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Alguns números

 79% dos usuários somente varrem a página 

(“scan”);

 Só 16% leem palavra-por-palavra 

 A leitura direta da tela do computador é 25% 

mais lenta do que a leitura do papel;

 “Ler textos na tela é como olhar fixamente para 

uma lâmpada, ainda que com uma luz tênue



Como lemos na Web:

SKIN e SCAN. 

SKIN: é quando os olhos varrem a tela em busca 

da ideia principal.

SCAN: é quando varrem em busca de palavras ou 

sentenças. 



Scan

Padrão 1



Scan

Padrão F



Texto na internet é:

 Multimídia

 Relevante

 Persuasivo

 Interativo

 Independente

 Não-linear

 Objetividade, Navegabilidade, Visibilidade



Qual texto mais fácil de ler???



Estrutura do Conteúdo

 Espaçamento

 Marcadores ou Listas Numeradas

 Fonte

 Lead

 Hipertexto



Lead



Lead

O Lead (ou, na forma aportuguesada, Lide) é, em jornalismo, a

primeira parte de uma notícia, geralmente posta em destaque

relativo, que fornece ao leitor a informação básica sobre o tema e

pretende prender-lhe o interesse. É uma expressão inglesa que

significa "guia" ou "o que vem à frente".

Pode partir de 6 perguntinhas básicas: "O quê" e/ou "Quem?", 

"Quando?", "Onde?", "Como?", e "Por quê?“. A ideia é responder 

essas perguntas na primeira parte da notícia (ou algumas delas). 

Os outros parágrafos são o desenvolvimento do que é citado no 

Lead.



Lead

E depois do lead, o que escrever? 



Elaboração do Conteúdo

“Tirar informação da 

internet é como 

beber água de um 

hidrante”.
(Mitchell Kapor)



Elaboração do Conteúdo

 Pauta

 Fonte

 Público-Alvo

 Credibilidade
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Elaboração do Conteúdo

 Se realizar entrevistas, buscar pelo menos 3 pessoas, com

idades diferentes, mulheres e homens para ter diferentes pontos

de vista. Pegar nome, sobrenome e idade, local que mora e

grupo/espaço que faz parte, para poder localizar depois se for

necessário.

 Fazer antes uma pauta de perguntas focando no panorama que

se quer dar para o conteúdo (nesse conteúdo queremos falar

sobre o que?).

 Perguntar às pessoas sobre sua trajetória ou história, sua ou do

grupo/espaço do qual faz parte. Perguntas como: "Há quanto

tempo está no grupo/espaço?", "Há quanto tempo o grupo/espaço

existe em tal lugar?", "Quais os objetivos do grupo/espaço?",

"Quais são seus diferenciais?"



Elaboração do Conteúdo

 Saber para quem será dirigido o conteúdo, e pensar a linguagem

e o uso das palavras que sejam comuns a estas pessoas.

 Buscar elaborar os conteúdos na 3ª pessoa.

 Buscar fontes e bases de dados confiáveis, e citá-los.

 O que deixa o conteúdo “redondo” é a coerência entre os

parágrafos: não fugir do assunto; ligar um ponto ao outro; não

misturar muito os assuntos; começar, desenvolver e terminar o

ponto que está sendo focado; começar, desenvolver e terminar

uma frase.

 Para encerrar um conteúdo, é possível fazer um resumo de tudo

o que você fez no texto inteiro.



Exemplos de fontes de dados

Mapa da Rádios Comunitárias (movimentos sociais)

http://artigo19.org/obscomcom/radcom/mapa/

A República dos Ruralistas (dados derivados de outros dados)

http://www.republicadosruralistas.com.br/

Retrato das Desigualdade de Gênero e Raça (dados derivados e governo)

http://ipea.gov.br/retrato/

IPEA Data (governo)

http://www.ipeadata.gov.br/

Atlas do Desenvolvimento Humano 2013 (dados derivados e governo)

http://www.atlasbrasil.org.br/2013/
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