
 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 1 

 

Jornalismo digital: mapeamento dos gêneros e formatos jornalísticos na mídia 

catarinense1 

 
 

Clarissa Josgrilberg Pereira 2 

Marcelo Schossland Júnior 3 

 

Resumo 

 

As mudanças tecnológicas dos últimos anos têm mudado tudo em nossa volta. A tecnologia 

influencia muito nossa vida e, consequentemente, no modo como nos comunicamos. O 
jornalismo vem acompanhando essa mudança, se apropriando dos novos meios tecnológicos, 

da multimídia e se inovando também. Com essas mudanças e essas novas características, o 
estudo sobre o jornalismo digital ganha relevância, principalmente, por ser relativamente novo 
e quase inexistente, essencialmente, no que tange às novas formas que ele vem adquirindo. A 

partir desse cenário obtivemos como principal objetivo identificar se a classificação sobre 
gêneros e formatos jornalísticos que foi realizada por Marques de Melo (2010) também é 

aplicável ao jornalismo digital de Santa Catarina. Acreditava-se que devido às 
particularidades do meio e aos recursos tecnológicos nele potencializados novos formatos 
seriam identificados. Para verificarmos a hipótese levantada, utilizou-se da pesquisa 

bibliográfica qualitativa e não sistematizada, da análise de conteúdo e de uma entrevista 
semiaberta realizada com uma jornalista do primeiro jornal digital do Estado de Santa 

Catarina. Analisando sites jornalísticos de Santa Catarina encontramos certa semelhança ao 
impresso, quanto à classificação de temas, estruturação e conteúdo. Os resultados indicam que 
nos meios de comunicação jornalísticos presentes na internet há uma predominância dos 

formatos nota e notícia e, portanto, do gênero informativo.  
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Corpo do trabalho 

 

  A tecnologia influencia muito nossa vida e, consequentemente, o modo como nos 

comunicamos. Assim sendo, conforme ela muda, o modo como nos comunicamos pode 

mudar também. Quando pensamos no jornalismo e na tecnologia várias inovações nos vem à 

mente como animações, realidade aumentada, vídeo em 360º, infográficos interativos, entre 

vários outros. Olhando esse cenário começamos a nos questionar se havia possibilidade dele 

                                                 
1
 Trabalho apresentado no GP Teorias do Jornalismo do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em 

Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2
 Orientadora da pesquisa. Professora de Jornalismo na Universidade Regional de Blumenau (Furb) e 

Doutoranda em Comunicação Social pela Universidade Metodista de São Paulo (Umesp). E-mail: 

clarissa_jpereira@hotmail.com 
3
 Bolsista de Iniciação Científica pela Capes e aluno do 3º ano da Escola Técnica do Vale do Itajaí (Etevi). E-

mail: marschossjr@gmail.com 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 2 

interferir na construção dos formatos e dos gêneros jornalísticos, em especial no de Santa 

Catarina, e resolvemos investigar. 

 

Por meio de pesquisa bibliográfica buscamos compreender os conceitos básicos para 

essa pesquisa: jornalismo digital e gêneros e formatos jornalísticos, os quais consistem, 

respectivamente, no primeiro e segundo tópico deste estudo. 

Após isso, realizamos um levantamento sobre o que e de que forma os jornais digitais 

do estado de Santa Catarina publicam, fazendo breve mapeamento sobre eles, e, em seguida, 

realizamos uma análise de conteúdo no jornal Santa Catarina, o “Santa”, por ele ser o 

primeiro jornal digital do Estado e pertencer a maior rede de comunicação de Santa Catarina. 

Por análise de conteúdo entende-se que é 

um conjunto de técnicas de análises das comunicações visando obter, 

por procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição de conteúdo 
das mensagens, indicadores quantitativos (ou não) que permitam a 
inferência de conhecimentos relativos às condições de produção / 

recepção (variáveis inferidas) dessas mensagens (BARDIN, 1977, 
p.42). 

