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Resumo 

 

O presente artigo apresenta um estudo de caso sobre o uso da retextualização na 

cronstrução da webnotícia. Ancoramo-nos estudos dos autores João Canavilhas (2001), 

Mielniczuk (2001, 2003, 2004, 2005), Palacios e Mielniczuk (2002) para analisarmos o 

gênero webnotícia, e Marcuschi (2003), Dell’Isola (2007) e Matencio (2002;2003) a fim de 

estudarmos o processo da retextualização. Utilizamos a ferramenta de apuração dos fatos do 

portal Estadão, Minuto a Minuto, e as webnotícias criadas em decorrência da averiguação. 

Observamos que a retextualização em alguns casos se destoa do texto original, o que tende 

a ocasionar uma formação de opinião manipulável. 
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Iniciando 

Se antes esperávamos um dia para saber o placar do jogo, a prisão de algum 

meliante, o saldo da greve, hoje com apenas um click na tela nos atualizamos das 

novidades. E assim, aprendemos fazer o tempo correr em nosso favor. Os meios 

jornalísticos, a partir da década de 90 começaram a migrar seu conteúdo para a web, porém 

o jornalismo na rede demorou a se popularizar. Dessa forma, agora, as boas novas também 

nos são servidas através das webnotícias. 

No jornalismo feito para a web encontram-se vários gêneros textuais, o mais 

recorrente denomina-se webnotícia. Segundo o pesquisador português João Canavilhas 

(2001), a webnotícia é um produto totalmente novo, em decorrência das potencialidades 

que a internet abona, constituída da convergência entre texto, som e vídeos.  

A webnotícia é um hipertexto, constituída de textos hiperligados entre si, que possui 

um texto introdutório sobre um fato ocorrido, afirma João Canavilhas (2001). A apuração 

de um fato gera uma webnotícia, à medida que esse fato é verificado, aparecem novas 

                                                
1 Trabalho apresentado no GP Gêneros Jornalísticos do XIV Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, evento 
componente do XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
 
2 Mestranda do Curso de Mestrado em Estudos de Linguagens do POSLING - CEFET-MG, email: 
saiaesteves@hotmail.com. 
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informações, que são incluídas no texto inicial. Além disso, são construídas outras 

webnotícias que se liga a primeira através de link. Geralmente o título dessa nova 

informação é uma frase pertencente à primogênita, ou frases isoladas no final ou no meio da 

webnotícia inicial. Isso tudo se construindo “em tempo real”, com diferença de publicação 

de minutos ou horas. Nesse sentido, observa-se um bom uso do suporte, uma vez que a 

atualização e instantaneidade da informação tornam-se a prioridade desse modo de 

jornalismo. 

Esse novo gênero textual não é realmente algo novo. A webnotícia é uma 

decorrência da notícia realizada no jornalismo impresso. Seu conteúdo é composto por 

manchetes, hipertextos, multimídias e legendas. O distanciamento está no meio em que a 

webnotícia é produzida: na web. Com ela a webnotícia torna-se mais hipertextual, 

multimodal, memorial, interativa, personalizada, instantânea e dinâmica, segundo 

Canavilhas (2001).  

Para a pesquisadora Luciana Moherdaui (2008), uma intensa época de mudanças 

gráficas nas capas e designer gráficos dos jornais impressos norte americanos, da década de 

70 até 90, impulsionou no desenvolvimento do conteúdo jornalístico migrar para a world 

wide web, tornando-se dinâmico. 

Pesquisa-se muito a retextualização do oral para a escrita na tradução, Marcuschi 

(2003), ou da escrita para a escrita como forma de aprendizado Dell’Isola (2007) e 

Matencio (2003). Entretanto, os estudos sobre o uso da retextualização de textos escritos 

para escritos, na produção jornalística on-line, são poucos. Localizamos até o momento 

apenas dois, Vieira e Sousa (2013), além de Ribeiro e Gonzaga (2013). 

A produção textual no suporte digital apresenta de forma explicita a retextualização 

da escrita para a escrita, uma webnotícia se transforma em outra. Partindo dessas posições, 

apresentaremos um estudo de caso utilizando a ferramenta de apuração ao vivo denominada 

Minuto a Minuto, do portal Estadão, e suas webnotícias geradas. Dessa forma, 

pesquisaremos o processo de retextualização na produção de webnotícias. 

