
 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Foz do Iguaçu – 2 a 5/9/2014 

 
 

 1 

A construção de títulos na Web – Análise de títulos nas notícias de portais cearenses1 

Larissa Wenya Sousa ALCANTARA2 

Rafael Rodrigues COSTA3 

Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, CE 

 

 

Resumo 

 

Este artigo tem como tema central os títulos construídos para web em matérias jornalísticas. 

O objetivo é verificar quais regras os portais de comunicação utilizam na construção de 

seus títulos. Serão analisados títulos de notícias – considerando as orientações propostas por 

Franco (2009) para titulação – veiculadas em quatro portais para o público cearense. Ao 

final do trabalho, pretende-se chamar atenção dos pesquisadores da área para essa temática 

e fomentar o interesse por essa linha de pesquisa voltada à investigação dos títulos na web 

como um elemento fundamental para a existência da notícia – diferentemente de como é 

visto pela maioria das pesquisas sobre construção da notícia que tratam os títulos apenas 

como mais um elemento desta.  
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INTRODUÇÃO 

 

        A efervescência das invenções e descobertas de novas tecnologias provocam 

mudanças/alterações nos hábitos de uma sociedade e seu modo de se organizar, bem como, 

as relações entre os indivíduos que a integram. Mas o que ocasionaria essas mudanças?  

Seria realmente a adoção de uma tecnologia que influi na cultura, e determina o modo de 

viver de um povo? Ou seria o movimento inverso: um fator cultural e as necessidades que 

determinariam o uso ou não de uma tecnologia? Outra pergunta pertinente tem relação a 

quais impactos a incorporação dessas tecnologias causam na sociedade.  

        Levando em consideração as três entidades – técnica, cultura e sociedade -, Pierre 

Lévy (1999, p. 22) nos sugere que “em vez de enfatizar o impacto das tecnologias, 

poderíamos igualmente pensar que as tecnologias são produtos de uma sociedade e de uma 

cultura”. Assim, para o autor, as verdadeiras relações  

[...] não são criadas entre ‘a’ tecnologia (que seria da ordem da causa) e ‘a’ 
cultura (que sofreria os efeitos), mas sim entre um grande número de atores 
humanos que inventam, produzem, utilizam e interpretam de diferentes formas 
as técnicas (LÉVY, 1999, p. 23).  
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        As tecnologias avançam, os costumes e os hábitos, bem como a dinâmica da sociedade 

se modificam. A internet é vista como um novo espaço de comunicação, transmissão de 

informações e saberes que emergem de várias fontes, sugerindo assim uma maior interação 

dos agentes e uma hierarquia descentralizada.  

        Dessa forma, a internet aparece como um novo cenário de veiculação de notícias e 

informações. Para os veículos de comunicação, uma nova plataforma. Para os jornalistas, 

um novo caminho na profissão. Até conseguir conquistar espaço, uma série de desafios 

surgem. Podemos citar alguns:  

 Em princípio ter de lidar com a rejeição, visto que, se tinha a ideia – e ainda se 

verifica existir – de que o jornalismo online seria mais uma concorrência ao 

jornalismo impresso, e consequentemente vir a substituí-lo. Oposição essa que antes 

era enfrentada pelo rádio e, posteriormente, pela televisão; 

 Há uma mudança na dinâmica da rotina de trabalho não somente dos envolvidos 

com webjornalismo, mas no jornalismo de um modo geral, pois, na web, por conta 

do suporte, se pode trabalhar com uma série de recursos que os outros veículos não 

podem oferecer. E ao mesmo tempo em que o universo internético se pauta nos 

veículos “clássicos” da comunicação, ele consegue pautar esses media;  

 Estabelecer linguagem e estilos próprios do novo meio de comunicação; 

 Encontrar maneiras de como melhor aproveitar as potencialidades que este espaço 

oferece.  

        Lévy (1999, p. 203) acredita que “o ciberespaço encoraja uma troca recíproca e 

comunitária, enquanto as mídias clássicas praticam uma comunicação unidirecional na qual 

os receptores estão isolados uns dos outros”.  

        Através de uma economia de escopo, característica do período conhecido como pós-

fordismo, “a produção é feita segundo o gosto do freguês, adaptada a desejos e necessidades 

muito específicos, em um estado de mudança constante” (KUMAR, 1997, p. 56).  

        Com as empresas de comunicação não acontece de forma diferente. Há sempre uma 

busca e preocupação em ofertar, ao leitor-internauta, conteúdos atualizados constantemente, 

exclusivos, como estratégia de conquistar novos públicos e que podem ser personalizados a 

critério do contratante. Existe uma corrida incessante em estar sempre à frente dos 

concorrentes e conseguir atender as demandas do mercado. 

Quanto à produção, a palavra-chave é flexibilidade – de fábricas e maquinaria, tanto 
quanto de produtos e mão-de-obra. A ênfase muda da escala para o campo de 
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interesse, e do custo para a qualidade. As empresas se adaptam mais para reagir aos 
mercados do que para controlá-los. (MURRAY, 1989, apud KUMAR, 1997, p.48). 

