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Esta primeira edição do Manual Como Fazer um Jornal, do Projeto 

Escola em Pauta apresenta orientações para alunos e professores 

produzirem seu próprio jornal. Reunimos todo o conhecimento 

e a experiência da equipe do Joca, o único jornal para crianças e 

jovens brasileiros, para que qualquer pessoa, de qualquer idade e de 

qualquer lugar do país, possa se aventurar na deliciosa prática de 

escrever e ilustrar um jornal.

A Parte I apresenta como se organiza um jornal e quais são as 

características dos gêneros textuais de imprensa que ele contém. 

No Capítulo 1, explicamos as funções deste portador de textos e por 

que a leitura de notícias deve ser praticada por crianças e jovens. No 

Capítulo 2, apresentamos como é formada a equipe de redação de 

um jornal e o que faz cada um de seus membros, para que os futuros 

repórteres se inspirem. Seguimos, no Capítulo 3, com o detalhamento 

das características dos textos jornalísticos e, na sequência, listamos 

algumas dicas para colocar em prática a teoria.  

A Parte II traz o passo a passo de como fazer um jornal na escola, 

que pode ser também usado para a criação de um jornal do bairro, 

do clube, da rua. Apresentamos as orientações básicas sobre o estilo 

de escrita jornalístico e a produção das matérias, bem como material 

de apoio sobre a estrutura de cada um dos gêneros.

O jornal, porém, não é feito só de textos. Os recursos visuais 

também são importantes. Por isso, mostramos quais são e como deve 

ser usada a chamada infografia em um periódico.

Estamos certos de que esse Manual irá ajudar a despertar talentos! 

E que muita diversão e trabalho estão por vir. Fazer um jornal é uma 

tarefa em equipe, que nos ensina a pensar o mundo à nossa volta de 

uma forma diferente. Boa leitura!

Lívia Perozim
Editora-chefe do Joca 

prefacio
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Associação Parceiros da Educação

A Parceiros da Educação, criada em 2004, é uma Associação 

sem fins lucrativos, certificada como OSCIP, que trabalha por uma 

educação pública de qualidade no Brasil. Com programas formulados 

e monitorados por especialistas, temos como objetivo crescer de 

modo sustentável, replicando modelos de sucesso nas redes de 

ensino e influenciando, de forma colaborativa, as políticas públicas 

educacionais. 

Como parte integrante e relevante da nossa atuação junto 

as escolas parceiras, promovemos, em parceria com renomados 

Institutos de Formação, formações continuadas aos Professores, 

Coordenadores Pedagógicos e Gestores das Escolas Parceiras, 

prioritariamente voltadas à Língua Portuguesa, Matemática e Gestão.

Todos os cursos e projetos diversificados são desenvolvidos sob a 

coordenação pedagógica da Parceiros da Educação, com objetivo de 

oferecer conteúdos adequados às necessidades das escolas, visando 

impactar positivamente na educação das crianças e jovens. 

Esperamos que esse manual contribua para o seu crescimento 

profissional e agregue novos conhecimentos para sua prática 

pedagógica.

Conheça mais sobre a Parceiros da Educação, no site: 

www.parceirosdaeducacao.org.br

Acompanhe a Parceiros da Educação nas Redes Sociais:

/associacaoparceirosdaeducacao 

@parceirosdaeducacao

parceiros 
da educacao~
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parte I

CONHEcA O 
JORNAL

Capítulo 1
o que é e para que serve?

Por que crianças e jovens devem ler jornal?

Uma resposta simples seria a de que ajuda nas conversas do dia 

a dia. Uma resposta mais completa seria a de que contribui para 

aprimorar a forma como o leitor enxerga a realidade à sua volta, que 

está em constante mudança.  

Ler jornal é uma das maneiras mais eficientes de se manter 

atualizado sobre os fatos do dia a dia e de compreender o estado atual 

dos acontecimentos no mundo em que vivemos. Afinal, eles podem 

mudar a direção do futuro. Por isso, é uma prática fundamental em 

qualquer idade e traz, ainda, informações úteis para o trabalho, os 

negócios e o lazer.

Quando lido com atenção e seletivamente, o jornal leva o leitor ao 

entendimento de assuntos distintos, ao contato com culturas diversas, 

a uma percepção própria e madura dos fatos, ao conhecimento do 

que aconteceu e do que vem acontecendo na história do país e do 

mundo, a uma leitura ágil e reflexiva e à capacidade de argumentação. 

Daí a importância de se desenvolver o gosto pela leitura do jornal 

desde a infância.
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Danny Rubin, premiado autor e expert em comunicação para jovens 

da geração atual, e Assunta Ng, editora do jornal semanal Northwest 

Asian, listaram algumas razões para exemplificar a importância da 

leitura diária do jornal:

1. A leitura de notícias amplia nossa visão de mundo.

2. A leitura de notícias favorece a criatividade.

3. A leitura de notícias faz com que se aprenda algo novo a cada dia, 

retardando o envelhecimento.

4. A leitura de notícias aprimora a linguagem e a escrita.

5. A leitura de notícias dá ao leitor ferramentas para se conectar 

facilmente a pessoas. 

Danny Rubin – Huffington Post in goo.gl/Sk7N6c (Acesso em: 16 jun. 2013)
e Assunta Ng – Northwest Asian Weekly, in goo.gl/k9cxWk (Acesso em: 20 out. 2016).
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6. A leitura de notícias habilita o profissional a posições de liderança. 

7. A leitura de notícias é fonte de inspiração, conhecimento e desco-

berta de soluções para questões variadas.

8. A leitura de notícias desenvolve a capacidade de argumentação 

tornando o indivíduo um comunicador à frente de seu tempo.

9. A leitura de notícias forma o pensamento crítico.

10. A leitura de notícias nos dá acesso ao esboço do que será história. 

Quais são as principais funções do jornal?

•  Informar o leitor.

•  Relatar fatos e divulgar dados.

•  Analisar as informações de maneira crítica.

•  Investigar o poder onde quer que ele se manifeste.

•  Denunciar ações ilegais e de interesse público. 

8



Por que criar um jornal para crianças e adolescentes?

Para informar e formar leitores com espírito crítico. Ler notícias 

ensina, explica, estimula e desperta o gosto pela informação. 

Fazendo uso de uma linguagem jornalística adequada à faixa etá-

ria de jovens e crianças, o periódico pode trazer notícias, reporta-

gens, entrevistas, artigos, cartas do leitor, resenhas, tirinhas, enfim, 

todos os gêneros de imprensa presentes no jornal adulto. As matérias 

devem ser atraentes ao público infantojuvenil e coerentes com a ba-

gagem dos leitores.

Também deve ter o layout chamativo e estar organizado em 

seções, com matérias sobre o que está acontecendo no Brasil e no 

mundo no âmbito da política, da economia, da cultura, etc. Com os 

mesmos princípios éticos e morais do jornalismo voltado aos adultos 

– apuração, imparcialidade e pluralidade de opiniões – um jornal para 

os jovens os leva a participar de práticas reais de leitura e escrita e, 

por meio delas, eles poderão compreender a si mesmos e ao mundo 

que os cerca. Ter acesso à informação e saber o que está acontecendo 

é um direito do cidadão de qualquer idade.
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Por que fazer o seu próprio jornal? 

• Para aproximar as notícias da realidade desta faixa etária, com 

as pautas mais relevantes do momento e também com maté-

rias sobre assuntos inspiradores. 

• Para ampliar o vocabulário, os conhecimentos e a qualidade 

da argumentação. Quando se escreve sobre um determinado 

assunto, aprende-se mais sobre ele. 

• Para escrever matérias 

sobre o que está 

acontecendo no Brasil 

e no mundo e sobre 

temas de interesse, 

como cultura, tecnologia, 

esporte, games, 

entretenimento. Isso 

torna a leitura do jornal 

interessante e divertida. 

Pode estar organizado 

em seções, como as do 

jornal adulto.

• Para aprofundar as estratégias de leitura nas diferentes etapas 

do desenvolvimento.

• Para ter a oportunidade de entrevistar pessoas com diferentes 

histórias e pontos de vista. Os horizontes dos repórteres se 

ampliarão, e irão eles aprender e se surpreender.

• Para reunir os amigos, debater temas instigantes e criar uma 

equipe de redação, definindo funções que cada um pode exercer 

para produzir um jornal. Ao final, descobrirão habilidades novas 

e terão orgulho do material que produziram. 

• Para que tenha impacto na vida dos leitores. Se eles apenas se 

divertirem com os textos do jornal, já terá valido a pena. 
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Capítulo 2
quem faz o jornal?

Profissionais de diferentes áreas (texto, arte, fotografia) formam 

a equipe de redação, nome que se refere à função do jornalista e ao 

local onde o jornal é produzido. Cada profissional exerce uma função 

específica:

É a figura hierárquica mais alta. Comanda o 

trabalho diário da redação e é responsável 

pelas questões administrativas. Por exemplo: 

acompanha os movimentos da concorrência, 

observa os anunciantes e está sempre atento 

aos novos talentos do mercado.

Cada seção do jornal (cultura, política, etc.) 

tem um editor-chefe. É ele quem gerencia 

a equipe, escolhe as matérias que serão 

publicadas, edita (lê e corrige) os textos e 

avalia se as matérias estão com todos os 

dados necessários.

Jornalista que normalmente vai a campo, ou 

seja, vai até o local onde o fato aconteceu, 

ouve as pessoas envolvidas e apura as 

diferentes versões da história, para relatar o 

ocorrido em um texto – notícia, reportagem 

ou entrevista.  

diretor de 
redacao~

editor

reporter
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É quem faz as ilustrações das matérias do 

jornal. Ele também faz os infográficos, que 

informam com imagens integradas a textos 

sintéticos e dados numéricos.

Recebe os textos, fotos, ilustrações e 

infográficos e desenha a página do jornal, 

decidindo onde irá ser publicado cada 

texto, cada imagem com sua legenda e os 

infográficos. 

É quem retrata a notícia em imagem. Ele vai 

ao local da notícia para registrar o que está 

acontecendo e fotografa os entrevistados.

Corrige os erros de gramática, ortografia, 

incoerências do texto e padroniza a 

linguagem. Jornais de grande circulação 

seguem um Manual de Redação e Estilo 

próprio. 

ilustrador

diagramador 
ou designer

revisor

fotografo
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Capítulo 3
Gêneros textuais de imprensa

Antes de produzir o jornal, é importante conhecer quais são as 

características dos gêneros textuais que preenchem suas páginas. 

Gêneros informativos 

Fonte: Jornal Joca. Edição 99, 2ª quinzena de agosto/2017.

noticia

É o registro puro dos fatos, sem opinião. 

A exatidão é o elemento-chave da notícia. 

Fatores objetivos determinam a publicação 

de uma notícia: o caráter inédito; o impac-

to que exerce sobre as pessoas e sobre sua 

vida; a curiosidade que desperta; os efeitos 

e as consequências do fato. 