O jornalismo na web está construindo uma nova identidade, na tendência de se 

afastar das técnicas impressas. Para que isso ocorra, a utilização das funções que o meio 

oferece é fundamental. O presente trabalho pretende contribuir para as futuras pesquisas 

sobre produção textual da webnotícia. 
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Webjornalismo 

O webjornalismo é um produto do jornalismo online
3
, segundo Mielniczuk e 

Palacios (2002). Além disso, os autores detalham que esse tipo de jornalismo usa de 

hipertextos e funciona em ambientes de comunicações virtuais.  

Jo Bardoel (2001), em seu texto ‘Network journalism’: Converging competences of 

old ande new media professionals, afirma que o jornalismo sofreu grandes impactos por 

causa da Internet e das novas formas de comunicações tecnológicas. O autor argumenta se 

baseando em seus estudos feitos em 1996, e nos estudiosos: Quinn (1998), Pavlik (1999), 

Singer (1998) e Deuze (1999), que a Internet influencia na profissão do jornalista em três 

formas: potencializa o jornalista como uma força intermediária na democracia, amplia os 

recursos e torna as possibilidades infinitas para se trabalhar além de criar um próprio tipo de 

jornalismo, que o autor denomina de jornalismo on-line. Criando assim a quarta espécie de 

jornalismo, segundo o autor.  

Bardoel e Deuze (2000) definem quatro características do jornalismo feito para web: 

hipertextualidade, multimidialidade, interatividade e personalização. Para os autores, a 

hipertextualidade é a base do jornalismo on-line, já que faz parte do meio em que é 

divulgado. O hipertexto e o hiperlink funcionam como fonte de complemento entre si, 

levando ao leitor maior possibilidade de análise e conhecimento sobre o fato ou assunto 

publicado. A multimidialidade ocorre na convergência das mídias tradicionais, pois nesse 

tipo de jornalismo incrementa ao texto verbal imagem e áudio.  

Para a interatividade, Bardoel e Deuze (2000) ponderam que a webnotícia tem a 

capacidade de fazer com que o leitor/usuário perceba-se parte do processo, o que acarretará 

a preocupação em desenvolver produtos sedutores e individuais para os leitores. Esse que 

traçará a sua rota de leitura, construindo uma linearidade narrativa particular, de acordo 

com Mielniczuk e Palacios (2002). 

Refletindo sobre esses aspectos, Mielniczuk (2005) apresenta três elementos 

específicos na especulação sobre as formas de incremento de produtos jornalísticos de 

terceira geração e nas propostas de soluções. São eles: o hipertexto, banco de dados e 

ferramentas de publicação. 

                                                
3
 A nomenclatura dessa prática jornalística é discutida por vários autores, esses que ainda não resultaram no 

consenso, podendo ser nomeado de: jornalismo online, jornalismo hipertextual, jornalismo digital na web, etc. Os 
pesquisadores Luciana Mielniczuk e Marcos Palacios (2001) utilizam essa denominação ao referir ao produto 
jornalistico veiculados nas redes comunicação a distância mundial, principalmente na internet. 
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Com as características elencadas pelos pesquisadores, esse tipo de produção 

jornalística tem o potencial de criar um elemento exclusivo e diferenciado. Em decorrência 

do suporte, desenvolveu-se a webnotícia. Canavilhas (2001) a classifica como “um produto 

completamente novo”, baseando-se na convergência entre texto, som e imagem em 

movimento, além de poder explorar todas as potencialidades que a rede mundial de 

computadores oferta. 

 Para Ribeiro (2013) não há algo “completamente” novo, mas “um caso de inovação 

incremental”, por conseqüência de sua criação partindo da notícia impressa. A autora 

considera a webnotícia um objeto editorial e textual originado de um processo de 

transformação da sua base, por razões tecnológicas e sociais.  

 

Retextualização 

Para analisar a construção textual da webnotícia nos ancoraremos na Linguística 

Textual, pois essa ciência descreve e analisa os acontecimentos linguísticos e os fenômenos 

decorrentes deles. 

A Linguística textual se desenvolveu na década de 60. Suas teorias foram 

formuladas e reformuladas com o passar dos anos. Inicialmente, o foco das pesquisas eram 

a palavra e a frase, o que se ampliou para o estudo da textura do texto.  

Nas palavras de Ingedore Koch (p. 13-14, 2009):  

 

Com isso, a pesquisa em Linguística Textual ganha uma nova dimensão: 

já não se trata de pesquisar a língua como sistema autônomo, mas sim o 

seu funcionamento nos processos comunicativos de uma sociedade 

concreta. (KOCH, p.13-14, 2009) 

 

Os estudiosos observaram que os textos não eram um produto acabado, que sua 

construção estava repleta de intenções comunicativas e sociais de quem o produz. 