 

        Essa exclusividade oferecida faz parte de uma nova configuração do mercado que se 

preocupa em explorar menos a produção industrial massiva e cujo o foco está voltado para 

atingir nichos.  

O cultivo de diferenças locais, a celebração da etnicidade, o estímulo à preferência 
do consumidor por uma grande variedade de objetos e experiências culturais 
‘autênticos’, exóticos, são adequados para os ‘transnacionalistas flexíveis’, em 
busca de novos nichos de mercado para explorar. (ROBINS, 1989; HARVEY 1989, 
apud KUMAR, 1997, p. 69). 

 

        Quanto à questão da atividade, se o furo4 é próprio do jornalismo, isso se torna 

bastante potencializado no ambiente da web. A disputa com outras fontes de informação da 

internet por atenção do público, ocasiona uma corrida frenética por suprimento de novas 

informações e detalhes no material ofertado para que se possa diferenciar dos demais. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

        De um modo geral, não existe uma definição consensual, entre os teóricos, do que 

seriam as notícias (SQUARISI e SALVADOR, 2012; ERBOLATO, 1991). “Se é difícil ou 

impossível definir a notícia, maiores são ainda as dificuldades para se dizer, em termos 

jornalísticos, o que seja interesse” (ERBOLATO, 1991, p. 54. grifo do autor).  

        O newsmaking ajuda nessa definição com os critérios de noticiabilidade, pois, através 

destes se pode delinear o que pode vir a se tornar uma notícia.  

        Os estudos “sobre emissores e sobre processos produtivos nas comunicações de 

massa” (WOLF, 1999, p. 177) podem ser vistos sob duas perspectivas: a primeira está 

relacionada à sociologia das profissões e a segunda diz respeito ao processo de trabalho do 

qual se destacam os estudos que envolvem a seleção de notícias e os mais ligados a 

produção de conteúdo.  

        Em 1965, Galtung e Ruge descobriram que existe uma lógica no trabalho do 

gatekeeper5, “essa lógica é designada por newsmaking, e diz respeito à organização e 

                                                   
4 Jargão jornalístico utilizado para denominar uma informação dada em primeira mão. “Na mídia on-line, a 

instantaneidade da informação modificou até mesmo o sentido do furo de reportagem, [...] como destacam Marangoni, 
Pereira & Silva (2002: 57): ‘Quando é o jornal impresso diário que dá um furo, ele o manterá sobre os outros jornais 

durante o dia todo [...]. Quando um site dá uma notícia em primeira mão, em poucos minutos, os outros já se apropriam da 

informação sem, em alguns casos, dar o crédito’” (PINHO, 2003, p. 51-52). 
5 Este conceito surge em um estudo sociológico publicado em 1947 por Kurt Lewin. O estudo tratava sobre a aquisição de 
alimentos para a casa a partir das decisões domésticas, e fazia parte de uma pesquisa maior sobre a dinâmica dos grupos 

sociais. Lewin observou que até chegar ao prato, os alimentos passam por várias etapas de seleção e que, assim como os 
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trabalho rotineiro na produção informativa” (RODRIGUES DOS SANTOS, 1992 p. 85). 

Para Wolf (1999, p. 190), a noticiabilidade:  

[...] é constituída pelo conjunto de requisitos que se exigem dos acontecimentos 
– do ponto de vista da estrutura do trabalho nos órgãos de informação e do ponto 
de vista do profissionalismo dos jornalistas – para adquirirem a existência 
pública de notícias. 

 

        Muitos autores sugerem quais seriam os critérios6 suficientes para um assunto se tornar 

notícia. Na visão de Erbolato (1991, p. 60), os critérios seriam: Proximidade; Marco 

geográfico; Impacto; Proeminência (ou celebridade); Aventura e conflito; Consequências; 

Humor; Raridade; Progresso; Sexo e idade; Interesse Pessoal; Interesse humano; 

Importância; Rivalidade; Utilidade; Política editorial do jornal; Oportunidade; Dinheiro; 

Expectativa ou suspense; Originalidade; Culto de heróis; Descobertas e invenções; 

Repercussão; Confidências. 

        Galtung e Ruge (apud. RODRIGUES DOS SANTOS,1992, p. 85–86) definem nove 

critérios: Momento do acontecimento; Intensidade; Clareza; Proximidade; Consonância; 

Surpresa; Continuidade; Composição; Valores socioculturais. 

        Dessa forma, uma notícia que obedece a um maior número de critérios tem maior 

possibilidade de ser selecionada pelo gatekeeper. Entretanto, uma notícia pode possuir 

apenas um critério de noticiabilidade que se destaca, mas que, em decorrência do 

acontecimento, dê força suficiente para que seja publicada. Aquelas consideradas “fracas” 

em seus valores-notícias têm maior possibilidade de serem descartadas pelo gatekeeper. 

        Mesmo assim, não podemos afirmar que somente essas condições determinem o 

“destino” da notícia, pois há outros fatores externos que podem interferir, de forma direta 

ou indireta, nessa seleção, tais como: contexto inserido, orientação de linha editorial, 

orientação de ordem política/econômica, entre outros.  

