta da Leitora Juliana Cabral 

Melo, 25 anos, de Sobral no Ceará (Obrigado pela 

sua audiência), que me perguntou via 

WhatsApp, como publicamos cada reportagem? 

Muitos sequer fazem noção de como é trabalhosa a 

publicação de cada reportagem. 



Mas eu queria te fazer uma pergunta: Você sabe 

quais são as etapas para a publicação de cada 

reportagem? 

Vamos lá, vamos mergulhar ‘Nos Bastidores de 

uma Redação‘: 

 

1.  Primeira etapa é a pesquisa e a escolha de qual 

reportagem vamos publicar. Não publicamos e não 

escolhemos absolutamente nada aleatoriamente. 

Decidimos em conjunto (5 profissionais) no painel 

da Midia All-Time Trends News, que é uma 

ferramenta, oculta (indisponível para o usuário 

comum), disponível apenas para editores, chefes de 

redações e jornalistas em cargo de chefias. E para 



acessar o site ainda tem que cadastrar uma senha 

mais o CPF do profissional. Esse painel monitora em 

tempo real, todos os jornais e sites jornalísticos do 

planeta (ativos na Web) e aponta as reportagens 

mais acessadas ao redor do Brasil e do mundo. Ao 

escolhermos qual reportagem publicar, vamos para 

uma reunião de pauta virtual e essa escolha 

acontece no Grupo da Redação da GNI, no 

Whatsapp. Antes da ‘modinha’ de Home 

Office (‘modinha’ no sentido da opção das redações 

em trabalhar por HomeO), já trabalhávamos assim 

desde 2014; 

 



2. Escolhida a pauta, vamos para a pesquisa e coleta. 

Pesquisamos entre 3 a 5 sites, que tenham a 

mesma notícia e procuramos por discrepâncias ou 

dúvidas razoáveis que possam indicar uma 

potencial Fake News. Procuramos à fonte e 

checamos a veracidade da informação; 

 

3. Após a checagem, outro profissional da GNI faz a 

rechecagem da mesma matéria (para abranger a 

visão ou ter uma outra visão daquela mesma 

matéria) para termos a certeza de que não se trata 

de uma barriga (termo jornalístico para uma noticia 

inventada, falsa ou aumentada); 



 

4. Após a rechecagem, o Editor-Chefe verifica se todos 

os protocolos GNI foram cumpridos e finalmente 

autoriza a sua produção (Escrever a reportagem ou 

republicar na íntegra); 

 

5. Após escolhida a reportagem, entramos em contato 

com a redação original (fonte original daquela 

notícia) e solicitamos a autorização legal para 

publicarmos ou republicarmos a matéria (algumas 

redações já nos concederam pré-autorizações, via 

homologação do STJ, STF e Acórdãos) e destacamos 

algumas: Globo, G1, EBC, Agência Brasil, Ansa 



(Itália), CNN (USA), TNY (USA), TNYN (USA), 

Corriere de la Sierra (Itália), Extra – Rio, O Dia – 

Rio, Terra e outros 14 jornais on-line. Não somos de 

Direita, esquerda ou Centro, somos à favor da 

informação real. Mesmo se a informação venha de 

um jornal tendencioso, checamos, re-checamos e 

checamos novamente, e se for 

verdadeira, publicamos, se for falsa ou com indícios 

de falsidade, ignoramos e não publicamos; 

 

6. Depois de tudo isso vamos para a produção, para a 

montagem do texto; 

 



7. Depois do texto montado (escrito), o editor revisa o 

texto antes de autorizar ser publicado, o editor 

revisa texto a texto, para evitar não 

somente Fakes, mas como termos certeza 

da veracidade da informação e evitar 

eventuais processos judiciais; 

 

8. O processo de escolher a foto de capa (que dará a 

‘cara’ da reportagem) é o processo mais 

complicado, por que envolve direitos autorais 

diversos (agências de notícias, escritores de mídia, 

fotógrafos…); 

 



9. Após a finalização da montagem e da escolha da 

foto, ela enfim é publicada (a publicação de cada 

matéria leva em média 5 minutos e 30 segundos – 

Processo chamado Propagação); 

 