No processo de construção da webnotícia percebemos a construção de textos a partir 

de outros textos. Criando assim um processo de retextualização. Aliás, Ingedore Koch 

(2009, p. 4) apresenta a definição de texto como uma sequência de partículas linguísticas 

formada mediante uma concatenação pronominal ininterrupto (grifo da autora). 

 O pesquisador Marcuschi (2003), em seu livro Da fala para a escrita: Atividades 

de Retextualização, acredita que a retextualização é a passagem ou transformação do texto 

falado para o escrito, uma vez que o foco da pesquisa do autor é a ocorrência do texto 
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falado para o escrito. Entretanto, o mesmo apresenta mais três possibilidades de 

retextualização: a) fala para fala; b) escrita para fala; c) escrita para escrita. 

A definição do autor nos auxilia a entender a retextualização na webnotícia, já que 

estamos pesquisando a produção de textos escritos que se transformam em outros textos 

escritos após sofrerem algumas operações. 

 Marcuschi baseou-se no trabalho de Neusa Travaglia, publicado em 1993, sobre a 

tradução de uma língua para outra. O autor ancora-se nos trabalhos de Raquel S. Fiad e 

Maria Laura Mayrink-Sabison (1991) e Maria Bernadete Abaurre (1995), para afirmar que 

o termo retextualização poderia também representar as expressões refacção e reescrita.  

Marcuschi (2003) destaca uma diferença importante: a reescrita é feita sobre o 

mesmo texto, enquanto a retextualização passa de uma modalidade para outra. O que a 

torna mais ampla.  

Ribeiro e d’Andrea (2010) publicaram um artigo analisando os conceitos de 

retextualização defendido pelos pesquisadores Marcuschi (2003), Dell’Isola (2007) e 

Matencio (2002;2003). Desse modo, os autores chegam a seguinte conclusão: 

 A reescrita, diferentemente, só poderia ocorrer do escrito para o 

escrito. Dessa distinção, pode-se propor que toda retextualização é 

reescrita, mas nem toda reescrita gera uma retextualização. (RIBEIRO e 
D’ ANDREA, 2010) 

 

Para isso deve se levar em conta que a retextualização passa para outra modalidade, 

a notícia impressa que se transforma em oral para o rádio. Já a reescrita fixa em apenas um 

texto, refacção de um texto, em busca de uma melhora, mas sem mudar o gênero textual 

inicial. 

Para Dell’Isola (2007), no livro Retextualização de gêneros escritos, a 

retextualização trata-se de um procedimento  “de transformação de uma modalidade textual 

em outra, ou seja, trata-se de uma refacção e uma reescrita de um texto para outro, processo 

que envolve operações que evidenciam o funcionamento social da linguagem”. Seguindo o 

raciocínio de Marcuschi (2003), a Dell’Isola (2007)  apresenta como sinônimos os 

conceitos de reescrita, refacção e retextualização, uma vez que se altera a modalidade 

textual nesse processo.  

Matencio (2002), em seu artigo Referenciação e retextualização de textos 

acadêmicos, apresenta uma distinção mais clara entre a noção de reescrita e retextualização. 

A autora define retextualização como a produção de um novo texto, o que acarretará na 

mudança de propósito, uma vez que o produtor textual usará novos “parâmetros de ação da 
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linguagem”. Contudo, a reescrita “é atividade na qual através do refinamento dos 

parâmetros discursivos, textuais e lingüísticos que norteiam a produção original, 

materializa-se uma nova versão do texto”. Para Ribeiro e d’Andrea (2010) a 

retextualização, segundo Matencio (2002) reforça particularidades estruturais, em oposição, 

a reescrita trata de questões internas do texto, a fim de aperfeiçoá-las. 

A fim de estabelecer a veracidade que as webnotícias são construídas a partir do 

processo de retextualização, fundamento-me nos dizeres de Matencio (2002) “a atividade 

de retextualização – de produção de um novo texto a partir de um ou mais textos-base”, 

uma vez que as webnotícias são constituídas de outras webnotícias, pois em seu corpo 

textual encontramos fragmentos de outras webnotícias publicadas anteriormente. 