Tem o objetivo de narrar fatos diários, 

de forma objetiva e imparcial. É a matéria-

prima do jornalismo. 
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Pode ser considerada a própria essência 

de um jornal e difere da notícia pelo 

conteúdo, extensão e profundidade. A 

notícia, de modo geral, descreve o fato e, 

no máximo, seus efeitos e consequências. 

A reportagem busca mais: partindo da 

própria notícia, desenvolve uma sequência 

[...] Embora preze pela objetividade, característica 
importante dos gêneros jornalísticos, a reportagem 
invariavelmente apresenta um retrato do assunto a partir 
de um ângulo pessoal, por isso, ao contrário da notícia, 
muitas vezes é assinada pelo repórter. Nesse gênero é 
comum encontrar também citações de falas de especialistas 
no tema abordado.

Fonte: MARTINS, Eduardo – Manual de Redação e Estilo de 
O Estado de S. Paulo; São Paulo: 1977 e PEREZ, Luana Castro 

Alves. “Reportagem”; Brasil Escola. Disponível em <http://
brasilescola.uol.com.br/redacao/a-reportagem.htm>. Acesso 

em: 25 ago. 2017. (Textos adaptados.) 

Apesar das diferenças apontadas, há quatro características da 

reportagem muito parecidas com as da notícia. São elas:

1. Abertura do texto atraente, para prender o leitor. 

2. Texto com começo, meio e fim bem marcados, para o leitor 

acompanhá-lo sem esforço e não desistir de sua leitura na metade.

3. Fatos ordenados e agrupados em blocos, que guardam relação 

entre si.

4. Depoimentos de pessoas envolvidas no fato noticiado e/ou de 

especialistas no assunto.

reportagem

investigativa que não cabe na notícia. Assim, apura não somente as 

origens do fato, mas suas razões e efeitos. Abre o debate sobre o 

acontecimento, desdobra-o em seus aspectos mais importantes. [...] 

A notícia não esgota o fato; a reportagem pretende fazê-lo. 
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Porém, para escrever uma reportagem que pretenda “esgotar o 

fato” e garantir que o leitor seja plenamente informado sobre suas 

origens, razões e efeitos, há para o jornalista uma etapa anterior ao 

momento da escrita. 

Fonte: O Estado de S. Paulo - 21/julho/2017.
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Fonte: Folha de S.Paulo - 13/setembro/2015.
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entrevista

É a matéria-prima da maioria das 

notícias publicadas no jornal, embora nem 

sempre pareça assim. A finalidade de utilizar 

entrevistas é permitir que o leitor conheça 

opiniões, ideias, pensamentos e observações 

do personagem da notícia ou de pessoas que 

têm algo relevante a dizer sobre o assunto 

em questão. [...] Ela pode tanto ser a própria 

Como complemento de uma matéria: O repórter busca informações 
por meio do contato pessoal com uma ou mais pessoas (conhecidas no 
meio jornalístico como “fontes”). Ao escrever a matéria, relata as pergun-
tas e respostas trocadas na conversa com um especialista, ou com pesso-
as envolvidas no acontecimento, e utiliza citações. A entrevista constitui 
uma das principais fontes de informação de um jornal e está presente, 
direta ou veladamente, na maioria das matérias que ele publica.

“Pingue-pongue”: Essa forma é utilizada em geral quando o 
entrevistado está em evidência especial ou fornece informações de 
importância particular. Exige texto introdutório contendo a informação 
de mais impacto, breve perfil do entrevistado e outras informações, 
como local, data e duração da entrevista e resumo do tema abordado. 
Eventualmente, algumas dessas informações podem ser editadas em texto 
à parte. O trecho com perguntas e respostas deve ser uma transcrição fiel, 
mas nem sempre completa, da entrevista. Selecione as melhores partes.

Fonte: MARTINS, Eduardo – Manual de Redação e Estilo de O Estado de 
S.Paulo; São Paulo: 1977 e Círculo Folha; Folhaonline. Disponível em <http://

www1.folha.uol.com.br/folha/circulo/manual_producao>. (Textos adaptados.) 

reportagem como apenas parte dela. Quando a entrevista é feita para 

coleta de informações, ou para ser utilizada como complemento de 

uma matéria, é apresentada no relato do jornalista e por meio de 

citações. Quando constitui a própria reportagem, é redigida sob a 

forma de perguntas e respostas curtas, realizadas com rapidez, e 

conhecida por entrevista “pingue-pongue”. 
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Faça a entrevista em cinco passos:

1. Prepare-se: o primeiro passo é pesquisar e estudar o assunto 

sobre o qual irá escrever. É preciso conhecer o que será relatado.

2. Escreva as perguntas: liste as perguntas que irá fazer para cada 

fonte. Na hora da entrevista, guie-se por elas.

3. Fique atento: evite perguntas cujas respostas são “sim” ou “não”. 

Faça perguntas que gerem uma conversa.

4. Guie a conversa: se o entrevistado começar a fugir muito do tema, 

você deve trazer a conversa para o caminho que quer.

esteja 
atento

5. Observe o entrevistado: que palavras ele 

usa? Como se veste? Como gesticula? 

Esteja atento para descrever gestos e 

detalhes que revelam informações sobre 

o entrevistado. 

Meio para entrevistar

E-mail, telefone e skype (ligação com vídeo) são recursos 

tecnológicos possíveis e que agilizam a apuração. O meio mais 

recomendado, porém, é que seja feita presencialmente. Uma 

entrevista cara a cara pode relatar observações que só são possíveis 

de serem captadas pessoalmente. 

        

Tipos de entrevista

• Individual: o entrevistado fala apenas com um repórter. É chamada 

de entrevista exclusiva.
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Fonte: Jornal Joca, Edição 93, 21ª quinzena de abril/2017.

• Coletiva: jornalistas de diversos veículos são convidados a 

participar de uma entrevista em que geralmente é comunicado 

um fato novo. Após o anúncio, os jornalistas podem fazer suas 

perguntas. É chamada de coletiva de imprensa e é muito comum 

no futebol, por exemplo, quando um jogador famoso troca de 

time.
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Neles, as falas do(s) entrevistado(s) 

aparecem entre aspas, no meio do texto. 
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Fonte: O Estado de S. Paulo - 21/julho/2017.

Texto curto, que traz as informações 

básicas sobre o fato. Normalmente não traz 

aspas (declarações dos envolvidos no fato).

nota
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Artigo que apresenta a opinião do jornal 
sobre determinada questão; por causa disso, 
ele normalmente não é assinado. A opinião de 
um veículo, entretanto, não é expressada exclu-
sivamente nos editoriais, mas também na for-
ma como organiza os assuntos publicados, pela 
qualidade e quantidade que atribui a cada um.

Fonte: Wikipedia. Disponível em: 
<pt.wikipedia.org/wiki/Editorial>.

A volta da tensão nuclear
Em 8 de dezembro de 1987, os então presidentes dos Estados Uni-

dos, Ronald Reagan, e da extinta União Soviética, Mikhail Gorbachev, 
assinaram em Washington o Tratado de Forças Nucleares de Alcance 
Intermediário, acordo que reduziu os arsenais das duas superpotências 
e, mais importante, eliminou toda uma classe de armas nucleares.

Quase três décadas após o acerto que é considerado o marco crucial 
para o fim da chamada Guerra Fria, o mundo assiste apreensivo à volta 
da tensão nuclear à agenda global, não bastassem os grandes desafios 
econômicos, humanitários e ambientais que já premem a sociedade do 
século 21 e suas lideranças políticas.

De acordo com um relatório elaborado pela Agência de Inteligência 
de Defesa (DIA) dos EUA no mês passado, divulgado recentemente pelo 
jornal Washington Post, a Coreia do Norte conseguiu reduzir as dimen-
sões de suas ogivas nucleares – estima-se que Pyongyang disponha de 
60 delas hoje –, tornando-as aptas para serem transportadas por um 

editorial

Gêneros opinativos 

Confira abaixo um editorial publicado no jornal O Estado de S. 

Paulo, no dia 12 de agosto de 2017.
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míssil balístico intercontinental (ICBM). A informação foi confirmada 
pelo Ministério da Defesa do Japão.

A divulgação da façanha realizada pelo regime do ditador Kim Jong-
-un provocou uma enérgica reação do governo norte-americano. O pre-
sidente Donald Trump ameaçou a Coreia do Norte com “fogo e fúria 
como o mundo nunca viu”. Mais do que uma das muitas bravatas alar-
deadas por Trump em pouco mais de seis meses de governo, a subida de 
tom em relação à Coreia do Norte deve ser recebida com atenção porque, 
pela primeira vez, Kim Jong-un mostrou ter as condições técnicas para 
atacar o território dos Estados Unidos. Ser capaz de transportar uma 
ogiva nuclear em um míssil balístico é uma das primeiras condições para 
que se considere um país capaz de representar uma efetiva ameaça nu-
clear.

Evidentemente, não se trata de estabelecer aqui qualquer paralelo 
entre as tensões havidas no contexto da Guerra Fria e as de hoje. Tam-
pouco cabe a comparação – por quaisquer critérios que se queira ado-
tar – entre a Coreia do Norte e a extinta União Soviética. Entretanto, 
os danos que o arsenal nuclear do regime de Pyongyang já é capaz de 
causar não são desprezíveis. Seus mísseis de longo alcance são capazes 
de atingir a Coreia do Sul, o Japão, a China, a Rússia, Guam – território 
dos EUA no Oceano Pacífico, onde o país mantém bases militares –, o 
Alasca, o oeste do Canadá e parte da costa oeste dos EUA.

Embora sejam consideradas rústicas, as armas nucleares da Coreia 
do Norte têm grande poder de destruição. Por serem tecnologicamente 
rudimentares, podem ser pouco confiáveis em termos de precisão e al-
cance, mas podem contaminar grandes áreas.

Os atributos políticos, emocionais e cognitivos de Kim Jong-un, um 
líder sanguinário medíocre, também não fazem o horizonte parecer pro-
missor. Suas ameaças verbais e os exercícios militares que faz questão de 
divulgar com um sinistro sorriso levam a crer que o ditador norte-co-
reano está mesmo disposto a tudo, inclusive engajar seu país e seu povo 
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em uma guerra nuclear de consequências imprevisíveis apenas para de-
monstrar que não teme enfrentar a maior potência militar do planeta.

Chegou-se a esse ponto de tensão porque a chamada comunidade 
internacional não levou suficientemente a sério a capacidade norte-
-coreana de levar avante o seu programa nuclear. O tom anedótico com 
que Kim Jong-un sempre foi tratado pela mídia internacional, sobre-
tudo nos EUA, contribuiu para este estado de coisas. Enquanto era ri-
dicularizado, o herdeiro de uma dinastia comunista e líder de um país 
paupérrimo e sem base industrial de importância levou seu povo à pe-
núria, mas desenvolveu ogivas nucleares e mísseis operacionais que ago-
ra inquietam o mundo.

Neste grave momento, torna-se fundamental a intervenção da 
Organização das Nações Unidas (ONU) e das grandes potências para 
evitar que essa situação chegue ao impensável.

