
TEXTOS JORNALÍSTICOS 

MÓDULO 1 – CAPÍTULO 1



Gênero Notícia 

Notícia é um gênero 
discursivo da esfera 
jornalística cuja sua 
função é INFORMAR, de 
maneira BREVE e 
OBJETIVA, sobre 
acontecimentos ATUAIS 
e circunstâncias 
relacionadas a um fato 
ocorrido



ESTRUTURA DA NOTÍCIA (Módulo 1 – pg. 10) 

 Título/ Manchete

 Subtítulo

 Lide:

“O quê?” (acontecimento, evento, fato ocorrido);

“Quem?” (qual ou quais personagens estão envolvidos no 
acontecimento);

“Quando?” (horário em que ocorreu o fato);

“Onde?” (local que aconteceu o episódio);

“Como?” (modo que ocorreu o evento);

“Por quê?” (qual a causa do evento).

 Intertítulo

 Seção/ Caderno







Linguagem da Notícia 

Direta e objetiva: 

não se empregam 
expressões que 
revelem juízo de 
valor

Clara e 
precisa

Impessoal

O foco deve ser 
mantido na 
Notícia 



 Dar mais credibilidade e 

seriedade à noticia 

 Pessoas envolvidas com o fato, 

sejam testemunhas, autoridades 

ou especialistas em algum 

assunto relacionado a ele. 

Depoimentos na Notícia 





Notícias em meios 

digitais 

 FERRAMENTAS DISPONÍVEIS 

 RECURSOS DE ÁUDIO, VÍDEO, LINKS, QR 

CODES



Notícias

faladas

X 

Notícias

escritas

 Faladas: 

Apresentador deve ser impessoal

Há mais formalidade e objetividade (para não

transmitir emotividade ao interlocutor)

Roteiro (teleprompter) 



Quando um texto apresenta conexão entre suas partes, garantindo 

organização lógica e unidade à leitura 

 Uso de: 

Pronomes;

Expressões sinônimas; 

Marcadores temporais e 

Substantivos. 

COESÃO E COERÊNCIA NA NOTÍCIA 



Lei proíbe plástico em
estabelecimentos da cidade de São 
Paulo
Entre os utensílios vetados estão copos, facas, garfos e pratos

Por Cristina S., 12 anos, e Murilo M., 10 anos

No dia 13 de janeiro, o prefeito de São Paulo, Bruno 
Covas, aprovou uma lei que proíbe o uso de itens de 
plástico em estabelecimentos comerciais. A lei passa a 
valer na cidade em 1° de janeiro de 2021. O objetivo é 
reduzir as 635 mil toneladas de resíduos plásticos
recolhidas por ano em domicílios paulistanos. Com isso, 
São Paulo se torna a primeira cidade brasileira a 
estender a proibição além de sacolas, copos e canudos.

Os utensílios vetados são copos, facas, garfos, pratos, 
mexedores de bebida e varas que prendem balões. 
Esses produtos terão que ser trocados por materiais
biodegradáveis (feitos de componentes naturais que se 
decompõem sem prejudicar o ambiente), reutilizáveis
(que podem ser usados mais vezes) ou que podem
passar por compostagem (reciclagem do lixo orgânico).



ATIVIDADE EM SALA/ CASA (MÓDULO 1– PG. 08 a 18)



Reportagem x 

Notícia 

Centro Educacional La Salle 

Professora: Luana Dias 

6º ano 2020



Reportagem

Continuação mais detalhada e 
investigada da notícia. 

A reportagem envolve um trabalho 
prévio de pesquisa, investigação e 

checagem de dados e informações. 

A reportagem apresenta  mais 
detalhes e geralmente é mais extensa



Permite um certo grau de posicionamento do autor, em

razão do fato ou acontecimento narrado.

Exemplo: “fenômenos extremos”, “inundações

devastadoras”, “trágica perda de vidas”

Reportagem



Depoimentos e Recursos de Coesão

Uso de aspas: permite a reprodução da fala do entrevistado da 

maneira EXATA como ele falou

Há no PRIMEIRO MOMENTO a apresentação do entrevistado 

(consta o cargo e o nome completo da pessoa que deu o 

depoimento) 

No SEGUNDO MOMENTO apenas o sobrenome, fazendo uma 

referência a informação já dada anteriormente.