Marcuschi (2003, p. 54) apresenta quatro variáveis fundamentais no processo de 

retextualização:  

[...] o propósito, a relação entre o produtor do texto original e o 
transformador; a relação tipológica entre o gênero textual original e o 

gênero da retextualização; e os processos de formulação típicos de cada 

modalidade. (MARCUSCHI, 2003, p.54) 

 

Para Dell’Isola (2007) a produção textual tem uma finalidade, para alcançá-la seu 

produtor usa determinadas escolhas, seja de gênero textual, objetivo, situações de uso, tipo 

de linguagem, entre outros. Partindo do pressuposto que a retextualizar é criar um novo 

texto, essa criação é uma atividade intencional e planejada. Nas palavras da autora: 

 

Para retextualizar, ou seja, para transpor de uma modalidade para 

outra ou de um gênero para outro, é preciso, inevitavelmente, que seja 
entendido o que se disse ou se quis dizer, o que se escreveu e is efeitos de 

sentido gerados pelo texto escrito. (DELL’ISOLA, p.14, 2007) 

 

Por conseguinte, Ribeiro e d’Andrea (2010) concluem que a retextualização e a 

reescrita são fenômenos simultâneos e complementares, mas não similares. Agem juntos na 

formação de novos textos, que se baseiam em outros durante o processo de criação. 

As pesquisas desenvolvidas sobre retextualização no jornalismo on-line são poucas. 

Localizamos um estudo feito pelos autores Maria Lourdilene Vieira Barbosa e Emanoel 

Barbosa de Sousa, em que publicaram o artigo Retextualização e recategorização: uma 

análise em notícias de portais online, no evento XI EVIDOSOL e VIII CILTEC – online 

em 2014. Nele os autores analisaram notícias em sites jornalísticos on-line observando o 

processo de retextualização e estudaram a recategorização dos objetos do discurso 

alcançada na construção da notícia.  
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Outra pesquisa sobre retextualização foi publicada por Ana Elisa Ribeiro e Camila 

Gonzaga-Pontes (2013), Ler e recarregar a página: um exercício analítico sobre a 

reescrita da webnotícia. Apresentou-se uma análise de uma webnotícia sobre a perspectiva 

da retextualização e da reescrita, focalizando a reescrita do texto enquanto apuram-se os 

fatos que a comporão. 

Nosso estudo complementará os resultados que os demais pesquisadores 

localizaram. Isto é, abordaremos o processo de retextualização observando como o 

jornalismo on-line utiliza os recursos disponibilizados pela web na criação do texto final, a 

webnotícia. 

O método 

Após analisar os vários portais de notícia on-line brasileiros, escolhemos o 

Estadão.com.br, resultado da fusão  dos sites  Agência Estado, O Estado de São Paulo, 

Jornal da Tarde no ano de 2000, pertencente ao Grupo Estado.  

A opção se deve a alta credibilidade do portal e seu pioneirismo no uso das novas 

técnicas digitais. Segundo o site do Grupo, o jornal é uma dos mais antigos de São Paulo, 

ainda em circulação. Sua primeira edição data do dia 4 de janeiro de 1875. Com o passar 

dos anos se incorporou a outras agências, foram perseguidos durante a ditadura de Getúlio 

Vargas e censurados durante a ditadura militar, pioneiros na incorporação da  Broadcast em 

1991. Em 2003, o portal superou a marca de um milhão de visitantes mensais.  

No portal, analisaremos a ferramenta Minuto a Minuto, trata-se de uma cobertura ao 

vivo de algum acontecimento polêmico, gerador de novas informações a todo instante, que 

ao final da apuração, ou ao longo dela, são produzidas webnotícias com esses conteúdos. A 

publicação do fato nessa ferramenta se afugenta das tradicionais, feita de textos longos que 

a cada novo fato o texto é atualizado. No Minuto a Minuto as novidades são trazidas em 

formas de pequenos post, ou apenas de fotos, como segue na imagem: 

Marcuschi, em seu livro Da fala para a escrita: atividades de retextualização 

(2003), sugeriu uma metodologia de tratamento da retextualização, para se analisar o 

processo da fala para a escrita. Apesar do projeto trabalhar a retextualização da escrita para 

a escrita, usaremos o método do pesquisador, pois o focalizaremos o processo de 

retextualização, esse ocorre em ambos textos, porém com resultados diferentes. Marcuschi 

(2003) alerta que a proposta não deve ser usada como algo inflexível, essa pode ser 

modificada de acordo com a intenção do analista. 
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Ao longo da análise, localizamos quatro tipos de ocorrência. Assim, as 

transformamos em operações: 1ª operação: Transformação do verbo e das estratégias 

argumentativas, 2ª operação: Eliminação das informações, 3ª operação: Acréscimo de 

informações. 

