Texto
Jornalístico
Narrando
o cotidian
o

Gêneros Jornalísticos
●

●

Obrigatoriedade de serem interessantes e
motivadoras para o leitor, ou seja, definidas por
sua forma mais “vendável”
Há também uma corrente que diz que a diferença
está justamente na forma como o texto é escrito,
podendo ser jornalismo noticioso ou literário

Gêneros Jornalísticos
●

●

●

●

Informativo: há o relato dos fatos da maneira mais
objetiva possível
Interpretativo: há a interpretação dos fatos, além
da informação
Opinativo: há a expressão de um ponto de vista a
respeito de um ou mais fatos
Entretenimento (?) : há informação com o objetivo
de distrair os leitores

Gêneros Jornalísticos/ Tipos de texto
●

●

●

Entrevista: permite ao leitor conhecer opiniões das pessoas envolvidas no
ocorrido
Crônica: Trata de assuntos cotidianos de maneira literária
Reportagem: Relato ampliado de um acontecimento. Com pesquisa de
campo.

●

Gráficos: Informação na forma de sinais, desenhos, figuras, signos.

●

Colunas: Espaço na publicação onde uma pessoa escreve regularmente.

●

Artículos (Artigos): Textos opinativos sempre assinados.

●

●

Testemunhos: Narração real e circunstanciada que se faz em juízo;
depoimento, declaração da testemunha.
Resenhas e críticas: Apreciação de um trabalho artístico, orientando o
leitor

Gêneros Jornalísticos
●

●

●

●

●

●

Gêneros informativos: Nota, notícia, reportagem, entrevista,
título e chamada.
Gêneros opinativos: Editorial, comentário, artigo, resenha ou
crítica, coluna, carta, crônica.
Gêneros utilitários ou prestadores de serviços: roteiro,
obituário, indicadores, campanhas, “ombudsman”,
educacional.
Gêneros ilustrativos ou visuais: gráficos, tabelas, quadros,
demonstrativos, ilustrações, caricatura e fotografia.
Propaganda: Comercial, institucional e legal.
Entretenimento: Passatempos, jogos, história em
quadrinhos, folhetins, palavras cruzadas, contos, poesia,
entre outros.

Jornalismo na WEB
✔

✔

Com pouco mais de dez anos, o Jornalismo na
web passou por pelo menos três etapas.
De acordo com Primo e Träsel (2006), a primeira
geração transpôs o modelo do impresso para as
redes digitais, com o mesmo padrão de texto e
diagramação (fac simile), e pouca interação com
o leitores, a não ser menu de navegação, e-mail,
fóruns e enquetes.

Jornalismo na WEB
✔

Já na segunda fase, embora ainda seguindo o
padrão de texto do impresso, a notícia online
passou a agregar alguns elementos específicos
da web, como recursos de hipertexto, listas de
últimas notícias e matérias relacionadas, assim
como material exclusivo para a versão online.

Jornalismo na WEB
✔

✔

Na terceira geração, a produção textual é
aprimorada pela hipermídia. Esse
aprimoramento abre caminho para a
convergência das mídias digitais e a
possibilidade de distribuição de conteúdo para
outras plataformas, como telefones celulares.
O hipertexto, além de enriquecer a produção
textual, oferece a possibilidade de que mais de
uma pessoa acrescente e aprimore informações.

Hipertexto
✔

A produção hipertextual modifica a Web e torna os internautas seus construtores. No
hipertexto é possível escrever coletivamente por colagem de partes de diferentes
autores, ou interligamento por hiperlinks de diferentes textos/informações e pontos de
vista.

✔

Mantovani (2006) destaca o borramento das fronteiras entre autor e leitor na
construção do hipertexto cooperativo, no qual (...) todos os envolvidos se unem em
torno de um objetivo comum: a construção de um texto coletivo que, para sua efetiva
produção, passará por um processo de negociação: trocas de ideias, aceitação de
diferentes pontos de vista, escrita e reescrita, reflexão. (MANTOVANI, 2006, p. 330).

✔

“As características do hipertexto (modularidade, virtualidade, multimodalidade,
interatividade) revolucionaram a escrita e a leitura por causa da virtualidade, palavra
que resume as potencialidades e as possibilidades oferecidas pela transformação de
texto.” (COSTA, 2005)

✔

Exemplo: As wikis, como a Wikipédia, espécie de dicionário coletivo/colaborativo.

Hiperlink
Hiperlink consiste em links que vão de uma página da Web
ou arquivo para outro(a), o ponto de partida para os links.
✔

✔

O termo "Hiperlink" foi escrito em 1965 por Ted Nelson no
início do projeto Xanadu. Basicamente, qualquer um poderia
vincular quaisquer duas páginas de informações em uma
"trilha" de informação relacionada e, em seguida, mover para
frente e para trás entre páginas como se estivessem em um
rolo de microfilme único.
A analogia contemporânea mais próxima seria criar uma lista
de marcadores ou tags para páginas da Web relacionadas e,
em seguida, permitir que o usuário virasse para frente e para
trás através da lista.

Hipermídia e Multimidia
✔

A hipermídia, de acordo com Vicente Gosciola (2004), é “o
conjunto de meios que permite acesso simultâneo a textos,
imagens e sons de modo interativo e não linear,
possibilitando fazer links entre elementos de mídia,
controlar a própria navegação e, até, extrair textos, imagens
e sons cuja sequência constituirá uma versão pessoal
desenvolvida pelo usuário”

Hipermídia e Multimidia
✔

Os "componentes" que formam o conceito de multimídia são: os
sentidos (visão, audição, tato...), meios de comunicação (televisão,
rádio, jornal, internet...), tipos de representação (escrito, vídeo, áudio,
imagem, símbolos...).

✔

Basicamente, multimídia é a utilização de múltiplos meios para
realizar a comunicação. É o uso de diferentes potencialidades com
objetivos específicos de representação, e possibilidade de diferentes
“níveis” de informação.

✔

“Em que meio e de que forma isso seria melhor comunicado e
compreendido?”

Ambientes Digitais
●

Blog

●

Site/Sitio

●

Portal

●

Acervo Virtual

●

Plataformas de aprendizagem virtual / Educação à distância

●

Exercício coletivo: Exemplos e análise de ambientes virtuais
com uso atraente/eficiente de conteúdos multimidia

Ambientes e Midias Digitais
Colaborativos
●

●

●

●

Direitos autorais, direitos de uso

Apropriação de conteúdo e dados do usuário para uso
comercial e/ou de espionagem

Redes proprietárias e Redes Livres/Abertas

Lista de Midias Sociais Livres:
http://corais.org/jornalismo/node/84886