Os valores/notícias são de algum modo uma resposta organizacional à necessidade 
de produzir diariamente informação. [...] Os valores/notícias são, por isso, uma 
forma de rotinizar o trabalho e facilitar a escolha e produção informativa. [...] 
Segundo Gans, os jornalistas têm o seu trabalho limitado por diversas considerações 
que se sobrepõem aos critérios dos valores/notícias. Trata-se de limitações que lhes 
são impostas por pressões comerciais, políticas e do público. (RODRIGUES DOS 

SANTOS, 1992, p. 87). 

                                                                                                                                                           
alimentos, as notícias são filtradas, passando por “portais” por uma série de agentes que determinam quais serão ofertadas 

para as próximas etapas até chegar ao consumidor final. 
6 Neste artigo, não nos estenderemos quanto à explicação dos critérios de noticiabilidade visto que o foco deste trabalho 
são os títulos das notícias e não a construção da notícia em si. Mas, para se chegar aos títulos, nos parece necessário falar 

sobre notícias, ainda que sem muitos aprofundamentos. 
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        Erbolato (1991, p. 49), considera as notícias como “a matéria-prima do jornalismo, 

pois somente depois de conhecidas ou divulgadas é que os assuntos aos quais se referem 

podem ser comentados, interpretados e pesquisados [...]”. 

        A partir dessa afirmação podemos estabelecer uma ligação acerca da dimensão dos 

efeitos sobre a audiência com a teoria do agenda-setting (McCOMBS e SHAW, 1972), na 

qual a hipótese é de que a mídia sugere o tema sobre o qual pensar pautando assim, as 

conversas dos indivíduos.  

        No entanto, em tempos de redes sociais, onde, por vezes se pode ter uma resposta 

imediata do público, são ainda mais amplificados os efeitos que são gerados – partindo da 

audiência – nos meios de comunicação. Estabelecendo um fluxo contínuo, o agendamento 

das mídias pauta as outras mídias ao mesmo tempo em que são pautadas.   

        Como toda nova mídia, quando em seu primeiro estágio, não possui seus elementos 

bem definidos, como o estilo, a linguagem mais adequada, a dinâmica de trabalho, entre 

outros. Por isso se faz necessário se apropriar dos elementos de outras mídias. “À exceção 

da luz, todos os meios andam aos pares, um atuando como conteúdo do outro” (McLuhan 

apud. SQUIRRA, 1993, p.19).  

        A trajetória dos produtos jornalísticos para web, de acordo com Luciana Mielniczuk 

(2003) pode ser dividida em três gerações. A autora deixa claro que essas fases do 

webjornalismo não se destinam a tratar de um momento fixo no tempo e que elas não são 

excludentes das outras. “Em um mesmo período de tempo, podemos encontrar publicações 

jornalísticas para a web que se enquadram em diferentes gerações e, em uma mesma 

publicação, pode-se encontrar aspectos que remetem a estágios distintos” (MIELNICZUK, 

2003, p. 31). 

  

Tabela 1 – Fases do Webjornalismo 

Primeira 

geração ou fase 

da transposição 

Os conteúdos oferecidos são transpostos do jornal impresso. A atualização é 
subordinada ao horário de fechamento da edição do jornal impresso.  

“No que diz respeito ao formato de apresentação das narrativas jornalísticas, 
não há nenhuma evidência de preocupação com relação a uma possível 
forma inovadora de apresentação das narrativas jornalísticas” 
(MIELNICZUK, 2003, p. 33). 

Produtos de 

segunda 

geração ou fase 

da metáfora 

Continua preso ao formato do jornal impresso, mas, se iniciam as tentativas 

de se explorar os recursos característico da rede. É chamada de “fase da 
metáfora” por possuir o modelo do impresso como referência na construção 
das interfaces do produto. “Ao mesmo tempo em que se ancoram no modelo 
do jornal impresso, as publicações para a web começam a explorar as 
potencialidades do novo ambiente, tais como links com chamadas para 
notícias de fatos que acontecem no período entre as edições; o e-mail passa a 
ser utilizado como uma possibilidade de comunicação entre jornalista e leitor 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Foz do Iguaçu – 2 a 5/9/2014 

 
 

 6 

ou entre os leitores, através de fóruns de debates e a elaboração das notícias 
passa a explorar os recursos oferecidos pelo hipertexto” (MIELNICZUK, 
2003, p. 34). 

Produtos de 

terceira geração 

ou fase do 

webjornalismo 

“É possível observar tentativas de, efetivamente, explorar e aplicar as 
potencialidades oferecidas pela web para fins jornalísticos. Nesse estágio, 
entre outras possibilidades, os produtos jornalísticos apresentam recursos em 
multimídia, como sons e animações, que enriquecem a narrativa jornalística; 
oferecem recursos de interatividade, como chats com a participação de 

personalidades públicas, enquetes, fóruns de discussões; disponibilizam 
opções para a configuração do produto de acordo com interesses pessoais de 
cada leitor/usuário; apresentam a utilização do hipertexto não apenas como 
um recurso de organização das informações da edição, mas também 
começam a empregá-lo na narrativa de fatos.” (MIELNICZUK, 2003, p. 36). 