 

Toda a descrição e análise sobre a mídia jornalística digital estão no terceiro item deste 

artigo, no qual há também uma entrevista semiaberta realizada com a editora do Jornal Santa 

Catarina, a qual, segundo Duarte (2011, p.66) é “um modelo de entrevista que tem origem em 

uma matriz, um roteiro de questões-guia que dão cobertura ao interesse de pesquisa”. Para, 

Casar Augusto B. Torres (2006, p.225, tradução nossa) este tipo de entrevista conta “[...] com 

relativo grau de flexibilidade tanto no formato como na ordem e nos termos de realização da 

mesma para as diferentes pessoas a quem está sendo dirigida”. 

Analisando sites jornalísticos de Santa Catarina, notamos certa semelhança ao 

impresso, quanto à classificação de temas, estruturação e conteúdo. Os resultados 

preliminares notam que há uma dificuldade, financeira e estrutural de fazer essa mudança e, 

de certa forma, se adaptar totalmente às possibilidades que o jornalismo digital propõe. Há 

sim o uso de algumas das características identificadas por Palácios (2003), mas não o total 

aproveitamento da diversidade e junção de recursos que o meio digital proporciona. A 

influência do impresso é muito grande e o uso exclusivo das características do jornalismo 

digital se faz presente só em ocasiões ou matérias especiais, não no dia a dia. 
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1. Introdução Jornalismo Digital 

 

Desde os tempos antigos, a comunicação já fazia parte da nossa existência, com os 

primeiros gestos, os primeiros sons e os primeiros desenhos começávamos a nos comunicar. 

A comunicação foi crucial para a evolução da nossa espécie e foi evoluindo com o tempo.  

Sem detalhar cada uma das evoluções da comunicação, pularemos para o que nos 

interessa nesse artigo.  A criação da imprensa, pelo alemão Johannes Gutemberg em 1445. 

Esse ato mudou os rumos da comunicação, o que antes era de emissor ou emissores para 

receptor ou receptores, somente na hora da emissão, agora era de um ou mais emissores, num 

determinado tempo, para muitos emissores, que poderiam ter acesso ao material emitido, 

como um livro ou um jornal (PERNISA; ALVEZ, 2010). Essa mudança na comunicação foi 

algo muito importante para o jornalismo, mas, adiantando mais na nossa linha do tempo, 

vamos para um novo ato que inovou a comunicação, a invenção dos meios digitais.  

Pernisa e Alvez (2010, p.42), no livro “Comunicação Digital”, dizem que “um 

primeiro momento do que poderia ser chamado de jornalismo digital está ligado ao CD-

ROM”. O DVD-ROOM foi a segunda grande invenção que contribuiu para o avanço da 

comunicação. Mas a que mais nos interessa é a internet. 

Talvez uma das invenções tecnológicas mais importantes da humanidade, a internet 

mudou muito nossa vida, nossa sociedade e, é claro, o modo como nos comunicamos. A 

possibilidade de comunicação instantânea, mesmo a milhares de quilômetros de distância, 

mudou não só a nossa vida, como também o jornalismo. 

Com a invenção da internet, pelo o engenheiro inglês Tim Bernes-Lee, as fronteiras do 

jornalismo se expandiram. O meio digital nos proporciona um imenso conhecimento, na 

palma da nossa mão e também a possibilidade de acessar notícias de forma instantânea, 

através do nosso computador, tablet, celular, etc. Começou-se a perceber que essas mudanças 

ofertavam características que são próprias para a escrita na internet, as quais foram estudadas 

por Palácios (2003). O autor identificou seis características do jornalismo digital, são elas: 

multimídia, hipertexto, interatividade, personalização, instantaneidade e memória. 

