
Estado da arte em 
jornalismo digital 

O que há de novo em relação 
a gêneros e a formatos para os 
conteúdos jornalísticos?  



Introdução 
   

  Durante anos, se limitaram a classificar os gêneros 
jornalísticos como informativos, interpretativos e 
argumentativos ou de opinião. 

 

  A transposição dos gêneros clássicos (de mídia 
impressa) para os jornalismo digital: 

•  Tendência de hibridização entre os gêneros 

•  Novas características: a hipertextualidade, a 
interatividade e a multimidialidade. 



Introdução 

Modelos de produção editorial para o 
jornalista e horizonte de expectativa para o 
leitor: 
 
• A tendência a hibridização dos gêneros 
não anula sua identidade, só modifica.  
   
• Os gêneros jornalísticos digitais servem de 
modelos de enunciação para o jornalista e 
de horizonte de expectativa para o leitor. 



Introdução 

  O papel dos gêneros como recurso para a 
interpretação correta: 

 

  O conhecimento dos gêneros jornalísticos 
clássicos permite que o público aprenda a 
“ler” os o jornalismo online.  

 



A Notícia 

•  Não há jornalismo sem notícia 
 

•  A luta pela informação de última hora 
 

•  Um novo contexto digital: Hipertextualidade, 
interatividade e multimidialidade. 

 
•  O jornalista de notícias digitais deve ser 

consciente do contexto policrônico do seu 
trabalho 

  



A Notícia 

   Novas características formais do gênero da 

notícia no jornalismo digital:  

 

•  Título-enlace (ou título-link) 

•  Datación exhaustiva 

•  Fragmentación hipertextual (fragmentação  
hipertextual) 

•  Párrafo de enganche (parágrafo de engate)  

•  Enlaces documentales (links documentais) 

 
                                                                  (Salaverría, 2005)                                                        



A Notícia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Exemplo 1: notícia colaborativa  



A Notícia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Exemplo 2: notícia colaborativa  



A Crônica 

  A “crónica”, segundo Salaverría, é um “gênero 

que combina informação e interpretação”. De 
acordo com Lia Seixas, não é equivalente ao 
termo em português, que significa, segundo o 
Aurélio, entre outros significados, “texto 
jornalístico escrito de forma livre e pessoal”. 



A Crônica 

•  Minuto a minuto: Repórter se torna um 
narrador indireto   

 

•  As notícias de última hora e os “breaking 
news”: Um relato cronológico 



A Crônica 
       

 

Exemplo 3: Minuto a minuto  



A entrevista e outros gêneros do 
diálogo 

•  Entrevista 

 

•  Chats 

 

•  Fóruns 



A Reportagem 

•  Forma de interpretação mais emblemática 
dentro do jornalismo 
 

•  Como a crônica, a reportagem tem um 
caráter complementário a outros gêneros 
como a notícia, e pode ser tanto objetiva 
como preferencialmente interpretativa 
 

•  Reportagem nos cibermeios e as suas 
possibilidades de desenvolvimento 

 



A coluna e outros gêneros 
argumentativos 

•  Gêneros que menos exploram as possibilidades 

hipertextuais e multimídias 

 

• Diferente das outras características, a 
interatividade é bastante presente nos gêneros 
argumentativos 

 

•  Os gêneros argumentativos, mais do que outros, 
têm se convertido em uma conversação 
(Cánovas, 2003) 

 



A coluna e outros gêneros 
argumentativos 

Exemplo 4. The Opinion Pages, The New York Times 



A coluna e outros gêneros 
argumentativos 

Exemplo 5. Hipertextualidade no gênero argumentativo 

http://www.guardian.c

o.uk/tv-and-

radio/2011/sep/26/h

ome-cooking-made-

easy-review 
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Infografia 

1) Migração do impresso para digital 
• Vídeos, sons, animações 
• Pioneirismo e integração 
• Hipertextual e interativa 
 
2) Evolução e possibilidades da infografia 

digital 
• Ferramentas com imagens de satélite 
• Realidade estendida 
• Redes sociais e maior participação 



Exemplo 6.  



Exemplo 7.  



Exemplo 8. Infografia em realidade aumentada  



Exemplo 9. 



Exemplo 10. http://www.youtube.com/user/MoooJvM 

 

http://www.youtube.com/user/MoooJvM
http://www.youtube.com/user/MoooJvM
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