A análise 

O fato que escolhemos para analisar trata se do protesto dos metroviários em São 

Paulo, ocorrido dia 11 de junho de 2014.  A greve do grupo começou dia cinco do mesmo 

mês. No dia 9 o governador de São Paulo demitiu 42 grevistas por motivo de vandalismo. 

Então, foi marcada uma manifestação em prol dos demitidos no dia 11.  

O portal Estadão usou sua ferramenta Minuto a Minuto para publicar a apuração ao 

vivo do fato, iniciada as 18h14, do dia 11 de junho de 2014, e terminou as 20h25 do mesmo 

dia. Foram postadas dez informações, textos verbais e imagens, ao longo da averiguação. 

Ao longo do texto não há registro do jornalista ou das agencias que as informações foram 

coletadas. Apenas as imagens são creditadas.  

Ao longo da apuração, publicou-se quatro webnotícias sobre o fato. Elegemos a 

webnotícia publicada as 20h51, sem registro de atualização, pois a mesma possui mais 

elementos de retextualização da apuração. 

Após expormos os dados no diagrama da metodologia desenvolvida por Marcuschi 

(2003), analisamos a 1ª operação: Transformação do verbo e das estratégias argumentativas. 

Encontramos dois registros: 

Minuto a Minuto Webnotícia 

 

Em assembleia, metroviários decidem 

pela não continuidade(1) da greve
4
 em 

São Paulo[...] 

 

Após assembleia, metroviários decidem 

não retomar(1)  greve[...] 

Em assembleia realizada na noite desta 

quarta, os trabalhadores decidiram 

suspender(1)  a greve[...] 

 

 

Minuto a Minuto Webnotícia 

O Metrô, porém, se comprometeu a levar 

à direção da companhia a proposta do 

MPT, que sugeriu(1): [...] 

 

O Ministério Público do Trabalho (MPT) 

cobrou(1) do Metrô. [...] 

 

 

                                                
4 Grifo do texto. 
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Minuto a Minuto Webnotícia 

Abusivo é o governador, a greve é justa, é de 

trabalhador", "Não vai passar nenhuma 

demissão, tá todo mundo unido pela 

readmissão" e "Readmite! Readmite
5
!", 

entoavam em coro cerca de 50 manifestantes 

contrários às 42 demissões de metroviários 

promovidas pelo governador Geraldo 

Alckmin (PSDB) na segunda-feira, 9.: [...] 

 

O Ministério do Trabalho e Emprego, por 

meio da Delegacia Regional do Trabalho, 

autuou o Metrô em razão das demissões. 

Segundo o superintendente regional de São 
Paulo, Luiz Antonio de Medeiros, a empresa 

cometeu atitudes antissindicais [...] 

 
 

 

No primeiro caso, na publicação inicial a junção do advérbio não mais o verbo 

continuar indica que a greve terminou. Ao retextualizar, com o uso do verbo retomar, 

entende-se que a greve já tinha sido parada. Na outra, em que se usou suspender, deixa-se 

subentendido que a greve retornará em algum momento, já que suspender significar parar 

por tempo determinado. 

No segundo caso, na apuração apresenta que o MPT sugeriu, ou seja, o Metrô pode 

ou não acatar. Entretanto na webnotícia o verbo muda para cobrou, interpretando que em 

algum momento tinha sido solicitado, mas o metrô não realizou, assim o MPT teve que 

cobrar, ser mais firme em suas ordens. 

Já no terceiro, primeiramente temos a voz do grevista argumentando que a greve era 

justa e ordenando a readmissão dos demitidos pelo governo estadual. Na retextualização a 

voz é legitimada pelo órgão do Ministério do Trabalho e Emprego, de forma indireta. Essa 

estratégia aumenta a credibilidade do texto. Em muitos casos manifestações de greve 

remetem a bagunça desordem, confusão, enquanto a voz do poder público é baseada nas 

leis, o a torna garantida. 

A segunda análise realizada foi sobre 2ª operação: Eliminação das informações. 

Minuto a Minuto Webnotícia 

 

[...]O Metrô, porém, se comprometeu a 

levar à direção da companhia a proposta 

do MPT(3), que sugeriu(1) que 

as demissões fossem discutidas
6
(1) caso 

a caso com a apresentação das provas das 

faltas graves, favorecendo a apresentação 

de defesas e contra-provas.(1): [...] 