Fonte: O Estado de S. Paulo, 10/08/2017.

OPINIãO DO JORNAL

No exemplo acima, repare que alguns trechos deixam clara a 

opinião do jornal sobre a tensão entre Estados Unidos e Coreia 

do Norte. Veja alguns deles:

- “Chegou-se a esse ponto de tensão porque a chamada comu-

nidade internacional não levou suficientemente a sério a capa-

cidade norte-coreana de levar avante o seu programa nuclear.”

- “Os atributos políticos, emocionais e cognitivos de Kim Jong-un, 

um líder sanguinário medíocre, também não fazem o horizonte 

parecer promissor.”

- “Mais do que uma das muitas bravatas alardeadas por Trump 

em pouco mais de seis meses de governo, a subida de tom 

em relação à Coreia do Norte deve ser recebida com atenção 

porque, pela primeira vez, Kim Jong-un mostrou ter as con-

dições técnicas para atacar o território dos Estados Unidos.”
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ARGuMENTOS

Para que um editorial tenha consistência e credibilidade, é 

importante que o jornalista use argumentos para embasar o seu 

ponto de vista, ou seja, para tentar convencer o leitor de que o 

seu raciocínio está correto. 

Observe que, na hora de argumentar, o autor do texto usa 

algumas estratégias, entre elas as que veremos abaixo:

CONTExTO HISTóRICO 

O autor do texto mostra um fato histórico que tem relação 

com acontecimentos recentes. 

“Em 8 de dezembro de 1987, os então presidentes dos 
Estados Unidos, Ronald Reagan, e da extinta União Soviética, 
Mikhail Gorbachev, assinaram em Washington o Tratado 
de Forças Nucleares de Alcance Intermediário, acordo que 
reduziu os arsenais das duas superpotências e, mais importante, 
eliminou toda uma classe de armas nucleares. ”

“Quase três décadas após o acerto que é considerado o 
marco crucial para o fim da chamada guerra fria, o mundo 
assiste apreensivo à volta da tensão nuclear à agenda global 
[...]”

DADOS E INFORMAÇõES 

Para mostrar que suas ideias não foram simplesmente 

“tiradas de sua cabeça”, o autor defende seu ponto de vista 

com dados e informações legítimas. 

“Entretanto, os danos que o arsenal nuclear do regime 
de Pyongyang já é capaz de causar não são desprezíveis. Seus 
mísseis de longo alcance são capazes de atingir a Coreia do 
Sul, o Japão, a China, a Rússia, Guam – território dos EUA 
no Oceano Pacífico, onde o país mantém bases militares –, o 
Alasca, o oeste do Canadá e parte da costa oeste dos EUA.”

25



artigo
Texto dissertativo em que o autor expõe 

seu posicionamento diante de algum tema 

atual e de interesse de muitos. Apresenta 

argumentos sobre o assunto abordado, 

portanto, o escritor além de expor seu 

ponto de vista, deve sustentá-lo através de 

informações coerentes e admissíveis.

Geralmente é escrito por profissionais de diversas áreas: cultura, 

economia, política, relações internacionais etc. 

Fonte: Mundo Educação. Disponível em:<mundoeducacao.bol.uol.com.br/redacao/
artigo-opiniao.htm>. Acesso em: 25 ago. 2017.
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Fonte: O Estado de S. Paulo, 30/junho/2017.

27



resenha
É a síntese de uma obra artística seguida 

de comentários. Seu objetivo é divulgar o 

fato cultural e orientar o leitor sobre sua 

qualidade. Recebe popularmente o nome 

de “crítica” de livros, filmes, peças teatrais, 

balés, exposições e shows.

Fonte: Jornal Joca. Edição 98, 
1ª quinzena de agosto/2017.
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coluna
É um artigo no qual o autor (o colunista) 

disserta e analisa assuntos variados sob o 

seu ponto de vista, com uma regularidade 

determinada.
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Colunista

Nome dado às pessoas que escrevem textos opinativos para o 

jornal. Alguns colunistas dominam tanto um determinado tema que 

escrevem apenas sobre ele. É o caso, por exemplo, dos colunistas 

de política e de esporte. Ao mesmo tempo, há os colunistas que 

escrevem sobre temas diversos, desde pequenos acontecimentos do 

cotidiano até fatos que mobilizaram o mundo. 

Cada colunista tem um dia fixo para publicar o seu texto no jornal. 

Assim, o leitor sabe de antemão em que dia pode encontrar o artigo 

de determinada pessoa. 

Como os colunistas são escolhidos? 

Cada jornal tem um critério próprio para isso, mas normalmente 

são pessoas que se tornaram referências ou que são especialistas em 

determinado assunto. 

Confira abaixo uma breve descrição sobre Arnaldo Jabor, colunista 

do jornal O Estado de S. Paulo.

“Um dos mais polêmicos e comentados colunistas do País, o cineasta 
moldado na histórica geração do Cinema Novo nos anos 60 estabeleceu 
um novo espírito-crítico desde que migrou das telas para as páginas de 
jornal. Autor de obras célebres do cinema nacional, como Toda Nudez 
Será Castigada e Eu Sei que Vou te Amar, Jabor entrelaça política, cultura 
e comportamento em suas análises de humor ácido, marcado por sátiras 
e ironias em textos de grande repercussão. Tem suas colunas publicadas 
todas as terças-feiras”.

Fonte: Estadão Publicidade. Disponível em: <http://publicidade.estadao.com.br/
arnaldo-jabor>. Acesso em: 25 ago. 2017. (Texto adaptado)
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É uma narração curta, produzida 

essencialmente para ser veiculada na 

imprensa. Tem a finalidade de agradar aos 

leitores dentro de um espaço sempre igual e 

com a mesma localização no jornal, criando-

se, ao longo dos dias ou das semanas, uma 

familiaridade entre o escritor e aqueles que 

o leem.

cronica ^

Mescla a linguagem literária e jornalística para narrar fatos e cenas 

do cotidiano, sob a ótica do personagem ou não.

Fonte: Wikipedia. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Crônica_(gênero)>. 
Acesso em: 25 ago. 2017.

APRENDA A CHAMAR A POLÍCIA
Luís Fernando Veríssimo

Eu tenho o sono muito leve, e numa noite dessas notei que havia al-
guém andando sorrateiramente no quintal de casa. Levantei em silêncio e 
fiquei acompanhando os leves ruídos que vinham lá de fora, até ver uma 
silhueta passando pela janela do banheiro. Como minha casa era muito 
segura, com grades nas janelas e trancas internas nas portas, não fiquei 
muito preocupado, mas era claro que eu não ia deixar um ladrão ali, es-
piando tranquilamente.

Liguei baixinho para a polícia, informei a situação e o meu endereço.
Perguntaram-me se o ladrão estava armado ou se já estava no interior 

da casa.
Esclareci que não e disseram-me que não havia nenhuma viatura por 

perto para ajudar, mas que iriam mandar alguém assim que fosse possí-
vel.

Um minuto depois, liguei de novo e disse com a voz calma:
— Oi, eu liguei há pouco porque tinha alguém no meu quintal. Não 

precisa mais ter pressa. Eu já matei o ladrão com um tiro da escopeta ca-
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libre 12, que tenho guardada em casa para estas situações. O tiro fez um 
estrago danado no cara!

Passados menos de três minutos, estavam na minha rua cinco carros 
da polícia, um helicóptero, uma unidade do resgate, uma equipe de TV 
e a turma dos direitos humanos, que não perderiam isso por nada neste 
mundo.

Eles prenderam o ladrão em flagrante, que ficava olhando tudo com 
cara de assombrado. Talvez ele estivesse pensando que aquela era a casa 
do Comandante da Polícia.

No meio do tumulto, um tenente se aproximou de mim e disse:
— Pensei que tivesse dito que tinha matado o ladrão.
Eu respondi:
— Pensei que tivesse dito que não havia ninguém disponível.

Fonte: http://www.refletirpararefletir.com.br/
4-cronicas-de-luis-fernando-verissimo
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Espaço reservado para os leitores 

exporem seus comentários e sugestões, 

por meio de cartas. Os leitores podem 

participar do jornal enviando críticas, 

elogios ou sugestões. Em alguns jornais, 

a quantidade de textos enviados é tão 

grande que a equipe precisa escolher quais 

cartas do 
leitor

entrarão na seção “Cartas do Leitor”. Para enviar uma carta para o 

jornal, a pessoa deve procurar o e-mail de contato. Em muitos casos, 

é possível encontrá-lo no próprio jornal ou no site da publicação. 

Fonte: O Globo - 11/maio/2011.

Fonte: Jornal Joca. Edição 93, 2ª quinzena de abril/2017.
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Fonte: Folha de S.Paulo - 19/agosto/2017.

Em alguns casos, 

as tirinhas fazem crí-

ticas à sociedade. No 

exemplo acima, o qua-

drinista está, por meio 

do humor, critican-

do o fato de algumas 

crianças não saberem 

manusear livros, pois 

passam a maior parte 

do tempo usando apa-

relhos tecnológicos. 

Outro exemplo:

Gênero textual que surgiu nos Estados 

Unidos devido à falta de espaço nos jornais 

para a publicação de passatempos. Seu 

nome remete ao formato do texto, que 

parece um “recorte” de jornal. Composta de 

três a cinco quadros, a tirinha tem o humor 

como uma característica marcante e, na 

maior parte das vezes, a situação cômica 

aparece no último quadro. 

tirinha
(ou hq)

Fonte: Jornal Joca. 
Edição 1, 2ª quinzena de 

novembro/2011.
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Gêneros ilustrativos

Gráficos, tabelas, ilustrações, caricatura e fotografia

A informação é transmitida por meio de recursos visuais e de 

fotografias. As imagens podem ser acompanhadas por textos curtos 

e dados números. O recurso é chamado de infografia.

Fonte: Jornal Joca. Edição 95, 2ª quinzena de maio/2017.
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Ouça sempre os dois lados

Todos os envolvidos em uma história 

devem ser ouvidos pelo jornalista. Esse é o 

princípio básico do jornalismo. Se alguém 

diz algo sobre outra pessoa ou sobre uma 

empresa, por exemplo, esse outro lado 

tem o direito de se defender e contar a sua 

versão. Deve haver muito cuidado com isso.

Credibilidade

Os leitores 

precisam confiar 

no que estão len-

do no jornal. Por 

isso, as informa-

ções têm que ser 

precisas.

Gêneros utilitários ou prestadores de serviços

Entretenimento

Fonte: Guia da Folha, Folha de S.Paulo - 19 a 25 de agosto de 2011.

Campanhas/publicidade

Conhecido também como jornalismo de interesse público, traz 

orientações para a população em geral. Por exemplo: campanha 

contra a dengue.
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Propaganda

Anúncio 

Página paga por uma empresa para divulgar seu produto ou 

serviço.

Publieditorial

Reportagem paga por uma empresa para fortalecer sua imagem 

e o relacionamento com o público.