A interatividade, como o nome já diz, é a possibilidade de interação dos leitores com 

os jornalistas e como conteúdo, por meio da própria navegação e da produção de comentários, 

sugestões, etc. A hipertextualização, é a utilização de links que levam para outras reportagens, 

geralmente com o mesmo tema. A multimídia é a utilização de recursos como vídeos, áudios e 
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imagens em uma reportagem só. A instantaneidade ou atualização contínua consiste em 

manter o jornal sempre atualizado. A individualização ou personalização dá ao usuário o 

poder de personalizar o site jornalístico, para que quando o mesmo entre no site, venham 

conteúdos de temas pré-selecionados que o interesse. Por último a memória que é a 

capacidade de armazenamento, a qual, o meio digital tem mais condições econômica e técnica 

de armazenar maior quantidade de dados sobre o assunto/notícia, tanto atuais quanto antigos.  

Assim, o meio digital nos dá oportunidade de inovar, de fazer o leitor entrar na notícia 

vendo vídeos, imagens, ouvindo áudios, interagindo com comentários, além de acessar outras 

notícias que tenham relação com o assunto de interesse. Isso tudo gerou uma, renovação no 

jornalismo, que agora conta com todos esses recursos, abrindo suas fronteiras para novas 

possibilidades. Contudo, não se sabe ainda se essas características são alterações apenas 

funcionais e estéticas nos textos jornalísticos ou se elas contribuem para o surgimento de 

novos formatos jornalísticos, por isso, no próximo tópico nos dedicamos a compreender o que 

são gêneros e formatos. 

 
2. Gêneros e os formatos Jornalísticos  

 

Para entendermos de fato como o jornalismo digital catarinense está sendo usado, 

vamos relembrar os estudos de Luiz Beltrão e José Marques de Melo sobre os gêneros e 

formatos jornalísticos, falando mais sobre cada um deles para então compreender melhor a 

utilização dos mesmos no meio digital. 

Beltrão identificou três gêneros no jornalismo brasileiro: interpretativo, informativo 

opinativo. Seu discípulo, Marques de Melo, continuou os estudos e descobriu mais dois 

gêneros: o diversional e o utilitário. 

Segundo Beltrão (1980, p.47), o jornalismo interpretativo “é o objetivismo multiangular 

da atualidade apresentado pelos agentes da informação pública para que nós próprios, os 

receptores, o analisemos, julguemos e possamos agir com acerto”. No gênero interpretativo 

encontram-se os formatos dossiê, perfil, enquete e cronologia. O dossiê está relacionado 

muitas vezes a temas policias, apresentando muitas informações de assuntos relevantes 

levando o leitor a uma compreensão própria do acontecimento. O perfil é um relato, às vezes 

mais poético, de um personagem. A enquete é a opinião de diversas pessoas sejam elas 

célebres ou não sobre determinado assunto. A cronologia tem por objetivo o relato de um fato 

seguindo-se a ordem de acontecimento dele, ou seja, a estrutura do texto é feita pelas datas 

que envolvem o assunto noticiado (COSTA, 2010). Já o gênero informativo “é a articulação 

que existe, do ponto de vista processual, entre os acontecimentos reais que eclodem na 
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realidade e sua expressão jornalística por meio do relato que visa a informar o receptor do 

„que se passa‟ nessa realidade” (MARQUES DE MELO apud COSTA, 2010, p.50). No 

informativo há os seguintes formatos: 

Nota: relato curto de um fato recente e ainda em construção. Notícia: é 

um narrar jornalístico integral sobre um acontecimento noticioso. 
Reportagem: conto ampliado e mais aprofundado sobre um fato 
noticioso. Entrevista: relato que prioriza a voz de um ou mais 

protagonista (MARQUES DE MELO, 2003, p. 65-66). 
 