 

[...]do Metrô justificativa para cada 

desligamento [...] 

 

[...]O Metrô informou que vai analisar 

as demissões caso a caso.(3) [...] 

 

 

                                                
5 Grifo do autor. 
6 Grifo do autor; 
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No Minuto a Minuto foi apresentado o objeto que deveria ser discutido sobre as 

demissões, já na webnotícia não é detalhado o que será apresentado na justificativa, 

apresentando uma informação superficial sobre o fato. 

Seguindo a análise, estudamos a 3ª operação: Acréscimo de informações, como 

segue: 

Minuto a Minuto Webnotícia 

[...]que decidirá se haverá paralisação da 

categoria na abertura da Copa do Mundo 

em São Paulo [...] 

 

[...]mas farão uma manifestação a partir 

das 10h na sede do sindicato, na Rua Serra 

do Japi, na esquina da Radial Leste, [...] 

 

A categoria ameaça fazer novas 

paralisações ainda durante o Mundial [...] 

 

 

Minuto a Minuto Webnotícia 

 

[...]dar o máximo de apoio aos 

funcionários demitidos
7
.: [...] 

 

Em assembleia realizada na noite desta 

quarta, os trabalhadores decidiram 

suspender(1)  a greve, mas farão uma 

manifestação a partir das 10h na sede do 

sindicato, na Rua Serra do Japi, na 

esquina da Radial Leste(3) , contra as 42 

demissões feitas pelo governo Geraldo 

Alckmin (PSDB). [...] Os protestos vão 

pedir a revogação das demissões de 

funcionários acusados de atos de 

vandalismo durante a greve que durou 

cinco dias e foi julgada abusiva, no 

domingo, pelo Tribunal Regional do 

Trabalho (TRT). [...] 

 

 

No primeiro caso indica a possibilidade de haver uma paralisação na abertura da 

Copa do Mundo de Futebol, evento que ocorreu no dia seguinte, através da decisão do 

grupo. Na retextualização, primeiro apresenta-se uma confirmação da manifestação no dia 

seguinte, informação que não aparece na apuração. Em seguida, mesmo texto, surge uma 

ameaça de novas paralisações, o que inicialmente foi dado como única, na webnotícia 

torna-se várias e ameaçadoras. 

                                                
7 Grifo do autor. 
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Já no segundo, na apuração do Minuto a Minuto apresenta apoio dos manifestantes 

aos funcionários dispensados, sem explicar como. Na webnotícia especifica-se como será 

esse apoio, através da manifestação no dia seguinte, pedindo a revogação dos demitidos. 

Pelo que analisamos, a retextualização é um processo intencional. Notamos que o 

jornalista fez algumas escolhas, que se o leitor não tiver acesso ao texto primário sua 

interpretação ficará comprometida, ou gerará uma opinião pública contra a instituição do 

Metrô e dos manifestantes dessa greve. 

 Segundo Dell’Isola (2007) para retextualizar é preciso que se entenda o que foi dito 

e o que se esperar dizer, o que escreveu e quais os efeitos de sentido gerados pelo texto 

escrito. Uma mudança de verbo pode ocasionar em outra interpretação que não esteja ligada 

a inicial. Não continuidade, não retomar e suspender; cada um desses verbos desenvolve 

um sentido específico em determinado contexto. Não basta mudar as palavras, o contexto 

não pode ser deixado de lado. 

Considerações finais 

A maneira de fazer jornalismo não alterou. O suporte é que mudou. No 

webjornalismo o leitor confere a apuração do fato em “tempo real”. Os portais estão criando 

ferramentas para que essa investigação chegue ao leitor. E dela cria-se novas webnotícias, 

que como vimos sua produção textual não está tão condizente com o publicado ao vivo. 

Após a análise algumas perguntas ficam, ainda, sem respostas: será que o que antes 

era oculto no jornalismo impresso está se mostrando no on-line, no que se refere às 

estratégias de construção do texto? Ou foi o tempo de publicação que encurtou de maneira 

drástica, tirando o texto de se pensar sobre o texto? As transformações no texto original são 

preocupações para os jornalistas, sendo estes principais formadores de opiniões públicas? 

A análise proposta não se finda aqui. Faz-se necessário continuar estudando o 

processo de retextualização na webnotícia, para que possamos contribuir na ampliação 

desse novo tipo de se fazer jornal. 
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