Exemplo (pg.19) 

 […]“ segundo o relatório mais recente da Organização Metereorológica

Mundial (OMM)

 A 25º edição da Declaração da OMM sobre o estado do clima mundial, 

correspondente a 2018, destacou […]

 Segundo o mais recente Boletim sobre o Clima Estacional  Mundial […]

Depoimentos e Recursos de Coesão



Emprego do Discurso Direto

 Por meio dele as falas são escritas

da mesma maneira com que os

entrevistados registraram seus

depoimentos

 Tais falas são introduzidas pelos

VERBOS DE ELOCUÇÃO “afirmar”,

“destacar”, “dizer”.

 […] “afirmou o secretário-geral da

OMM, Petteri Taalas.”

 […] “destacou Taalas”

 […] “afirmou”

 […] “escreveu Guterres no

relatório”

Depoimentos e Recursos de Coesão



 No jornalismo, sobretudo 

nas notícias, é comum o 

uso do verbo em seu 

tempo presente.

Sinaliza que o fato acabou 

de acontecer

manter leitor – jornal mais 

próximos a realidade 

“ Ciclone causa estragos em 

três países da África”

“Estado de SP permanece em 

alerta para temporais”

“Chove forte em São Paulo” 



Reportagens em meios digitais

 Assim como na notícia, na internet podemos: 

 Usufruir de recursos diversificados, como vídeos, 

áudios, hiperlinks, caixa de comentário, opções 

de compartilhar de diversas maneiras, além do 

texto escrito, imagens, inforgráficos, entre outros 

(estes últimos também são acessíveis no 

impresso. 



REPORTAGENS FALADAS X REPORTAGENS ESCRITAS

SEMELHANÇAS:

•Repórter faz o trabalho de 
investigação

•Há planejamento, pesquisa e 
apuração

•Entrevistas e depoimentos 

•Produção do texto

DIFERENÇAS:

•Produção do roteiro

•Realizar a edição das imagens 
e gravações

•No telejornal, o âncora faz o 
anúncio e a reportage é 
exibida aos espectadores



ATIVIDADE EM SALA (MÓDULO 1– PG. 21,23, 25 E 27)

ATIVIDADE PARA CASA (MÓDULO 1 – PG. 23 QUESTÃO 11)



Fotorreportagem

(Módulo 1 – pg. 30) 



Fotorreportagem (Módulo 1 - pág. 30)

 É a reportagem em que a fotografia exerce PAPEL PREDOMINANTE, 

geralmente apresenta sequencias de fotos 

 Exige também trabalho de pesquisa de campo 

 É necessário trabalho para checagem de dados

 Aliado ao trabalho de captação dos melhores momentos relacionados ao 

fato por meio da fotografia 



Fotorreportagem

 É a união de fotografia e 

reportagem com uma mesma 

finalidade (INFORMAR)

 É possível construir uma 

narrativa sobre o acontecido 

(construção de um relato)

 Exemplo:https://brasil.elpais.com/brasil/2019/02

/28/album/1551377259_479573.html#foto_gal_3

https://brasil.elpais.com/brasil/2019/02/28/album/1551377259_479573.html#foto_gal_3


Fotografia Jornalística  

 O registro da fotografia é feito 

por meio do olhar do fotógrafo 

ou fotojornalista envolvido com 

determinada notícia ou 

reportagem



1) Isolar o vocativo

Ex.: João, me ajude!

2) Isolar elementos em uma lista;

Ex.: Muitos fenômenos extremos têm ocorrido, como ciclones, tsunamis e 
terremotos. 

3) Indicar uma expressão, especificação (aposto) 

Ex.: Bernadete, minha irmã, vendeu todos os bolos.

Ex.: A geografia, estudo da terra, é disciplina fundamental do currículo escolar.

Ex.: O gato, que parecia desacordado, foi levado ao veterinário.

Ex.: O ciclone, que é formado por tempestades e ventos fortes, atingiu três 
países africanos.

Sinais de Pontuação (Vírgula)



4) Isolar expressões explicativas: Termos como isto é, ou melhor, ou seja, por 
exemplo, a saber e sem dúvida serão sempre separados por vírgula.

Ex.: Ciclones são fenômenos extremos, isto é, de efeitos devastadores

5) Isolar advérbios ou expressões adverbiais, quando necessário:

Ex.:Todos, em meio à festa, se puseram a fazer brindes aos convidados.

Ex.: Durante muitos anos, fiz trabalho voluntário.

Ex.: Nas últimas décadas, os fenômenos extremos tem aumentado

Sinais de Pontuação (Vírgula)



ATIVIDADE EM SALA (MÓDULO 1– PG. 30, 31, 32, 33 e 35)