 

        O modelo de escrita começa a ficar específico a partir da terceira fase, o texto possui a 

característica de ser convergente e diferente das outras linguagens por agregar todas. 

          Ao observamos as fases do webjornalismo, podemos perceber que esse movimento 

de se apropriar dos elementos de uma mídia e adaptá-los para seu modo sem que isso 

exclua a primeira mídia em muito se associa a primeira lei da Cibercultura, a lei da 

Reconfiguração (LEMOS, 2003). “Devemos evitar a lógica da substituição ou do 

aniquilamento. Em várias expressões da cibercultura trata-se de reconfigurar práticas, 

modalidades midiáticas, espaços, sem a substituição de seus respectivos antecedentes” 

(LEMOS, 2003). 

        Desse modo, as mídias coexistem sem que uma substitua a outra. O webjornalismo 

tem ganhando destaque e conquistado seu espaço. As empresas de comunicação estão 

constantemente pensando em novas estratégias, como explorar recursos, com maior ênfase 

nos de interatividade.  

        A convergência desse meio é explorada, pelas empresa, apoiada, principalmente, na 

oferta de serviços para maior comodidade e praticidade do leitor/cliente. Assim, os 

conteúdos web vão se adequando também ao tamanho das telas dos aparelhos móveis – 

como smartphones, tablets, entre outros – para conseguir suprir as necessidades e 

expectativas dos leitores cativos e de novos leitores.  

        É importante notar como o jornalismo se reconfigura não somente através da 

linguagem, mas se reconfigura também a partir dos formatos e suportes – equipamentos 

necessários – papel, aparelhos de rádio e de TV, computador.  

        Conforme Lemos (2003) a nova configuração comunicacional da cibercultura 

ocorre através da liberação do pólo emissor e é classificada pelo autor como a segunda 

lei da cibercultura. 
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[...]o que está em jogo como o excesso de informação nada mais é do que a 
emergência de vozes e discursos anteriormente reprimidos pela edição da 
informação pelos mass media. A liberação do pólo da emissão está presente nas 
novas formas de relacionamento social, de disponibilização da informação e na 
opinião e movimentação social da rede (LEMOS, 2003). 

 

O TÍTULO NA WEB 

        Nesse emaranhado de interação e troca de informações, as empresas de comunicação 

tem de disputar espaço, atenção e até mesmo reafirmar sua legitimidade no ambiente da 

web. Mas como conseguir capturar a atenção do leitor e fazer com que lhe seja despertado 

interesse em apreciar/consumir o conteúdo? Acreditamos aqui, no papel fundamental que as 

manchetes e os títulos exercem. 

A principal característica de um título (e das chamadas de tevê e rádio, suas 
similares nas mídias eletrônicas) é apresentar o fato – o que aconteceu. O subtítulo 
acrescenta informações – como aconteceu, quem esteve envolvido e como. 
(SQUARISI; SALVADOR, 2012, p.82). 

 

        Assim, como no impresso, na web é primordial a construção de um bom título. É 

através dele e de outros elementos que o leitor, caso se sinta atraído, decidirá se deve 

dedicar alguns minutos de seu tempo para iniciar a leitura da notícia. 

        A escolha das palavras é de grande importância na construção dos títulos, pois, “a 

simples troca de sinônimos muda tudo, o contexto, o tom, a interpretação” (SQUARISI; 

SALVADOR, 2012, p.84). 

        Pensando nas especificidades que o meio apresenta, Franco (2009) reuniu 

características necessárias para a construção de títulos na web que enumeraremos a seguir.  

 

1ª) Hierarquizar a informação: partir do mais importante para o menos importante. Colocar 

do lado esquerdo da página os elementos que carregam mais informação. “Faça com que as 

duas primeiras palavras ou o primeiro terço do título [...] sejam portadoras de informação” 

(FRANCO, 2009, p. 90).  Seguir essa ordem [esquerda -> direita]. Segundo a pesquisa 

Eyetrack III7, os leitores, ao escanear a página só veem as primeira informações ou apenas 

um terço. “Fazer isto melhora a ‘escaneabilidade’ (facilidade de busca visual dos conteúdos 

relevantes num texto)” (FRANCO, 2009, p. 91). 

 

                                                   
7 “Utilizando a tecnologia do Eyetrack, no ano de 2006 Jakob Nielsen encontrou o que classificou como um padrão em 

forma de F (F-Shape Pattern for Reading Web Content), (http://www.usert.com/alertbox/reading_pattern.html), com três 

componentes: um movimento horizontal na parte superior da área de conteúdo; um segundo movimento horizontal um 

pouco mais baixo, só que mais curto do que o anterior; finalmente, um movimento vertical na parte esquerda da tela. 
Nielsen adverte que o padrão em F algumas vezes toma a forma de E, e até de L invertido, com a barra horizontal na parte 

superior da tela” (FRANCO, 2009, p. 91). 

http://www.usert.com/alertbox/reading_pattern.html
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2ª) Reorganizar a ordem da frase, sem se importar com ordem dos elementos, de modos que 

comece com palavras que tenham ‘mais relevância’ ou ‘gancho’. O objetivo é que 

conquiste a atenção do leitor. O autor deixa claro que a disposição das palavras é de ordem 

subjetiva pois cabe ao autor/editor escolher de que forma o título fica melhor. (Franco, 

2009). 