Fonte: Jornal Joca. Edição 91, 2ª quinzena de março/2017.
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Fonte: Jornal Joca. Edição 96, 
1ª quinzena de junho/2017. 

Entretenimento

Passatempos, jogos, palavras cruzadas entre outros
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DEz DICAS DE OuRO PARA ESCREvER uM TExTO 
JORNALíSTICO

1. Seja claro, preciso, objetivo e conciso. Use frases curtas e 

não deixe dúvidas. Pense sempre em facilitar a compreensão 

do leitor. Ele precisa entender o que está lendo sem precisar 

reler.

2. Prefira a ordem direta: sujeito, verbo e objeto. Ela conduz o 

leitor à notícia sem rodeios. Exemplo: “A surfista Sofia Silva 

venceu a competição e comemorou com os amigos.” é melhor 

do que: “Com os amigos, a surfista Sofia Silva comemorou 

porque o venceu a competição”.

3. Evite palavras difíceis. Prefira a simplicidade. Por exemplo, 

terremoto todo mundo entende. Já, abalo sísmico é mais 

difícil. Lembre-se: todo leitor tem o direito de entender todo 

tipo de texto.

4. Evite adjetivos. Eles são subjetivos e, portanto, imprecisos. 

5. Busque sempre a palavra exata para descrever os fatos e 

evite repetições no mesmo texto. É um exercício de escrita 

que adquirimos com a prática.

6. Seja imparcial sempre: não exponha a sua opinião. Relate os 

fatos e deixe que o leitor tire as suas próprias conclusões. 

7. Mencione sempre as fontes responsáveis pela informação. 

Coloque os depoimentos entre aspas.

8. Os verbos dos títulos do jornal devem estar no tempo 

presente, para dar ao leitor a sensação de atualidade da 

notícia. Ninguém se interessa pelo que já é passado.

9. Não publique ofensas ou insultos.

10. Trate de forma impessoal o personagem da notícia. Por 

exemplo: A aluna Helena dos Santos, e não a Lelê.
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Capítulo 4
Como é feito o jornal?

Reunião de pauta

Na reunião de pauta são decididos quais os temas das matérias a 

serem publicadas em cada edição do jornal. A pauta é um guia para 

o repórter iniciar a apuração de uma matéria ou reportagem. Ou seja, 

é o princípio de tudo.

As redações dos grandes jornais possuem um chefe de 

reportagem, também chamado de pauteiro, que acompanha tudo o 

que está acontecendo no momento e sugere as notícias que serão 

apuradas. 

Na reunião de pauta, são discutidos os direcionamentos que 

cada matéria terá, quais fontes serão ouvidas e que informações são 

essenciais para a história. Em geral, o processo de produção de uma 

pauta é dividido em quatro fases:

Pauta: orientação sobre o que será apurado, com quem falar, 

qual deverá ser o tamanho do texto e qual o prazo de entrega 

da matéria. 

Redação: escrita das matérias, organização dos dados e das 

entrevistas.

Apuração: verificação dos fatos, trabalho de campo e realização 

de entrevistas.

Edição: escolha das informações mais importantes a serem 

destacadas no jornal, eventuais correções e ajustes no texto.
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~
,atencao!

Pauta é diferente de tema. O tema 

generaliza, enquanto a pauta apresenta e 

explica o assunto. Por exemplo:

Tema: mulheres

Pauta: mulheres que trabalham e não 

têm com quem deixar seus filhos

Falar sobre mulheres é um tema. A pauta vai mais a fundo: explica 

o que as mulheres que trabalham fazem e com quem deixam seus 

filhos, já que precisam do trabalho para sustentá-los.

Fonte: Énois Inteligência Jovem. Disponível em: <goo.gl/hZugiX>. 
Acesso em: 25 ago. 2017.

Tipos de pautas

No jornalismo existem dois tipos de pauta: aquelas que relatam 

o que ocorreu no dia e as que podem ser publicadas depois, sem 

prejuízo na validade dos dados. 

As notícias do momento são conhecidas por pautas quentes, 

aquelas que precisam ser publicadas com urgência, como um acidente, 

uma vitória em um campeonato mundial, um pronunciamento 

excepcional do governo. Trata-se de algo novo, que tenha acontecido 

naquele momento.

Já as pautas frias são aquelas que não “envelhecem”, como se diz 

no jargão jornalístico. Elas podem ser publicadas no dia seguinte e, 

mesmo assim, continuarão sendo relevantes. É o caso das reportagens 

especiais, em que o repórter investiga a fundo um determinado tema. 

Por exemplo: como vivem os professores no Brasil?

41



Fonte: Jornal Joca. Edição 99, 2ª quinzena de agosto/2017.

PAuTA QuENTE

PAuTA FRIA

Fonte: Jornal Joca. Edição 98, 1ª quinzena de agosto/2017.  
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você tem um gancho?

No vocabulário jornalístico, chamamos de gancho a oportunidade 

momentânea de tratar um assunto amplo a partir de um fato 

específico. Por exemplo: as mulheres que trabalham fora e não têm 

com quem deixar os filhos.

Um gancho para escrever sobre esse assunto de forma mais 

abrangente poderia ser contextualizar um problema maior, como a 

ausência de vagas em creches no país.

Fonte: Énois Inteligência Jovem. Disponível em: <goo.gl/hZugiX>. 
Acesso em: 25 ago. 2017.

Qual é o seu deadline? 

Os repórteres têm um tempo limite para escrever a matéria até 

o fechamento do jornal. Esse prazo pré-determinado chama-se 

deadline. Ele ajuda na organização das matérias e é importante que 

seja respeitado.

Escolha as fontes

O que são fontes?

São os portadores de informação. Podem ser pessoas falando por 

si, pelas instituições e pelo coletivo que representam. 

Fontes podem ser também registros escritos ou audiovisuais, 

como documentos e gravações históricas. A veracidade dos dados 

fornecida pela fonte deve ser checada pelo jornalista.  

Tipo de fontes:

• Oficiais – são as designadas e/ou responsáveis por responder por 

determinado assunto (autoridades governamentais, porta-vozes 

de empresas, líderes, etc.). Falam, geralmente, em nome de uma 

instituição, de uma empresa ou de um governo.

• Não oficiais  – são os especialistas e/ou estudiosos de um assunto 

e as fontes anônimas. Um exemplo são as ONGs e as pessoas 

comuns.
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• Extraoficiais ou off –  fornecem informações, mas, por algum 

motivo, preferem não se identificar. A Constituição garante ao 

jornalista o direito de não revelar a identidade de suas fontes.

Por exemplo:
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Nesse caso, temos dois tipos de fontes:

• Oficial: Professora Juliana Carvalho, do Instituto Nacional de 

Meditação, e Maria Marques, professora de yoga da ONG Pró 

Brasil.

• Comum: Mayara K., de 12 anos, aluna de yoga da ONG ProBrasil.  

 

f. Técnica da pirâmide invertida para escrever

A objetividade é fundamental no texto jornalístico. “Inverter a 

pirâmide” na narrativa jornalística significa ir direto ao ponto, sem 

rodeios. Por isso, o primeiro parágrafo de uma matéria, o chamado 

lide, deve conter as informações mais importantes da história que 

será contada. 

O lide deve responder às perguntas básicas de uma história: 

O QUE ACONTECEU?, QUEM PRATICOU (OU SOFREU) O ATO?, 

QUANDO?, ONDE? E, muitas vezes, o PORQUÊ.

A palavra lide tem origem em “lead”, que em inglês significa 

liderar. É ele que irá capturar a atenção e conduzir o leitor. 

Pirâmide invertida

+ Importante

– Importante

Lead

Dados Secundários

Final
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No exemplo abaixo, no primeiro parágrafo da notícia, o jornalista 

responde às perguntas: O quê? Quando? Quem? Onde? Por quê?

Fonte: Jornal Joca. Edição 99, 2ª quinzena 
de agosto/2017.

O quê? A vida dos cães e gatos com dificuldades está sendo 

melhorada.

Quem (ou Por quem)? Glauber Pereira de Souza.

Quando? De 2015 até hoje.

Onde? Sertãozinho, SP.

Por quê? Cadeiras de rodas são fabricadas par eles.

Essas perguntas são fundamentais para a criação de um lide 

completo e informativo.
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g. Quantos caracteres a matéria deve ter? 

Caracteres (ou toques) são sinônimos de letras. Antes de começar 

a escrever, o jornalista recebe instruções sobre o tamanho do texto. 

Assim, o designer consegue definir os espaços exatos na página do 

jornal.  

Em programas como o Word, há ferramentas que ajudam na 

contagem dos caracteres. Em muitos casos, elas mostram dois tipos 

de resultados: com e sem espaço entre as letras.

Fonte: Jornal Joca. Edição 88, 
1ª quinzena de fevereiro/2017.

Sem espaços: 871 caracteres

Com espaços: 1.022 caracteres 
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parte II

projeto 
escola 

em pauta
Capítulo 5
Como produzir e orGanizar 
o jornal da esCola?

Depois de se aprender como é feito o jornal, pode ser criado um 

periódico da escola, envolvendo alunos e professores no processo.

Em primeiro lugar, sugerimos que seja escolhida a equipe de 

editores para atuar como organizadora do jornal, composta por um 

grupo de quatro a seis alunos e um professor. Essa equipe deve ser 

responsável por acompanhar todas as etapas de elaboração até a 

sua finalização.

Nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental o professor responsável 

pela equipe deve orientar e acompanhar os alunos editores em cada 

momento do projeto, desde a elaboração do cronograma até o envio 

do jornal para a impressão.

Nos Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio a equipe 

de editores será protagonista, organizando as fases do projeto e, com 

o apoio do professor responsável, fazer o acompanhamento com 

mais autonomia, propondo pautas para as turmas de cada ano/série, 

analisando as matérias produzidas e selecionando-as para o jornal.
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A forma de organizar o periódico – participação de cada ano/

série na produção dos textos, escrita das matérias, seleção daquelas 

que serão publicadas e editoração – é uma tarefa a ser combinada 

entre a equipe de editores e os professores da escola. 

A seguir, sugerimos uma sequência de etapas do projeto, que 

poderá ser utilizada ou não pela equipe de editores a depender de 

como for estruturado o trabalho em sua escola:

1. Organizar o cronograma de elaboração do jornal.

2. Reunir-se com os professores e a coordenação para apresentar o 

cronograma e definir quem irá produzir as matérias para o jornal.

3. Apresentar aos alunos de cada classe como será o projeto, 

juntamente com o professor do ano/série.

4. Engajar os alunos no projeto Escola em pauta.

5. Orientar sobre o envio das pautas das matérias a serem produzidas 

em cada classe da escola à equipe de editores.

6. Organizar como será a escolha do nome do periódico da escola 

e o concurso para eleger a mascote do jornal (se houver) e o seu 

logotipo (ou pode ser usado o da escola).

7. Acompanhar a produção das matérias de cada ano a partir da 

sequência didática de atividades e da lista de gêneros proposta. 