O gênero opinativo, como o próprio nome diz, possibilita ao emissor expor sua opinião 

sobre determinado fato ocorrido ou assunto que esteja tratando no momento. Nesse gênero 

estão os formatos artigo, que permite o emissor, que pode ser um jornalista, um especialista 

no assunto ou algum convidado, expor sua opinião sobre determinado assunto com seus 

argumentos persuasivos. O editorial é definido como a expressão oficial do posicionamento 

da empresa jornalística sobre um ou mais acontecimento atual. O  comentário é feito por um 

jornalista com grande capacidade de análise que consegue manter o distanciamento ético da 

opinião da empresa em que trabalha e de seus próprios valores. A resenha é mais 

popularmente conhecida por crítica e diz respeito à análise feita sobre produtos culturais como 

livros, peças de teatro e filmes em cartaz. A coluna possui título próprio e espaço fixo no 

jornal, geralmente é incumbida de dar “furos” seja de fatos, seja de opiniões que ainda não se 

manifestaram, por vezes possui “tom ácido”. Já a crônica é considerada um gênero 

tipicamente brasileiro e tem como principal característica a narração poética da realidade. A 

caricatura faz um retrato humano exagerado enquanto a charge faz uma crítica de algum fato 

atual. Por fim, a carta é o espaço destinado à opinião dos leitores; é praticamente o único 

espaço que possuem para manifestar sua opinião publicamente (MARQUES DE MELO, 

2003). 

No gênero diversional, estão presentes os formatos história de interesse humano, um 

relato que usufrui de muitos recursos literários e tem como foco explorar algum elemento da 

vida de um personagem seja ele um cidadão comum ou alguma celebridade e a história 

colorida, que explora o cenário e/ou os detalhes que envolvem algum fato noticioso (COSTA, 

2010).  

O último gênero, o utilitário, contém os formatos: indicador, cotação, roteiro, serviço, 

dica e olho. O indicador interfere incisivamente na decisão do leitor, pois oferece a ele 

informações como a meteorológica, que é a previsão do tempo; cotação, que relaciona-se 

diretamente às questões de mercado como, por exemplo, o preço do boi e a variação do dólar;  

o roteiro é aquele responsável por indicar o consumo de produtos culturais como, por 
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exemplo, teatro e cinema, e o serviço, que está mais relacionado na informação sobre serviços 

públicos como o local e o horário de atendimento de uma agência pública de empregos (VAZ, 

2010). Há também a dica, a qual é formada por “informações que unem o formato reportagem 

(relato estendido sobre algum acontecimento) com o formato roteiro (relato resumido sobre as 

opções de consumo de bens simbólicos)” e também o olho que são “[...] vestígios de 

informações utilitárias, muitas vezes em olho ou boxes, complementando o material 

informativo e instigando o leitor a possibilidade de ação e reação” (VAZ, 2010, p.129). 

Agora que sabemos mais sobre gêneros e formatos, podemos trazer isso para a nossa 

região e ver se aqui também se aplicam. 

 

3. Mídia Blumenauense 

 

Antes de iniciarmos a análise é necessário contextualizarmos a mídia digital presente 

em Santa Catarina. O Estado contém várias cidades pequenas, com até 150 mil habitantes, que 

possuem seus sites noticiosos como é o caso, por exemplo, do Diário do Alto Vale, do 

município do Rio do Sul, cuja página principal está reproduzida a seguir: 

 

Imagem 1 – Página principal do Jornal Diário do Vale do dia 29 de julho de 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fonte: reprodução. 

 

Para exemplificar fizemos um print da página principal no dia 29 de julho deste ano, por 

ele nota-se que: a atualização não é tão veloz, pois nos conteúdos em destaques, possuem três 

textos que passam em flash, as datas nas quais foram publicadas são: 16, 27 e 28 de julho. Ou 
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seja, há conteúdo em destaque que foi publicado há 13 dias e ainda não foram substituídos. Já 

em “últimas notícias”, nota-se que apenas um texto é do dia analisado, os outros cinco são do 

dia anterior. O texto “Governo do Estado entrega ordem de serviço para sistema de esgoto de 

Ibirama nesta sexta 28” é de assessoria de imprensa e está identificado como tal, assim como 

o “Aberta votação para Troféu Beto Carrero de Excelência no Turismo”. Os outros quatro 

conteúdos são todos policiais, nenhum possui alguma entrevista e todos são claramente 

pautados em boletins de ocorrência. 