 

3ª) A voz passiva é recomendada. “[...] no contexto da Internet, a voz passiva é uma forma 

de atrair para o lado esquerdo da frase elementos que, na opinião do autor/editor, sejam 

mais relevantes” (FRANCO, 2009, p. 98). 

 

4ª) Utilizar os dois pontos como técnica na web “significa que o autor/editor decidiu que o 

tema que precede os dois pontos é a palavra mais portadora de informação, a que tem mais 

gancho, a que retém a atenção do usuário” (FRANCO, 2009, p. 100). O autor diz que 

frequentemente esse recurso é utilizado no impresso porque ajuda a reduzir o número de 

palavras nos títulos e ajuda a se encaixar na diagramação pré-estabelecida. 

 

5ª) Não começar títulos com artigos, sejam eles definidos ou indefinidos. São dispensáveis 

quando se tem espaço limitado para caracteres. 

  

6ª) Cuidado com o tamanho do período. Dê preferência a frases curtas. “As frases longas 

obrigam ao usuário que estabeleça relações complexas entre as ideias da frase, e são difíceis 

de ler e entender” (FRANCO, 2009, p. 106). 

 

7ª) Utilização de verbos fortes para economia de palavras. “Da perspectiva da economia de 

palavras, o uso de verbos fortes também é recomendável. Escreva, por exemplo, ‘decidir’ 

em vez de ‘tomar uma decisão’, ‘usar’ em vez de ‘fazer uso’, o ‘pesquisar’ em lugar de 

‘fazer uma pesquisa” (FRANCO, 2009, p. 119). 

 

        Após essa breve explanação sobre as características para um título da web, seguimos 

com a análise de títulos em quatro portais que produzem conteúdos jornalísticos tendo o 

público cearense como foco. 
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METODOLOGIA 

 

        Além de propor o estudo da construção de título para web, este artigo também se 

propõe analisar títulos de notícias contidas em portais, tomando como base as considerações 

feitas por Guillermo Franco em seu livro Como escrever para a web (especificamente o 

quarto capítulo da obra), que foram explanadas no nosso referencial teórico.  

        Foram escolhidos quatro portais8 que obedeciam aos seguintes critérios: Ter produção 

jornalística como prioridade e que fosse voltada para o público cearense; Ser portal de 

empresa de comunicação; Não ser blog9 pessoal, ainda que com conteúdo 

noticioso/jornalístico.  

        Os portais selecionados pertencem a empresas que inclusive, atuam com outros 

veículos. São eles:  

Diário do Nordeste – Pertence ao Sistema Verdes Mares. Está hospedado no portal Verdes 

Mares, o qual concentra, também, os outros veículos da empresa. O conteúdo do portal é 

produzido pela Redação web. 

G1 Ceará – Está abrigado dentro do portal do G1, o portal de notícias da Rede Globo. 

Veicula conteúdos nacionais-gerais e por localidade de cada estado do país. 

O Povo Online – Fundado em 2009, faz parte do Grupo de Comunicação O Povo. 

Atualmente o portal é próprio mas já foi agregado do UOL em 2009. Em 2010 a parceria 

acabou. No portal, é possível ler o jornal impresso O Povo na íntegra. 

Tribuna do Ceará – O portal de notícias pertencente ao Sistema Jangadeiro de 

Comunicação. Estreou em 11 de março de 2013 substituindo o portal Jangadeiro Online, 

criado em 2008. Encontra-se hospedado no portal UOL. 

 

        Inicialmente foram coletadas notícias desses portais que tratassem de temas 

coincidentes, pois o estudo dos títulos neste artigo é feito por meio de comparação. Sendo 

assim, para cada assunto tratado temos um par de títulos totalizando, assim, um corpus com 

dez peças. 

 

                                                   
8 Segundo Pinho (2003, p.122), “O conceito de portal, relacionado com a Internet, nasceu no começo de 1998, para 

designar os sites de busca que, além dos diretórios de pesquisa, começaram a oferecer serviços de e-mail gratuito, bate-

papo em tempo real e serviços noticiosos. Hoje os portais são entendidos como todo e qualquer espaço na World Wide 
Web, a primeira parada da qual os internautas decidem os passos seguintes na rede mundial”. “Os portais são megasites 

que oferecem uma série de serviços e informações, como notícias, correio eletrônico, música ao vivo, sistema de busca, 

chats e links para diversas páginas da Web” (PINHO, 2003, p.260). 
9 “Forma abreviada de Weblog” (PINHO, 2003, P. 227). Para Pinho (2003, p.275), o Weblog é uma “espécie de diário 
virtual, via internet, denominação composta dos termos ingleses web = teia e log = relatório ou registro. Tão logo os 

weblogs se tornaram popular, começaram a ser utilizados como veículo noticioso”. 
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Tabela 2 – Divisão das peças para análise.                                                                                                                           

 

Assunto 

 

Títulos 

 

Portal 

 

Paralisação de motoristas e 
cobradores no Terminal do 
Conjunto Ceará. 