8. Definir como serão distribuídas as matérias no periódico.

9. Finalizar a editoração do jornal.
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1. Organizar o cronograma de elaboração do jornal

A seguir, uma sugestão de cronograma para o projeto:

AÇãO PRAzO RESPONSávEL

Apresentação do 
cronograma do projeto para 
todos os professores em sua 
reunião semanal e explicação 
detalhada de suas etapas.

1ª semana Professor e alunos 
editores 

Exposição do projeto para os 
alunos de cada ano/série da 
escola.

1ª semana Professor do ano/série 
e um aluno editor

Engajamento dos alunos no 
projeto Escola em pauta.

1ª semana Alunos editores

Envio das pautas das 
matérias a serem produzidas 
pelas classes à equipe de 
editores.

2ª semana Professores dos anos/
séries

Encaminhamento da 
Sequência Didática para a 
produção das matérias. 

2ª a 4ª semana Professores e alunos 
dos anos/séries

Votação do nome, concurso 
para seleção da mascote e 
do logotipo do jornal.

2ª a 4ª semana Alunos editores

Entrega de uma ou duas 
matérias selecionadas de 
cada classe para a equipe de 
editores.

4ª semana Professores dos anos/
séries

Seleção das matérias a serem 
publicadas no jornal.

5ª semana Professor e alunos 
editores

Edição e finalização. 6ª semana Professor e alunos 
editores
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2. Reunir-se com os professores e a coordenação para apresentar 

o cronograma e definir quem irá produzir as matérias para o 

jornal

A explicação do projeto poderá ser feita pelo professor responsá-

vel com apoio da equipe de editores, na reunião semanal de profes-

sores. Em conjunto, deverão definir por quem o jornal será produzi-

do: pela equipe de editores (sempre com a supervisão do professor 

responsável); com a colaboração de todos os anos/séries da escola 

(que serão convidados a participar) ou em coparticipação.

Sugerimos que, se escolhida a primeira opção, a produção do 

jornal seja de responsabilidade das equipes de editores do 8º ano 

em diante (para escolas de Anos Finais do Ensino Fundamental e 

Ensino Médio). Se a decisão for pela segunda opção, a escola deverá 

organizar a participação dos alunos e professores junto com a equipe 

de editores e o jornal poderá ser estruturado de diferentes maneiras, 

com contribuições variadas de cada ano. Algumas possibilidades 

seriam:

- Cada ano/série ficar responsável pelas matérias de uma determi-

nada seção.

- Haver no jornal uma matéria de cada classe da escola. 

- Cada ano/série produzir um ou dois gêneros textuais de imprensa 

pré-definidos para o jornal.

A possibilidade de coparticipação seria ter a primeira edição pro-

duzida apenas pela equipe 

de editores e a participação 

de todos os alunos da es-

cola acontecer nas edições 

seguintes. 

Esta é uma decisão ini-

cial importante, pois os 

passos seguintes serão de-

finidos em função dela.
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3. Apresentar aos alunos de cada classe como será o projeto, 

juntamente com o professor do ano/série

É interessante que pelo menos um membro da equipe de editores 

esteja junto com o professor da classe no momento de explicar o 

projeto aos alunos, para apresentar-se a eles e esclarecer eventuais 

dúvidas.

4. Engajar todos os alunos da escola no projeto Escola em pauta

Depois de feita a exposição do projeto nas classes, e antes do 

início do trabalho, sugerimos que os alunos sejam ouvidos sobre 

ideias de pauta e de conteúdo das seções do jornal. 

5. Orientar sobre o envio das pautas das matérias a serem 

produzidas pelas classes da escola à equipe de editores

Reunião de pauta: quais serão as pautas da primeira edição?

Para organizar a primeira edição, a equipe de editores poderá 

orientar os professores e seus alunos a como realizar sua reunião de 

pauta (ver Capítulo 4).

Supondo que nesta edição cada ano/série fique responsável por 

produzir um ou dois gêneros textuais de imprensa, a reunião de pauta 

acontecerá primeiramente dentro de cada classe, quando os alunos 

irão eleger o assunto sobre o qual escreverão para o jornal. Com as 

pautas escolhidas pelas classes, os professores de cada ano deverão 

agrupar os assuntos/temas selecionados e entregá-los à equipe de 

editores. Esta, por sua vez, irá definir:

• Em qual página do jornal irá entrar cada matéria?

• Quanto de espaço cada texto ocupará? (comunicar esse tamanho 

aos repórteres/turmas que irão escrever); 

• Qual grupo se responsabilizará pela escrita do Editorial da primeira 

edição? (uma possibilidade é esse texto ser escrito pela equipe de 

editores, com a colaboração de alguns representantes das outras 

turmas);

• Qual dos assuntos é mais interessante para ser destacado na 

capa?
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6. Organizar como será a escolha do nome do periódico da escola 

e o concurso para eleger a mascote e o seu logotipo

Qual será o nome do jornal?

Esta é uma decisão importante e envolver a comunidade escolar 

aumenta o engajamento. De que maneira os alunos de todas as 

classes da escola podem participar desse processo de escolha? Uma 

opção é apresentar em um mural as sugestões de nomes para o jornal 

com uma breve explicação, a fim de que todos os alunos da escola 

possam conhecê-los. Cada aluno e cada professor, então, votarão no 

nome que avaliarem como mais representativo de sua escola. O mais 

votado será o nome do jornal. 

7. Acompanhar a produção das matérias de cada ano a partir da 

sequência didática de atividades e a lista de gêneros proposta 

A equipe de editores deverá elaborar um cronograma com as 

datas de produção e entrega das matérias, para organizar o trabalho 

dos colaboradores. Como mencionado anteriormente, com exceção 

da opção na qual o jornal é produzido pela equipe de editores, a 

seleção das matérias poderá ser de responsabilidade dos professores 

dos Anos Iniciais ou dos alunos dos Anos Finais e Ensino Médio, que 

entregarão os textos revisados e prontos aos alunos editores para a 

publicação. 

Nos Capítulos 6 e 7, a seguir, encontram-se as indicações 

detalhadas sobre os gêneros textuais de imprensa que poderão ser 

produzidos para o jornal e sobre como poderá ser conduzida a sua 

produção.

O mesmo processo pode 

ser feito com a mascote do 

jornal (se houver) e o seu 

logotipo (que poderá ser o 

da escola), com exposição 

das ilustrações no mural da 

escola.
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8. Definir como serão distribuídas as matérias no periódico

Depois de escolhida uma, dentre as três opções de templates 

que se encontram na plataforma do Projeto Escola em Pauta 

(www.escolaempauta.com.br), a equipe de alunos editores irá distri-

buir as matérias, com seus títulos e subtítulos, além dos nomes dos 

autores e a indicação do ano e classe em que estudam, bem como 

incluir o texto do Editorial e os nomes no expediente do jornal.

9. Finalizar a editoração do jornal 

Nesta etapa final, a equipe de editores deverá inserir as ilustrações, 

as fotos e as legendas, e realizar os últimos ajustes necessários.
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Capítulo 6
quais Gêneros textuais 
estarão no jornal?

No Capítulo 3 apresentamos os principais gêneros textuais de 

imprensa que compõem um jornal. Agora, devem ser definidos quais 

deles farão do periódico da escola. 

Na tabela abaixo, sugerimos quais gêneros podem ser trabalhados 

em cada ano/série, de acordo com a complexidade do texto, e nos 

anexos encontram-se fichas com as estruturas e informações sobre 

os principais gêneros do jornal:

GêNEROS/ANOS
1º, 2º e 

3º
4º e 5º 6º e 7º 8º e 9º EM

Notícias X X X X X

Editorial (ou texto 
de apresentação da 
edição)

X X X X X

Curiosidades X X X X X

Classificados X X X X X

Tirinha X X X X X

Reportagem X X X X

Entrevista X X X X

Resenha X X X X

Carta do leitor X X X X

Crônica X X X X

Colunas X X X

Artigo de opinião X X
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Capítulo 7
Como o professor pode trabalhar 
na sala de aula?

Apresentamos a seguir uma Sequência Didática com base no 

gênero Notícia, que poderá ser adaptada a todos os outros gêneros 

expostos na tabela acima. 

As duas primeiras atividades têm como foco a exploração do 

jornal, a leitura de notícias e o comentário sobre atualidades. Elas 

são importantíssimas para que os alunos possam se familiarizar 

com a organização do jornal impresso, com a linguagem jornalística 

e se habituarem a ler sobre os acontecimentos, posicionando-se 

criticamente em relação aos fatos. 

Na sequência, sugerimos atividades voltadas para a produção 

escrita, que podem resultar em produções individuais, em duplas ou 

em escritas coletivas, esta última tendo o professor como escriba. 

Cada professor deve avaliar o agrupamento mais adequado ao perfil 

dos alunos de sua classe. 
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ATIvIDADE 1 – Exploração do jornal e de sua organização em seções

Duração: Uma aula

Organização e materiais

• Todos sentados em roda.

• Professor e alunos, ou cada dupla, com exemplares de jornais que 

circulam na cidade. (Podem ser de outras cidades e/ou estados 

também.)

Encaminhamento

1. Distribua o exemplar de um jornal para cada aluno (ou para cada 

dupla); todos sentados em roda.

2. Informe aos alunos que durante dez minutos eles poderão folhear 

e explorar livremente o jornal.

3. Peça que comentem os assuntos que mais lhe chamaram a 

atenção. Anote o título dos textos citados para que sejam lidos e 

discutidos em outro momento. 

4. Pergunte aos alunos se sabem como os textos são organizados 

no jornal. Espera-se que identifiquem as seções/cadernos. Os 

assuntos do jornal podem ser desde os acontecimentos da escola, 

do bairro, da cidade, do país ou do mundo, até temas de interesse 

dos jovens-repórteres, como tecnologia, beleza, entretenimento, 

turismo, etc. Se optarem por fazer uma reprodução do jornal 

adulto, problematize que assuntos podem ser publicados em 

cada seção/caderno: 

 a. Seção “Brasil”: temas de relevância nacional, relativos ao 

governo federal, assuntos que impactam todo o país;

 b. Seção “Mundo”: assuntos de outros países;

 c. Seção “Cotidiano”: temas locais, do dia a dia das cidades;

 d. Seção “Tecnologia”: assuntos sobre as novidades tecnológicas;

 e. Seção “Cultura”: reportagens, resenhas críticas sobre teatro, 

cinema, literatura, dança, música e eventos culturais, tirinhas, 

horóscopo.
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 f. Seção “Finanças”: temas relativos a dinheiro;

 g. Seção “Esportes”: notícias sobre as diferentes modalidades 

esportivas no Brasil e no mundo.

5. Explore com os alunos a organização dos jornais e as semelhanças 

e diferenças dos nomes das seções/cadernos entre eles. Informe 

que, geralmente, os jornais de grande circulação – como Folha 

de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo, Zero Hora, Correio 

Braziliense, Diário do Povo, entre outros – são divididos em 

“cadernos”, já que possuem muitas páginas. Dentro de cada 

“caderno”, encontramos as diferentes seções.