O site acima representa como é a mídia digital do interior do Estado de Santa Catarina 

de uma maneira geral, seja ela relacionada a algum outro veículo como jornal impresso ou 

não. No município de Timbó há o site “Timbonet”; que possui o mesmo perfil do Diário do 

Alto Vale, ou seja, os conteúdos principais não são atualizados constantemente e em sua 

maioria são fruo de assessoria de imprensa ou de assessoria de comunicação. 

Em Jaraguá do Sul há o “OCP online”, que é o canal digital do jornal impresso “O 

correio do povo” o mesmo ocorre com o “Jornal Metas”, do município de Gaspar. Ambos 

possuem atualizações mais contínuas e conteúdos noticiosos com mais características 

jornalísticas, ou seja, os conteúdos são assinados e possuem entrevistas e fontes identificadas. 

Contudo, ambos os jornais não apresentam hipertexto, uso de multimídia ou mesmo canais 

para interação. 

O jornal “Cruzeiro do Vale”, também de Gaspar e que também tem uma edição 

impressa, segue a mesma lógica dos dois veículos citados anteriormente, embora tenha mais 

conteúdos retirados de outros jornais como o do G1de Santa Catarina. 

Com o cenário acima verificamos que não era possível identificar se o jornalismo digital 

por possuir características diferentes produziria formatos e/ou gêneros diferentes uma vez que 

os veículos até então identificados não apresentavam nem as características do jornalismo 

digital, definidas por Palácios (2003) e, por vezes, nem mesmo as características do próprio 

jornalismo. 

A partir do levantamento feito inicialmente optamos por nos dedicar aos meios de 

comunicação jornalísticos maiores, ou seja, com mais tempo de duração e com maior alcance, 

pois acreditamos que possuiriam mais estrutura e, portanto, conseguiriam fazer uma produção 

jornalística diferenciada e, que de fato, respeitasse as características do meio.  

A maior rede de comunicação comporta o jornal Hora de Santa Catarina, o Diário 

Catarinense, A notícia, o Jornal de Santa Catarina, as rádios CBN Diário, as emissoras RBS 

TV em Florianópolis, Blumenau, Joinville Centro-Oeste, Chapecó e Criciúma, esses veículos 

eram filiados a Rede Globo, mas em março de 2006 foram vendidos ao Grupo NC. 
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Notamos pelos meios de comunicação acima descritos que nenhum deles foi criado 

especificamente para o meio digital. Contudo, a maioria deles, em especial, os impressos, 

possui uma versão para o meio digital. Optamos então nos dedicar a análise do Jornal Santa 

Catarina, por ter sido o primeiro jornal digital do estado catarinense. Para isso, realizamos 

uma análise de conteúdo, que será descrita a seguir, e uma entrevista com a editora Cleisi 

Soares. 

          Para realizar a análise de conteúdo escolhemos, por conveniência, o dia 28 de julho. Ao 

escolher a data foi levado em consideração ela não estar localizada no final de semana, 

período em que geralmente os jornais alteram sua rotina, passando a ter menos jornalistas. A 

escolha pautou-se em uma única data porque o veículo limita a quantidade de acessos para 

quem não é assinante. Para analisar os conteúdos publicados no dia 28 identificamos as 

seguintes categorias: autoria, gênero, formato, editoria, fontes, temática e uso de hipertexto e 

de multimídia. Ao todo foram analisados 41 textos, todos publicados no dia 28 de julho.  

Sobre editorias, todos os conteúdos estão publicados em Geral, contudo todas possuem 

palavras-chaves acima do texto como, por exemplo, “promoção”, “aconteceu”, entre outros. 