“Motoristas e cobradores paralisam 
atividades no Terminal do Conjunto 
Ceará” 
 
“Terminal do Conjunto Ceará volta 
a funcionar após protestos de 

motoristas” 

 

Diário do Nordeste 
 
 
 
O Povo 

Abertura da Fifa Fan Fest em 

Fortaleza com presença de 
Ronaldo Nazário. 

“Fifa Fan Fest reúne 35 mil pessoas 

no Aterro” 
 
“Com presença de Ronaldo, 
abertura do Fan Fest recebe cerca 
de 35 mil pessoas no Aterro” 

 

Diário do Nordeste 

 
 
O Povo 

Obras que seriam para a copa 
inacabadas em Fortaleza. 

“Obras inacabadas para a Copa 
serão concluídas em 2015” 

 
“Obras de Fortaleza prometidas 
para Copa recebem novo prazo” 
 

Diário do Nordeste 

 

 
G1 Ceará 

Ministério Público faz 

recomendações quanto à ações 
das Polícias Civil e Militar 
durante manifestações. 

“MP pede que PMs sejam retirados 

de manifestações em caso de 
abuso” 
 
“Ministério Público pontua ação da 
polícia durante manifestações na 
Copa do Mundo” 
 

G1 Ceará 

 
 
 
Tribuna do Ceará 

Durante a Copa do mundo, em 
Fortaleza, serão realizadas 
missas em cinco idiomas. 

“Igrejas de Fortaleza realizarão 
missas em 5 línguas estrangeiras na 
Copa” 
 
“Igreja Católica tem programação 

especial para estrangeiros na Copa” 
 

G1 Ceará 

 

 

 
Tribuna do Ceará 

 

ANÁLISE  

 

        A análise procederá da seguinte forma: mostraremos os dois títulos, fazendo o 

resumo da notícia logo em seguida, para depois compararmos como foi construído o título 

por cada portal. 
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        Figura 1 – Título 1 DN; Paralisação10.                            Figura 2 – Título 2 OP; Paralisação11. 

 

        As notícias tratam da paralisação de motoristas e cobradores no dia 09/06/14 no 

Terminal do Conjunto Ceará em decorrência de quatro assaltos, que ocorrerem no mesmo 

dia, em linhas que circulam no terminal. 

        O título 1 utiliza o recurso do verbo forte: “paralisam”, em vez de “fizeram 

paralisação” ou “fazem paralisação”. O recurso de colocar os elementos que carregam mais 

informação no lado esquerdo é usado para ‘privilegiar’ os autores da ação no título 1 

(“Motoristas e cobradores paralisam [...]”) e no título 2 para ‘privilegiar’ o local da ação 

(“Terminal do Conjunto Ceará volta [...]”).  

 

                  
      Figura 3 – Título 3 DN; Fifa Fan Fest12.                        Figura 4 – Título 4 OP; Fifa Fan Fest13. 

 

        As notícias referem-se à noite de abertura do Fifa Fan Fest realizado em Fortaleza. O 

evento contou com a presença do ex-jogador Ronaldo Nazário, que trouxe em mãos a taça 

da Copa do Mundo, e atrações musicais. 

        Os dois títulos apresentam numerais em sua composição para expressar a quantidade 

de pessoas que compareceram ao evento noticiado. Utilizar números em vez de escrevê-los 

por extenso é útil pois reduz caracteres, além disso, Franco (2009, p. 111-112) nos orienta: 

                                                   
10 http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/cidade/online/motoristas-e-cobradores-paralisam-atividades-no-
terminal-do-conjunto-ceara-1.1033169 
11 http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/cidade/online/motoristas-e-cobradores-paralisam-atividades-no-

terminal-do-conjunto-ceara-1.1033169 
12 http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/cidade/fifa-fan-fest-reune-35-mil-pessoas-no-aterro-1.1032848 
13http://esportes.opovo.com.br/app/esportes/futebol/copadomundo/2014/06/09/noticiacopadomundo,2777728/com-

presenca-de-ronaldo-abertura-do-fan-fest-recebe-cerca-de-35-mil-pessoas-no-aterro.shtml 