6. Para finalizar, discuta com a turma: por que é importante que um 

jornal seja organizado em diferentes seções/cadernos? Qual é a 

função do jornal? Se todos concordam que o jornal existe para 

informar os leitores, essas informações precisam estar organizadas 

de modo acessível. Ou seja, as seções ajudam os leitores a 

encontrar mais rapidamente os assuntos que lhes interessam, pois 

é sabido que a maior parte das pessoas não têm tempo de ler o 

jornal por inteiro todos os dias.
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ATIvIDADE 2 – Leitura de notícia 

Duração: Uma aula

Organização e materiais

• Seleção de uma notícia de jornal que trate de um assunto de 

interesse da faixa etária, veiculado nos noticiários de TV e rádio. 

O professor poderá optar ainda por uma notícia relacionada a um 

tema de estudo que esteja realizando com sua turma. Desta forma, 

é possível garantir que um maior número de crianças participe 

da discussão coletiva, já que deverão ter algum conhecimento 

prévio sobre o tema. A escolha dos textos destacados deve variar, 

procurando contemplar todas as seções do jornal: Brasil, Mundo, 

Cotidiano, Cultura, Economia, Esporte, etc.

• Professor e alunos sentados em roda.

• Professor com um exemplar do jornal.

Encaminhamento

1. Leia o título da notícia e faça um levantamento dos conhecimentos 

prévios ou hipóteses que os alunos possuem sobre o assunto, 

sem julgar se são corretos ou não. Você pode lançar questões 

como: “Alguém viu alguma coisa sobre isso na televisão ou ouviu 

no rádio? ”; “Seus pais ou outros adultos comentaram algo sobre 

esse assunto? ”; “Alguém tem alguma ideia do que aconteceu? ”.

2. Acolha essas informações 

iniciais e desafie os alunos 

a verificar, durante a leitura, 

se são corretas ou se o texto 

traz dados diferentes e com-

plementares sobre o fato.
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3. Leia a notícia em voz alta. Em seguida, mostre para a turma a foto 

que a ilustra e leia a legenda, se houver. 

4. Após a leitura, proponha uma conversa com os alunos sobre o que 

acharam da maneira como o fato foi noticiado e se aprenderam 

mais alguma coisa sobre ele. Peça que observem a foto, pergunte 

se ela ilustra bem a notícia e se acrescenta alguma informação a 

mais a ela. Organize uma rodada de comentários sobre a notícia 

que acabou de ser lida: as informações levantadas inicialmente 

estavam corretas? Vocês se surpreenderam com a notícia? De que 

maneira este assunto pode afetar as nossas vidas?

5. Em seguida, peça a eles que contem uma ou duas informações do 

texto, para checar sua compreensão leitora, como, por exemplo: O 

que aconteceu?, Com quem aconteceu?, Quando?, Onde? (Lide). 

6. Comente que o fato dessas informações estarem no primeiro 

parágrafo ajuda o leitor a inteirar-se sobre o assunto e decidir se 

continuará lendo a notícia ou não.

7. Levante com o grupo quais outros detalhes a notícia traz sobre o 

fato (Corpo) e como termina o texto (Conclusão).

8. Informe aos alunos que a estrutura básica do gênero textual 

“notícia” é baseada nas respostas destas seis perguntas: 

 • O que aconteceu?

 • Quem são as pessoas envolvidas?

 • Quando aconteceu?

 • Onde aconteceu?

 • Como aconteceu?

 • Por que aconteceu?

9. Finalize a aula, solicitando que o grupo pense na notícia que você 

acabou de ler e responda oralmente a essas perguntas. Caso 

considere interessante, proponha a reescrita desta mesma notícia 

na próxima aula.
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ATIvIDADE 3 – Escrita de notícia (coletiva, em duplas ou individual) 

Duração: Duas aulas

Organização e materiais

• Alunos em suas mesas, sentados.

• Professor com um exemplar do jornal.

Encaminhamento

1. Retome com a turma a estrutura deste gênero textual, verificando 

se conseguem responder oralmente às perguntas sobre o assunto 

da notícia. No início do texto devem estar as informações básicas 

sobre o fato (lide). São elas: O quê? Quando? Onde? Quem? Em 

seguida, devem estar o “Como?”, o “Por quê?”, outros detalhes 

e eventuais depoimentos (corpo). Ao final, deve constar a 

informação sobre como se encerrou o acontecimento (conclusão). 

2. Anote as informações na lousa enquanto comentam para facilitar 

o planejamento do texto que irão escrever.

61



3. Escolha com os alunos o fato a ser noticiado. Qual fato recente, 

acontecido na escola ou no bairro, poderia ser noticiado pelos 

alunos deste ano? Alguma festa? Um torneio esportivo? Um 

evento cultural? Algum trabalho de campo?

4. Depois de escolhido o assunto, elabore com os alunos o 

planejamento do texto que cada um, dupla ou a turma (com o 

professor como escriba, na lousa) irá escrever. Retome a estrutura 

do lide neste planejamento.

5. Peça que elaborem oralmente como deve ser escrita a notícia, 

lembrando que ela se inicia pelo lide (O que aconteceu? Com 

quem? Onde? Quando?) e que a linguagem deve ser clara e 

objetiva. Promova o debate entre os alunos sobre a melhor 

forma de se escrever cada parte da notícia. Incentive todos a 

participar, fazendo perguntas para enriquecer este momento 

como, por exemplo: como poderíamos começar a notícia? Pelo 

acontecimento? Pela data? Pelas pessoas envolvidas? Pelo local 

onde tudo aconteceu? Incentive-os a negociar coletivamente 

a melhor forma de redigir cada sugestão, argumentando suas 

escolhas – por que vocês acham que devemos informar a data 

primeiro? E por que este outro grupo prefere iniciar o texto pelo 

local da notícia? 

6. Com o grupo aquecido pela conversa, peça que cada um, dupla 

ou a turma, produza a sua notícia, sem se esquecer do título, de 

uma ilustração e da legenda para ela.

7. Antes de iniciarem a escrita, compartilhe com a turma as Dez 

dicas de ouro para  escrever um texto jornalístico.
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ATIvIDADE 4 – Revisão de notícia em duplas (ou coletivamente) 

Duração: Duas aulas

Organização e materiais

• Antes da aula, leia todas as notícias produzidas pelos alunos na 

aula anterior e registre os principais aspectos que precisam ser 

revisados nos textos. Agrupe-os em conteúdo (notícias incomple-

tas); clareza do texto (repetições e trechos confusos); gramática 

(concordância verbo-nominal), ortografia e pontuação.

• Alunos em suas mesas, sentados em duplas.

• Professor com anotações sobre os principais aspectos a serem 

revisados pelos alunos.

Encaminhamento

1. Inicie a aula explicando que cada dupla irá exercer o papel de 

revisora da notícia do colega. Para isso, liste na lousa aspectos 

que precisam ser observados pelos revisores: 

 • Conteúdo;

 • Clareza do texto;

 • Plural e singular; feminino e masculino (concordância verbo-

-nominal);

 • Ortografia;

 • Pontuação.

2. Distribua os textos e solicite que os alunos façam marcas (podem 

ser asteriscos) indicando os trechos que precisam ser revisados.

3. Circule entre as duplas para solucionar possíveis dúvidas.

4. Devolva o texto para que cada dupla faça as revisões apontadas 

pelos colegas.

5. Incentive os alunos a conversar sobre o texto e sobre as falhas 

encontradas.

6. Para finalizar, cada aluno elabora a versão final do texto já revisado.
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Capítulo 8
diaGramação e reCursos visuais

Como diagramar os textos?

No jornal, a diagramação, ou seja, o desenho da página segue a 

seguinte estrutura:

Título: É a frase que chama a atenção do leitor para a matéria. 

Deve, em poucas palavras, dizer qual é a informação principal. A 

maioria dos leitores de um jornal lê apenas o título da maior parte 

dos textos editados. Por isso, ele é de alta importância. Ou o título é 

tudo o que o leitor vai ler sobre o assunto ou é o fato que vai motivá-

lo ou não a enfrentar o texto.

“Esgotamos os recursos renováveis 
do planeta de 2017”. 

Fonte: Jornal Joca. Edição 99, 2ª quinzena de agosto/2017.

“No dia 2 agosto a Humanidade consumiu todos os 
recursos que o planeta pode renovar em um ano” 

Fonte: Jornal Joca. Edição 99, 2ª quinzena de agosto/2017.

Subtítulo: Vem abaixo do título e complementa a informação. O 

objetivo é chamar ainda mais a atenção para o texto.

64



Como usar os recursos visuais?

Para deixar a leitura do jornal dinâmica e atraente, são usados 

infográficos, gráficos, ilustrações e fotos. Além de facilitar a disposição 

de dados e informações, esses recursos ajudam o leitor a entender 

melhor o assunto do texto.

 

Gráficos – podem ser feitos em programas como o Excel, da 

Microsoft, e o Illustrator, da Adobe. 

Os dados podem ser apresentados nos seguintes formatos:

Pizza: divide-se uma pizza em fatias que representam as 

proporções. É preciso ter duas ou mais categorias e um valor que 

seja correspondente para cada uma delas.

Fonte: Jornal Joca. Edição 92, 
1ª quinzena de abril /2017.
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Em linhas: mostram a evolução de um determinado dado de 

forma horizontal e em um certo período.
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Em barras: comparam valores lado a lado e dão uma boa visão 

geral.
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Infográfico: são usadas ilustrações e textos sintéticos. Para fazer 

um infográfico de maneira simples e rápida, pode ser usado o Canva, 

um programa que permite que os usuários organizem os dados da 

maneira que acharem melhor.

Fonte: Jornal Joca. Edição 95, 2ª quinzena de maio/2017.
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A FOTOGRAFIA

Por que é importante?

As fotos são fundamentais para a elaboração de uma boa matéria. 

Elas fazem com que o leitor “entre” naquele acontecimento e saiba 

exatamente como era o rosto das pessoas envolvidas, o local em que 

aquilo se passou, a gravidade do evento, etc.

Muitas redações têm pessoas que se dedicam exclusivamente a 

tirar fotos, são os fotojornalistas. Eles aprendem técnicas e dispõem 

de equipamentos que garantem que a foto não apenas saia na melhor 

qualidade possível, mas transmita exatamente a informação que está 

contida no texto.

dicas

- Não é necessário ter a câmera mais moderna do mundo 

para tirar fotos de qualidade. Hoje em dia há vários modelos 

de celular que vêm com câmeras excelentes.

- Fotos também podem ser tendenciosas. Deve-se tomar 

cuidado para não manifestar a sua opinião por meio da 

imagem!

- As fotos devem “traduzir” o assunto principal do texto. Se 

o leitor visse apenas a imagem, conseguiria ter breve uma 

ideia vaga do que trata a matéria? Se a resposta for sim, o 

caminho está correto.

- O lugar ou a posição devem ter uma intensidade adequada 

de luz, nem tão forte, nem tão fraca. 

69



COMO TIRAR bOAS FOTOS COM O CELuLAR? 