Todavia, elas não foram levadas em consideração por não serem importantes para a nossa 

análise, essencialmente por termos levado em consideração as temáticas abordadas como 

demonstra o gráfico a seguir: 

 

 

  

Como podemos ver pelo gráfico anterior a maioria do conteúdo publicado é sobre a 

região: Florianópolis, Joinville e Balneário Camburiu, são as mais citadas. Na sequência, vêm 

Geral, com 10 textos, nesta classificação estão conteúdos em sua maioria nacionais como, por 

exemplo, “Pelos de roedor, insetos e fungo: veja o que é permitido no que você come” e 

“Concurso dos bombeiros no DF exige teste de virgindade ou Papanicolau de candidatas”. O 

19 
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terceiro tema mais abordado é polícia, cujos materiais são em sua maioria pautados nos 

boletins de ocorrência e sem entrevistados, como veremos mais adiante. Há, ainda, três 

conteúdos sobre política nacional e internacional e uma única matéria sobre Blumenau, cidade 

onde está o veículo analisado. 

 De todos os conteúdos 30 não possuem entrevistados e 11 possui falas de personagens, 

contudo nenhum texto possui mais de duas fontes. Sobre a autoria, 22 textos não possui o 

autor identificado, 10 são assinados por jornalistas, três são do jornal A Notícia, dois são de 

agência e um é um artigo assinado por um leitor-colaborador. O gráfico abaixo mostra os 

conteúdos por autoria. 

 

 

 

Contudo é preciso esclarecer que nem todos os jornalistas que assinaram os conteúdos 

são do jornal analisados, alguns são do Diário Catarinense, outros do Zero Hora, mas todos da 

mesma rede de comunicação. Outra questão é que embora apenas dois conteúdos sejam 

identificados como o de agência, acredita-se que haja mais, uma vez que a materiais sem 

autoria, mas como imagens assinadas de agências como é o caso do texto “Carlinhos 

Cachoeira é preso pela Polícia Federal no Rio”, cuja foto é da Agência Estado. 

Sobre as características definidas por Palácios (2003), notamos que elas praticamente 

não são exploradas pelo veículo de comunicação em seu dia a dia. O uso de hiperlink, por 

exemplo, praticamente não se dá na construção dos textos. Quatro conteúdos não apresentam 

link, 14 apresentam pelo menos um link interno e 33 apresentam apenas o “Leia mais”, ou 

seja, links com títulos de matérias relacionadas ao texto que o leitor está lendo.   

A multimídia também é pouco explorada pelo Jornal em análise. Dos 41 textos, 12 não 

apresentam nenhum recurso multimídia, 25 apresentam apenas uma foto e apenas quatro 

textos apresentam mais de um recurso multimídia, sendo um com três fotos, um com uma foto 

22 
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e um vídeo, um com três gráficos e uma foto e outro com duas fotos e um vídeo. Assim 

sendo, dos 41 textos apenas dois apresentam vídeo. 

A falta de conteúdos jornalísticos próprios para internet já nos indicava que não seria 

possível encontrar formatos e gêneros que fossem diferenciados, o que foi comprovado pela 

análise de conteúdo. Dos 41 textos, 33 são informativos, sendo 10 notas e 23 notícias, seis são 

opinativos, sendo quatro artigos, um editorial e uma coluna e dois textos são do gênero 

utilitário, sendo um indicador e outro serviço. Importante mencionar, ainda, que dos 33 textos 

informativos, um apresentava um serviço como formato complementar. O gráfico abaixo 

permite melhor visualizar esses dados. 

 

 

   

Para tentarmos entender o contexto da produção e melhor compreender os dados 

encontrados, realizamos uma entrevista com a editora do Jornal de Santa Catarina, Cleisi 

Soares, que nos explicou sobre a história, estrutura, organização e conteúdos do meio digital 

do seu jornal. 