http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/cidade/online/motoristas-e-cobradores-paralisam-atividades-no-terminal-do-conjunto-ceara-1.1033169
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/cidade/online/motoristas-e-cobradores-paralisam-atividades-no-terminal-do-conjunto-ceara-1.1033169
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/cidade/online/motoristas-e-cobradores-paralisam-atividades-no-terminal-do-conjunto-ceara-1.1033169
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/cidade/online/motoristas-e-cobradores-paralisam-atividades-no-terminal-do-conjunto-ceara-1.1033169
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/cidade/fifa-fan-fest-reune-35-mil-pessoas-no-aterro-1.1032848
http://esportes.opovo.com.br/app/esportes/futebol/copadomundo/2014/06/09/noticiacopadomundo,2777728/com-presenca-de-ronaldo-abertura-do-fan-fest-recebe-cerca-de-35-mil-pessoas-no-aterro.shtml
http://esportes.opovo.com.br/app/esportes/futebol/copadomundo/2014/06/09/noticiacopadomundo,2777728/com-presenca-de-ronaldo-abertura-do-fan-fest-recebe-cerca-de-35-mil-pessoas-no-aterro.shtml
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“Não tema começar parágrafos, frases e itens de enumerações com números escritos em 

numerais, sempre e quando se tratar de cifras simples e que ajudem a reforçar a segunda 

palavra carregada de informação”. 

        A atenção do leitor é direcionada para elementos diferentes (considerando o padrão em 

F): O foco do título 3 é o evento “Fifa Fan Fest [...]” e o foco do título 4 é a celebridade 

“Com presença de Ronaldo [...]”. Essa é a única informação complementar se comparado 

ao outro título. 

 

                 
     Figura 5 – Título 5 DN; Obras inacabadas14               Figura 6 – Título 6 G1; Obras inacabadas15 
 

        As notícias tratam das obras que seriam feitas para a Copa mas que não foram 

finalizadas. Em entrevista, o prefeito de  Fortaleza, Roberto Cláudio, diz uma nova data de 

conclusão. Entre as obras, estão as mudanças no cruzamento entre as Avenidas Raul 

Barbosa e Murilo Borges (que dão acesso a Arena Castelão) e na Avenida Silas Munguba, 

próximo ao terminal da Parangaba. 

        Os dois títulos apresentam como elemento mais informativo a palavra “Obras”, o título 

5 destaca “Obras inacabadas” enquanto o título 6 destaca “Obras de Fortaleza”. As duas 

frases generalizam para em seguida especificar de quais obras estão falando: título 5 “[...] 

para a Copa...”; título 6 “[...] prometidas para a Copa...”. No texto são indicadas quais obras 

da Copa faltam ser concluídas. 

        No título 5 há a presença do ano escrito em numeral cardinal: “2015”. Franco (2009, 

p.115) recomenda que quando corresponder a datas os numerais deverão aparecer assim: 

“1994 e não 1.994. Quando se trata do número de anos, as cifras levam pontuação: 3.500 

anos depois”. 

 

                                                   
14 http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/cidade/online/obras-inacabadas-para-a-copa-serao-concluidas-em-
2015-1.1033164 
15 http://g1.globo.com/ceara/noticia/2014/06/obras-de-fortaleza-prometidas-para-copa-recebem-novo-prazo.html 

http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/cidade/online/obras-inacabadas-para-a-copa-serao-concluidas-em-2015-1.1033164
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/cidade/online/obras-inacabadas-para-a-copa-serao-concluidas-em-2015-1.1033164
http://g1.globo.com/ceara/noticia/2014/06/obras-de-fortaleza-prometidas-para-copa-recebem-novo-prazo.html
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     Figura 7 – Título 7 G1; MP recomendações16           Figura 8 – Título 8 TC; MP recomendações17  

 

        O assunto das notícias é sobre a reunião que o Ministério Público teve com Polícia 

Militar e Polícia Civil apresentando um documento com orientações quanto aos 

procedimentos a serem adotados por estas forças de segurança em possíveis manifestações 

durante a Copa. 

        No título 8 foi escolhido escrever o nome do orgão (Ministério Público) enquanto no 

título 7 há utilização de abreviaturas (MP e PMs). No corpo do texto, para Franco (2009, p. 

112), não se deve partir “do pressuposto equivocado de que seus leitores e o público em 

geral as conhece”. No caso analisado as abreviaturas são colocadas no título e seus 

significados são revelados ao longo do texto.  

        Ao iniciar a frase, os dois destacam o orgão e em seguida a ação deste: 7- “MP pede 

[...]”  8- “Ministério Público pontua [...]”.  

        Vale ressaltar que o conteúdo do título 7, quando se utiliza PMs, refere-se a apenas 

uma parte da notícia (uma das orientações para a Polícia Militar). O título 8 sintetiza, sem 

direcionar para qual Polícia o Ministério Público pontuou a ação, mas também não exclui a 

Polícia Civil. 