1) Limpe a lente com um lenço de papel. Isso removerá as 

sujeiras que podem prejudicar a qualidade da sua foto. 

2) Escolha um lugar ou uma posição que tenha intensidade 

adequada de luz, isto é, com uma iluminação nem tão clara, 

nem tão escura. 

3) Cuidado com o zoom! A maioria das câmeras de celular não 

oferece ferramentas de zoom muito boas. Muitas vezes, 

elas apenas recortam uma parte da imagem, o que dá a 

falsa impressão de que a foto está maior. Na dúvida, apenas 

chegue mais perto. 

4) É muito importante focar no objeto principal da imagem. 

Para isso, ative a função das linhas da foto ou imagine a tela 

dividida em nove quadros de igual tamanho. O elemento 

mais importante da imagem deve estar no ponto em que 

pelo menos duas linhas se encontram. 

P
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a
b
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A LEGENDA 

Texto breve que descreve a foto e traz uma informação atraente 

sobre a mesma foto, que está presente no texto principal da notícia. 

É colocada ao lado, abaixo ou dentro da imagem. 

Explicar e detalhar o que está acontecendo na foto.

Que lugar é esse? Quem são essas pessoas? O que elas estão 

fazendo? É importante o texto não restringir-se ao que qualquer um 

pode deduzir apenas olhando para a foto.

Fonte: Jornal Joca, Edição 92, 
1ª quinzena de abril/2017.
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Destacar uma informação que está presente na matéria.

Uma legenda nunca deve ser igual ou muito parecida ao texto da 

matéria. É importante que ela mostre algo a mais.
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Créditos 

São as letras miúdas que aparecem junto com a foto. O crédito 

pode mostrar o nome do fotógrafo ou o nome da plataforma que 

possui os direitos autorais da imagem.

Direitos autorais

De acordo com a lei, algumas fotos detêm direitos autorais, ou 

seja, só podem ser utilizadas se a empresa, sua proprietária, autorizar 

o uso. Alguns bancos de imagem, como o Getty Images ou a Reuters, 

cobram para que os veículos possam utilizar seus materiais. 

Texto-legenda – é uma legenda maior do que o comum, que traz 

mais informações. 

Fonte: Jornal Joca, Edição 99, 2ª quinzena de agosto/2017.
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O que acontece quando o jornal erra? 

Fonte: Jornal Joca, Edição 94, 1ª quinzena de maio/2017.

Mesmo com a revisão e a checagem, o jornal pode veicular 

informações erradas. Caso isso aconteça, na edição seguinte, o 

veículo publica uma “errata”: ele diz o que errou e qual é a informação 

correta.

Jornalista é a mesma coisa que repórter?

Todos os repórteres são jornalistas, mas nem todos os jornalistas 

são repórteres. O repórter é aquele que vai para a rua, faz entrevistas 

e levanta informações que são importantes para a matéria. No 

entanto, em uma redação, os jornalistas também podem assumir 

outros cargos, como editor de texto, pauteiro, fotógrafo, etc. 

Qual é a diferença entre fake news e notícias verdadeiras?

Em português, fake news significa notícias falsas. Como o próprio 

nome já diz, são notícias que têm informações que não são verdadeiras. 

Muitas vezes, são publicadas na internet, nas redes sociais. Podem 

provocar reações desastrosas. 

“Wikileaks confirma que Clinton vendeu armas para o Estado 

Islâmico” e “Papa Francisco choca o mundo e apoia Donald Trump” 

são dois exemplos de notícias falsas que tiverem alta repercussão. 

Como identificar

• Procure sempre saber qual a fonte da notícia antes de compartilhá-

la com outras pessoas: quem escreveu? Em que veículo? São 

confiáveis? 

perguntas 
frequentes
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• Questione o que está lendo. Não acredite em tudo o que está 

publicado. 

• Leia a mesma notícia em mais de um veículo. Assim, há mais 

chances de saber se as informações estão corretas. 

Por que as algumas pautas “caem”?

No jornalismo, dizemos que uma pauta caiu quando um assunto 

que estava programado para entrar no jornal acaba não sendo 

publicado. 

Após a reunião de pauta, os espaços para encaixar as matérias 

no jornal são previstos pelo diagramador e editor. Mas em caso de 

algum acontecimento inesperado, como acidente de avião, bomba, 

fortes chuvas que causaram alagamentos, por exemplo, as pautas 

frias “caem” para que o jornal noticie o fato novo.

Como faço para me tornar um jornalista?

Pela lei brasileira, o diploma não é mais obrigatório. No entanto, 

a maioria das empresas prefere contratar pessoas com a formação 

específica.

No curso de Jornalismo, os alunos têm aulas teóricas e práticas. 

Nas teóricas, os estudantes aprendem técnicas de redação, sociologia, 

política, direito, economia, entre outros. Já nas disciplinas práticas, 

os futuros profissionais aprendem como produzir conteúdo para 

televisão, rádio, veículos impressos e internet. Ao todo, o curso de 

Jornalismo tem duração de quatro anos. 

O que é furo jornalístico?

É a publicação inédita de uma informação. Acontece quando 

somente um jornalista teve acesso a uma fonte exclusiva. É uma prática 

bastante disputada entre os veículos concorrentes e representa o 

poder da informação.

Em 2009, por exemplo, os jornalistas Renata Cafardo e Sérgio 

Pompeu, publicaram uma notícia que obrigou o Ministério da 

Educação a cancelar a prova do Enem:

“Prova vaza e MEC decide cancelar Enem” 

Fonte: O Estado de S. Paulo, 1º de outubro de 2009.
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Anúncio classificado – De responsabilidade do leitor ou anunciante, 

que produz um pequeno texto para anunciar a venda, compra ou 

contratação de produtos e serviços.

Anúncio publicitário – É criado por agências de publicidade a fim de 

divulgar um produto/serviço a um público-alvo. Varia de acordo com 

o público e com cada seção do jornal.  

Artigo – Texto opinativo e autoral. De responsabilidade exclusiva 

do autor, pode expressar opiniões diferentes das emitidas pela 

publicação.  

Cabeçalho – Traz as informações gerais sobre a publicação ou marcas 

de referência do jornal: o nome, a data, o número da edição, o preço, 

horário de fechamento da edição e o logotipo.

Caderno – Conjunto de páginas que falam de um mesmo assunto. 

Um jornal pode ter um caderno de economia, esportes, cultura, entre 

outros. 

Carta do leitor – Seção na qual os leitores apresentam suas opiniões, 

fazem sugestões, críticas, perguntas, elogios e reclamações e podem 

ser visualizadas por todos os leitores.

Chamada – Texto curto de primeira página que resume as informações 

das notícias eleitas para ser destaque da edição. Remete o leitor para 

as páginas onde se encontram as matérias completas.

Charge – Desenhos humorísticos com fundo crítico, publicados 

normalmente junto com o editorial.

glossario
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Coluna – Texto autoral escrito com determinada regularidade.

Crédito - Nome da pessoa ou empresa que possui os direitos autorais 

de uma determinada imagem ou de um texto.

Crônica – Texto jornalístico em que o autor narrar uma história sob a 

sua ótica e com recursos literários. 

Decupagem – Transcrição do áudio de uma entrevista em linguagem 

escrita. 

Edição – É a escolha do que vai ser publicado no jornal, a preparação 

do texto e a definição de como o conteúdo será distribuído nas 

páginas do jornal.

Editoria – Nome dado à seção de um jornal. A editoria de economia, 

por exemplo, fala de assuntos relacionados ao mundo das finanças. 

Editorial – Texto que expressa a opinião do jornal sobre determinado 

assunto. Não é assinado e tem estilo diferente do material noticioso.

Entrevista – É uma das principais fontes de informação de um jornal 

e pode ser tanto a própria reportagem como parte dela. A pauta 

da entrevista é uma indicação do tema e as perguntas devem ser 

curtas e objetivas. A parte restante da conversa, porém, dependerá 

exclusivamente do repórter.

Entrevista pingue pongue – Entrevista que constitui, ela mesma, uma 

matéria em forma de perguntas e respostas.

Errata – Correção de um erro publicado na edição anterior do jornal. 

Fechamento – O dia em que o jornal vai para a gráfica. 

Gráfico – Precisa ser visualmente atraente e transpõe informações 

numéricas para a linguagem visual, permitindo a leitura instantânea 

de informações. 
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Infográfico – São ferramentas que ajudam o leitor a visualizar 

determinada informação. Costumam ter pequenos blocos de texto e 

muitas ilustrações.

Horóscopo – Seção que mostra o que pode acontecer com as pessoas 

de cada signo.

Lide – Palavra aportuguesada do inglês “lead”, conduzir, liderar. O 

jornalismo usa o termo para resumir a função do primeiro parágrafo: 

introduzir o leitor no texto e prender sua atenção.

Manchete – É o título daquilo que o jornal considera a principal notícia 

do dia. Aparece em letras maiores e em destaque no alto da primeira 

página. Também é o título da principal notícia de cada caderno do 

jornal.

Notícia – Registro dos fatos, de informações de interesse jornalístico, 

sem comentários. Fatores objetivos determinam a publicação 

de uma notícia: o caráter inédito; o impacto que exerce sobre as 

pessoas e sobre sua vida; a curiosidade que desperta; os efeitos e as 

consequências do fato.

Olho ou subtítulo – Parte entre o título e o corpo da matéria, mais 

explicativa que o título principal e que garante a leitura do texto. 

Pauta – É a decisão sobre quais assuntos devem entrar em uma edição 

e quais devem ficar de fora. Indica a pessoa que ser entrevistada, 

local, horário e até mesmo o tamanho da reportagem que deve ser 

produzida. 

Pé da página – Parte inferior da página que traz as informações sobre 

a previsão do tempo, sobre o número de exemplares da edição, sobre 

o atendimento ao leitor, sobre os temas tratados no editorial do dia e, 

eventualmente, um anúncio publicitário.
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Reportagem – A reportagem pode ser considerada a própria 

essência de um jornal e difere da notícia pelo conteúdo, extensão e 

profundidade. Desenvolve uma sequência investigativa que não cabe 

na notícia. Assim, apura não somente as origens do fato, mas suas 

razões e efeitos. Abre o debate sobre o acontecimento, desdobra-o 

em seus aspectos mais importantes. (...) A notícia não esgota o fato; 

a reportagem pretende fazê-lo e, via de regra, traz subtítulos no 

interior do texto. Na maior parte dos casos, a reportagem decorre 

de uma pauta que a chefia encaminha ao repórter, mas é comum o 

próprio repórter escolher um assunto e sugeri-lo aos superiores.

Resenha – É a síntese de uma obra artística seguida de comentários. 

Seu objetivo é divulgar o fato cultural e orientar o leitor sobre sua 

qualidade. Recebe popularmente o nome de “crítica” de livros, filmes, 

peças teatrais, balés, exposições e shows.

Tabela – Apresenta informações de maneira clara e de leitura rápida. 

Deve ser visualmente atraente e conter informações concisas.