10. Publicada, o próximo passo é 

o compartilhamento daquela reportagem, pela 

ordem: Grupos de WhatsApp dos Diretores GNI, 

Grupo de WhatsApp dos Colaboradores, Grupo de 

WhatsApp dos Conselheiros – Ou enviamos 

diretamente para eles – Grupos de WhatsApp de 

Leitores, Grupos de Telegram de Leitores, nossas 

contas oficiais no Twitter, Facebbok e Instagram; 



 

11. O Grupo de Conselheiros, ele existe dede de 

2016, apesar de haver pouca interação entre os 

membros, é um grupo formado por Policiais, 

Advogados, Jornalistas e Pastores, que ficam 

atentos a cada reportagem e dão as suas opiniões 

entre publicar ou excluir uma reportagem. Eles 

também sugerem pautas; 

 

12. E todo esse trabalho para receber da Google 

Adsense R$0,01 (hum centavo de real) por cada 

acesso de cada reportagem e R$ 0,02 (dois 



centavos de real) por cada clique em LEIA MAIS ou 

Publicidade Patrocinada. 

NOTA | Esses passos não são uma regra, esse é o 

procedimento da REDE GNI, uma marca do 

Grupo The New York Net Corporation. 

 

Todo esse trabalho fazemos com verdadeiro 

esmero e cada reportagem consome de 48 minutos 

à 1 hora e 7 minutos para ser publicada (seguindo 

todo o processo) para informar com segurança e 

credibilidade e fazemos isso desde 2014. 

Jamais fomos processados, por que jamais 

publicamos mentiras ou fake news. Em todo esse 

tempo tivemos apenas uma (01) reclamação de 



uma reportagem que falhamos na checagem e 

trocamos os dados da informação, prontamente 

corrigida e publicado um pedido formal de 

desculpas na capa do site. 

Trabalhamos (15 profissionais) de segunda a 

segunda, das 04h as 00h, sem férias, 

incansavelmente, para levar até você o melhor da 

informação, com segurança e credibilidade, 

levando até você as principais notícias do Brasil e 

do Mundo.  

BOA SORTE NA PRÁTICA DE SUA  

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM 

JORNALISMO DIGITAL 

Elaboração de Texto: Joaquim Almeira Neto 



CURSO DE JORNALIMO DIGITAL DA UBRAPI 
Curso de Livre Regulamentação de acordo com a Lei nº. 
9394/96, Decreto nº. 5.154/04 e a Deliberação CEE 14/97 
(Indicação CEE 14/97).Os cursos livres são uma 
modalidade de ensino legal e válida em todo o território 
nacional, ainda que não sejam regulamentados pelo MEC. 
Equiparado aos Cursos Militares os Cursos Livres tem 
validade em todo o território nacional. O Curso de 
Jornalismo Digital é ministrado pela União Brasileira de 
profissionais de Imprensa e Certificado pela Escola 
Superior de Cursos Livres - Estep 

 

 

 

 

Léo Vilhena, Denise Campos, Lu Cerqueira, César 

Camargo Filho, Drº Ângelo Subtil, Walter 

Magalhães, Micaela Noronha, Michelle Paiva, 

Letícia Dimaria, Bob Veríssimo, Sandro Nogueira, 

Roger Barcellos, Sergio Bueno, Mariluce Novaes de 

Farias, Cintia Howllett-Der, Joaquim Almeira Neto 

e Luciana Dantas. 



PROVA DE CERTIFICAÇÃO 
Avaliação para conclusão de Curso Online 

 

01 – Defina com as suas palavras o que é WebJornalismo. 

(Resposta mínima de 10 linhas e máxima de 15 linhas) 

02 – Defina com as suas palavras o que é que é e o que faz um 

Jornalista? (Resposta mínima de 10 linhas e máxima de 15 linhas) 

03 – Defina com as suas palavras e explique 12 jargões 

jornalísticos. (Resposta mínima de 10 linhas e máxima de 15 

linhas) 

04 – Defina a história do Jornalismo. (Resposta mínima de 10 

linhas e máxima de 15 linhas) 

05 - Defina com as suas palavras a importância do Jornalismo e 

do WebJornalismo para a construção de uma sociedade. 

(Resposta mínima de 10 linhas e máxima de 15 linhas) 

 

Junte todas as respostas como se fosse um texto único, 

respeitando as normas básicas da ABTN2. Grave em PDF e envie 

para a UBRAPI para a avaliação da Bancada Acadêmica. 
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