 

                     
     Figura 9 – Título 9 G1; Missas-Idiomas18                       Figura 10 – Título 10 TC; Missas-Idiomas19 

                                                   
16 http://g1.globo.com/ceara/noticia/2014/06/mp-pede-que-pms-sejam-retirados-de-manifestacoes-em-caso-de-abuso.html 
17 http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/segurancapublica/ministerio-publico-expede-recomendacao-com-o-objetivo-

de-pontuar-acao-da-policia-durante-manifestacoes-na-

copa/?utm_source=Marcella%20Ruchet&utm_medium=facebook&utm_term=seguran%C3%A7a%20p%C3%BAblica&u

tm_campaign=facebook%20tribuna 
18 http://g1.globo.com/ceara/noticia/2014/06/igrejas-de-fortaleza-realizarao-missas-em-5-linguas-estrangeiras-na-

copa.html 

http://g1.globo.com/ceara/noticia/2014/06/mp-pede-que-pms-sejam-retirados-de-manifestacoes-em-caso-de-abuso.html
http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/segurancapublica/ministerio-publico-expede-recomendacao-com-o-objetivo-de-pontuar-acao-da-policia-durante-manifestacoes-na-copa/?utm_source=Marcella%20Ruchet&utm_medium=facebook&utm_term=seguran%C3%A7a%20p%C3%BAblica&utm_campaign=facebook%20tribuna
http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/segurancapublica/ministerio-publico-expede-recomendacao-com-o-objetivo-de-pontuar-acao-da-policia-durante-manifestacoes-na-copa/?utm_source=Marcella%20Ruchet&utm_medium=facebook&utm_term=seguran%C3%A7a%20p%C3%BAblica&utm_campaign=facebook%20tribuna
http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/segurancapublica/ministerio-publico-expede-recomendacao-com-o-objetivo-de-pontuar-acao-da-policia-durante-manifestacoes-na-copa/?utm_source=Marcella%20Ruchet&utm_medium=facebook&utm_term=seguran%C3%A7a%20p%C3%BAblica&utm_campaign=facebook%20tribuna
http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/segurancapublica/ministerio-publico-expede-recomendacao-com-o-objetivo-de-pontuar-acao-da-policia-durante-manifestacoes-na-copa/?utm_source=Marcella%20Ruchet&utm_medium=facebook&utm_term=seguran%C3%A7a%20p%C3%BAblica&utm_campaign=facebook%20tribuna
http://g1.globo.com/ceara/noticia/2014/06/igrejas-de-fortaleza-realizarao-missas-em-5-linguas-estrangeiras-na-copa.html
http://g1.globo.com/ceara/noticia/2014/06/igrejas-de-fortaleza-realizarao-missas-em-5-linguas-estrangeiras-na-copa.html
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        As notícias são sobre a programação que a Igreja Católica, em Fortaleza, ofertará na 

Copa com missas que serão realizadas em cinco idiomas: inglês, espanhol, alemão, francês 

e italiano. 

        Na hierarquia das frases (elemento informativo à esquerda), o título 9 destaca “Igrejas 

de Fortaleza”  num sentido mais abrangente e só depois do verbo se descobre que se está 

falando da Igreja Católica: “[...] realizarão missas...” enquanto o título 10 explicíta, no 

primeiro terço da frase, de qual Igreja se fala. 

        Além da técnica e subjetividade empregadas para se ter um título, outros fatores 

interferem – direta ou indiretamente – nessa concepção, tais como a linha editorial e o estilo 

do veículo, o contexto, em qual editoria se encontra a notícia, o tempo reservado para o 

autor/editor elaborar os textos, que em geral é curto. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

        Tornou-se possível realizar a pesquisa através do procedimento de análise de títulos 

noticiados em portais de comunicação, por meio da comparação feita entre pares que se 

reportavam ao mesmo assunto. Após análise, verificamos que: o recurso dos dois pontos 

não foi utilizado em nenhuma das peças; a estratégia de não utilizar artigo para iniciar a 

frase foi obedecida em todas as peças. Não constatamos nenhum comportamento ou estilo 

imprevisível nos casos analisados.  

        A intenção era perceber como se configurava e se se concretizava a construção dos 

títulos no ambiente da web. O objetivo também se pauta em dar ao título o seu devido 

merecimento.  

        Esse estudo se limitou a apenas observar o título pronto e com um corpus reduzido, 

mas é de suma importância seguir com os estudos nessa área para saber o que está sendo 

produzido e aplicado dentro das empresas de jornalismo, como elas atualizam esses 

métodos, se atualizam, com qual frequência, e como os autores/editores pensam esses 

títulos.  

        Considerando que o assunto é de grande complexidade, se exige uma maior 

investigação na área. Por enquanto, este foi um estudo preliminar, sendo necessárias outras 

                                                                                                                                                           
19 http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/cotidiano-2/igreja-catolica-tem-programacao-especial-para-estrangeiros-na-
copa/ 

 

http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/cotidiano-2/igreja-catolica-tem-programacao-especial-para-estrangeiros-na-copa/
http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/cotidiano-2/igreja-catolica-tem-programacao-especial-para-estrangeiros-na-copa/
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etapas para se aprofundar nesse tema. O trabalho aqui apresentado não é conclusivo visto as 

mudanças neste cenário que ainda está se construindo e se desenvolvendo. 

        De um ponto de vista mais abrangente os estudos poderiam seguir envolvendo todos os 

recursos disponíveis na página e não ficando restritos apenas ao título, mas ressaltando sua 

contribuição. A partir de um estudo mais generalizado talvez seria possível verificar quais 

outras marcas estilísticas próprias do webjornalismo brasileiro vão se consolidando. 
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