Tirinha – Gênero textual que surgiu nos Estados Unidos devido à falta 

de espaço nos jornais para a publicação de passatempos. Seu nome 

remete ao formato do texto, que parece um “recorte” de jornal.

Título – A maioria dos leitores de um jornal lê apenas o título da 

maior parte dos textos editados. Por isso, ele é de alta importância. 

Ou o título é tudo que o leitor vai ler sobre o assunto ou é o fato que 

vai motivá-lo ou não a enfrentar o texto.

Fontes: MARTINS, Eduardo. Manual de Redação e Estilo de O Estado de S. Paulo; 
São Paulo: 1977; http://coisasdejornalista.com.br/dicionario-jornalistico; Revista Nova 

Escola. Jornal na sala de aula: leitura e assunto novo todo dia, por Agnes Augusto, 
edição nº 324, set. 2004; Blog do Mestre. Os gêneros textuais mais frequentes em 

jornais, 2017; Blog Gente que Aprende. Reportagem e Notícia, mar. 2012; Manual de 
Estilo da Editora Abril, Ed. Nova Fronteira, 1990; Glossário de textos utilizados no 

jornalismo impresso. Cópia s/ data; Círculo Folha. Acessível em http://www1.folha.uol.
com.br/folha/circulo/manual_edicao_t.htm (Textos adaptados).
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O primeiro parágrafo da notícia tem o objetivo de informar 

sobre um fato que ocorreu, trazendo o resumo dele. Esse início da 

notícia recebe o nome de lide. Você sabe por quê? O verbo to lead, 

em inglês, significa liderar, guiar, orientar. O jornalismo brasileiro 

aproveitou alguns termos do norte-americanos, criando suas próprias 

expressões. Uma delas é esta, Lide, que serve para orientar o leitor 

sobre o assunto da notícia e que traz as seguintes informações: O QUE 

ACONTECEU, QUEM PRATICOU (OU SOFREU) O ATO, QUANDO, 

ONDE e, muitas vezes, o PORQUÊ.

Isso ocorre por três motivos:

• É mais fácil de ler. Se estivermos com muita pressa, basta ler o 

primeiro parágrafo;

• Atrai os leitores, destacando os fatos mais importantes para 

conduzi-los à leitura do restante da notícia.

• Se o leitor, mesmo depois de ter lido o título, ainda não decidiu se 

a notícia lhe interessa, o lide poderá ajudá-lo. 

O restante da notícia é o Corpo (por que/para quê, como acon-

teceu o fato e mais informações) e a Conclusão (como se encerrou 

o fato ou o que ainda pode vir a ocorrer no futuro) são os detalhes 

sobre o ocorrido, com eventuais depoimentos.

Fonte: MARTINS, Eduardo. Manual de Redação e Estilo de O Estado de S. Paulo, 
São Paulo: 1977.

estrutura 
da noticia
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A reportagem pode ser considerada a própria essência de um 

jornal e difere da notícia pelo conteúdo, extensão e profundidade. A 

notícia, de modo geral, descreve o fato e, no máximo, seus efeitos e 

consequências. A reportagem busca mais: partindo da própria notícia, 

desenvolve uma sequência investigativa que não cabe na notícia. 

Assim, apura não somente as origens do fato, mas suas razões e efeitos. 

Abre o debate sobre o acontecimento, desdobra-o em seus aspectos 

mais importantes. [...] A notícia não esgota o fato; a reportagem 

pretende fazê-lo. Na maior parte dos casos, a reportagem decorre 

de uma pauta que a chefia encaminha ao repórter, mas é comum o 

próprio repórter escolher um assunto e sugeri-lo aos superiores.

Instruções fundamentais a serem seguidas para que sua reportagem 

atenda às expectativas do leitor:

1. Seja rigoroso na apuração dos fatos e na seleção dos dados. 

Confira e verifique todos os detalhes. Em caso de dúvidas, faça 

consultas posteriores com especialistas, vá à biblioteca. Tudo se 

justifica para que a reportagem não contenha nenhum erro ou 

informação incompleta. 

2. Procure saber o máximo sobre o assunto que vai transformar em 

reportagem. Você se sentirá muito mais seguro dessa forma.

3. Não confie na memória: anote tudo que vir ou ouvir. Na hora 

de escrever o texto final, será sempre preferível ter material em 

excesso a faltarem informações para completar a reportagem.

reportagem
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4. Escolha uma abertura atraente, que prenda o leitor. 

5. Mesmo que a reportagem seja sobre um assunto já conhecido, 

procure iniciar o texto com algum fato novo ou que tenha passado 

despercebido.

6. Sua reportagem deverá ter começo, meio e fim. Assim, será muito 

mais fácil para o leitor acompanhá-la sem esforço e não largar sua 

leitura no meio.

7. Ordene os fatos. Eles deverão ser agrupados em blocos que 

guardem relação entre si.

8. Trace um roteiro para redigir a reportagem e use subtítulos se 

achar necessário.

Fonte: MARTINS, Eduardo. Manual de Redação e Estilo de O Estado de S. Paulo. 
São Paulo: 1977.
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Fazer uma entrevista não é um bicho de sete cabeças. Como todos 

nós temos uma habilidade natural para conversar, o primeiro passo 

para obter alguma informação de determinada pessoa já está dado. 

Acompanhe a seguir algumas dicas de como percorrer o restante do 

caminho.

Os dez mandamentos de uma boa entrevista:

1. Pesquise bem o assunto antes de escrever as perguntas. Você, 

entrevistador, ficará seguro e à vontade para fazer perguntas de 

improviso, além de impressionar bem o entrevistado e contribuir 

para um bom resultado final.

2. Elabore perguntas objetivas e dê preferência àquelas que levem o 

entrevistado a relatar e fazer comentários.

3. Procure treinar um pouco antes da atividade. Isso o deixará menos 

tímido durante a entrevista.

4. Domine a voz. Fale pausadamente e evite ficar ruminando 

expressões do tipo “hum,hum”, “sei,sei”, “entendo”, etc.

5. Mantenha a calma durante a conversa. Não tamborile os pés e as 

mãos, e procure não se mexer muito na cadeira. Evite que tenha 

uma mesa entre vocês, o ideal é que os dois se sentem lado a lado 

num sofá. 

entrevista
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6. Organize bem o material da entrevista. Cheque o funcionamento 

das canetas e do gravador, e a disponibilidade de papel.

7. Nunca chegue em cima da hora, muito menos atrasado. 

8. Ao planejar o encontro, procure decidir sobre o lugar em ele vai se 

realizar. Escolha locais tranquilos para evitar ruídos na gravação e 

na audição das respostas.

9. Olhe o entrevistado nos olhos. O contato visual é um meio de 

comunicação bastante eficiente.

10.  Transcreva o mais rapidamente possível o conteúdo da entrevista, 

caso ela tenha sido gravada. 

Fonte: Adaptado de Guia do professor: Revista Veja; julho/2002.
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A resenha é a síntese de uma obra artística seguida de comentários. 

O que, popularmente recebe o nome de “crítica” de livros, filmes, 

peças teatrais, balés, exposições e shows, nada mais é do que uma 

resenha. 

O objetivo da resenha é divulgar o fato cultural e orientar o leitor 

sobre sua qualidade. Por isso, o resenhista tem que saber exatamente 

a que público se destina o seu trabalho. Uma boa dica é tentar 

capturar o leitor desde o primeiro parágrafo (ou da primeira frase), 

escrevendo algo provocativo, intrigante, que agarre o leitor de cara. 

Identificar algo diferente sobre a história ou o autor pode ser um modo 

interessante de começar. Ou até mesmo falar de uma característica, 

como o texto em forma de diário, o filme que conta a história em 

flashback (voltando no tempo), o show que revive músicas antigas 

da banda, etc.

Quando escrevê-la, seu texto deve ser breve, com frases curtas e 

diretas. Procure não se perder em muitos detalhes. Apesar de parecer 

algo fácil de ser feito, o resenhista deve tomar cuidado para não usar 

palavras negativas sobre a obra resenhada, que possam agredir o 

autor. 

Finalmente, na estrutura da resenha devem estar presentes os 

seguintes elementos:

1. Nome da obra e do autor.

2. Descrição do conteúdo da obra (resumo).

3. Comparação com outras obras do mesmo autor ou tema, outros 

filmes do mesmo estilo ou série, outros livros com a mesma 

característica, etc.

4. Conclusão que revele a opinião de quem escreve.

5. Informações sobre local e datas de exibição, endereço, preços.

resenha
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ORGANIzE MELHOR O SEu TExTO

Em primeiro lugar, veja alguns exemplos de inícios interessantes 

de resenhas:

“Quem não gosta de assistir a um filme que o faça 

lembrar de quando acreditava em superpoderes?” 

(Folhinha, 8/3/2008).

“Esquilos e bichinhos fofos andam fazendo tanto 

sucesso no cinema que ganharam um filme só para eles! 

‘Alvin e os esquilos’ entrou em cartaz na última sexta-feira 

e...” (Estadinho, 26/1/2008).

“’O Caçador de Tormentas’: já pelo título dá para 

saber que o livro traz uma história de aventura. Pois é 

isso mesmo o que acontece nessa história que se passa 

em Fímbria, onde existem várias cidades e florestas. ” 

(Folhinha, 8/3/2008).

“O teatro é um barato ou barato é o teatro? As duas 

respostas estão corretas. Até o dia 2 de março, os teatros 

que aderiram à campanha ‘O Teatro é um barato’ estão 

com descontos de até 60%.” (Estadinho, 16/2/2008).

Em segundo lugar, preste muita atenção à maneira de iniciar os 

parágrafos e as frases, utilizando os conectivos adequados. Segue 

abaixo uma tabela para orientá-lo (a):

ExPLICAÇãO
ADIÇãO DE 

IDEIAS
IDEIAS 

CONTRáRIAS
CONCLuSãO

De fato
Certamente
Porque
Pois
Já que
Como

E
Ou
Também
Além disso

Porém
Contudo
Apesar de 
Embora
Mas

Assim
Assim sendo
Por isso
Portanto
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Finalmente, a maneira como escreverá o final de sua resenha, no 

qual sua opinião será expressa, é muito importante. Se algum aspecto 

negativo tiver de ser mencionado, procure fazê-lo de maneira 

cuidadosa. Veja os exemplos:

“Tudo no circo é maravilhoso. O único defeito são os 

preços...” (Folhinha, 8/3/2008).

“Há muitos animais nos quadros de Tarsila do Amaral 

e as cores são vibrantes. Mas os que chamam mais a 

atenção são aqueles do início de sua carreira.” (Folhinha, 

2/2/2008).

(Sobre ‘Os Piratas do Caribe – 3’ em DVD)

“Nos extras pode-se conhecer um pouco sobre a 

criação das canções. A do início é especial, tem bastante 

significado, é cheia de metáforas. Mas esquecem de 

personagens como o Will e a Elizabeth, que não aparecem 

quase nada. Esse bônus não está tão informativo como os 

dos dois primeiros filmes.” (Folhinha, 16/3/2008)
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