 O Jornal de Santa Catarina foi o primeiro jornal catarinense a ter uma versão digital 

em 1996. “Em primeiro momento ele era simplesmente replicado, o conteúdo. Era exatamente 

o mesmo texto, o mesmo título, com o mesmo tamanho”, diz a jornalista. Porém, em 2008, 

com a catástrofe enorme que atingiu o estado, paralisando-o e fazendo com que o paralisasse 

também a impressão do jornal, para que seus jornalistas pudessem informar a população de 

todos os acontecimentos, que devido as enchentes, chuvas e desbarrancamentos, eram 

urgentes, foi enviado uma solicitação aos superiores do jornal, em Porto Alegre (RS), para 

que criassem um blog para o jornal poder se comunicar com a população, e vice-versa. Lá a 

população podia se informar sobre tudo  que estava acontecendo na cidade, e também 

compartilhar informações. “Havia gente procurando gente que tinha desaparecido, dando 
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informações aonde tinham deslizamentos de terra e todos os tipos de informações” conta 

Cleisi. 

Nota-se então que da grande necessidade de comunicação devido à catástrofe, se 

aproveitou a facilidade do meio digital e a partir daí os olhares se viraram a esse meio. Com o 

passar do tempo, o blog foi sendo deixado de lado e o site do veículo surgia. 

 Havia uma equipe específica para o site, conteúdos relevantes eram colocados no site 

primeiro e alguns conteúdos eram colocados só no site, pois devido ao meio impresso ter um 

limite de páginas, as notícias que não eram tão relevantes eram publicadas apenas no site. “O 

factual é muito importante para o site”, diz Cleisi. A jornalista também conta que houveram 

reportagens especiais para o site, as quais aproveitaram e inovaram nos conceitos de 

multimídia. Como a reportagem sobre a BR-470, que reuniu gráficos, fotos, vídeos sobre o 

assunto. 

Porém, devido à crise, teve de ser feito um corte no número de jornalistas, assim, não 

havia mais uma equipe específica para o jornalismo digital, os jornalistas que ficaram na 

redação tinham que trabalhar tanto com o impresso como com o digital. Mas ainda assim há 

os conteúdos digitais, do mesmo jeito. Há também a interatividade, tanto no site como nas 

redes sociais, que são usadas para a divulgação de links que levam até as notícias do site. 

Contudo, não há mais uma produção e uma equipe própria e específica para o meio digital. 

 

Considerações finais 

  

 Por meio da discussão teórica podemos perceber que a tecnologia avança, muda e, 

com isso, pode interferir no processo comunicacional jornalístico. Outra questão importante é 

que os gêneros e formatos jornalísticos não são estáticos e, por meio, da alteração na 

tecnologia poderia sofrer influencias. Todavia, na pesquisa realizada nos jornais catarinenses 

verificamos que isso não acontece. 

Ao realizarmos uma busca inicial nos jornais digitais de Santa Catarina, verificamos 

que, em sua maioria, eles não estão adequados às características do jornalismo digital, ou seja, 

não possuem atualização contínua, utilizam poucos recursos multimídia, exploram 

superficialmente o uso de links e ofertam poucas ferramentas para personalização e 

interatividade com o conteúdo. Além disso, a própria memória é pouco explorada, seja pelo 

uso simplório do hipertexto, seja pelo sistema de busca limitado. 

Com o cenário levantado, optamos por nos aprofundar no estudo do jornal Santa 

Catarina e realizar uma entrevista com a editora. Nos conteúdos jornalísticos analisados 
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verificamos que não há variedade nos gêneros e formatos jornalísticos utilizados. Os textos 

são predominantemente informativos, em especial por meio do uso de formatos básicos como 

a nota e a notícia. Em entrevista, descobrimos que há uma dificuldade, financeira e estrutural 

que impede o veículo a adaptar-se totalmente a diferença e as possibilidades que o jornalismo 

digital propõe. 

Assim sendo, influência do jornal impresso ainda é muito grande e o uso exclusivo do 

digital se faz presente só em ocasiões ou matérias especiais, e não no dia a dia. Contudo,  as 

“matérias especiais” não faziam parte do escopo de nossa análise, assim sendo, deixamos 

como sugestão que os próximos estudos as analisem e verifiquem se elas possuem 

características do Jornalismo Digital e se indicam o surgimento de novos formatos 

jornalísticos. 
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