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O gênero notícia 
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A notícia é um gênero muito comum do nosso dia a dia. Vocês sa-

biam? 
Ao conversar com um colega de classe ou com os pais para falar 

sobre algo que ocorreu na escola, na comunidade, você está passando 
uma informação para alguém. Esse é um dos principais objetivos deste 
gênero discursivo: informar. É um texto informativo sobre um tema atual 
ou algum acontecimento, veiculado em diferentes suportes, como: jornais, 
revistas, meios televisivos, rádio, Internet, dentre outros. 

Mas e, antigamente, como as notícias eram passadas? E como sur-
giu este gênero? Segundo pesquisadores e estudantes da comunicação, 
o gênero notícia surgiu muito antes de outros meios de comunicação, co-
mo o jornal, a revista, os rádios, a televisão, a Internet, etc. Como antiga-
mente não existiam esses meios, a notícia era transmitida oralmente, atra-
vés do ¨boca a boca”. As notícias sempre foram importantes, desde o prin-
cípio da humanidade, sendo utilizada até hoje. 
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A Estrutura do gênero notícia 

Como vimos anteriormente, a notícia é uma forma comunica-
ção ou informação de um fato que ocorreu. São características da 
notícia: informar sobre fatos reais, atuais e do cotidiano; a linguagem 
é clara e objetiva, algumas podem conter a opinião do escritor.  

A notícia, como todos os gêneros, é uma forma de comunica-
ção, e para podermos transmitir o que queremos dizer, precisamos 
de alguém para compartilhar isso. Certo? É diferente quando nos co-
municamos com alguém, face a face, de quando precisamos infor-
mar por meio da escrita. Ao escrever uma notícia, é preciso dar vá-
rios detalhes para que o leitor não fique em dúvida.  

As notícias são estruturadas em: Título/manchete, Titulo au-
xiliar, Lide e Corpo textual: 
 
- Título Principal/Manchete: Costuma ser composto de frases 
pequenas e atrativas, e revela o assunto principal que será re-
tratado em seguida. 
- Título auxiliar: Funciona como um complemento do título principal, 
acrescentando informações.  
- Lide: Corresponde à introdução da notícia. É um parágrafo em que 
são informados o fato, com quem, como, quando e onde ocorreu. 
- Corpo textual: No corpo textual, são dadas mais informações 
para a compreensão do fato.  
 
Vejamos agora essas estruturas em uma notícia do site Veja. ATEN-
ÇÃO! Circulamos na notícia abaixo cada forma estrutural em cores 
diferentes para você conseguir identificá-las. Circulado em laranja é 
o Título Principal/Manchete; em verde é o Título auxiliar; em roxo 
é o Lide e em azul é o Corpo textual. 
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Notícia retirada do site Veja: 

 

Fonte: http://veja.abril.com.br/saude/adolescencia-o-corpo-paga-pelas-noites-mal-dormidas/ 



 

 
 

Interagindo com o texto: 
 

 

De que trata a notícia? 
 

 A notícia fala de uma pesquisa sobre o sono dos adolescentes e sua importância 
para a saúde. Toda notícia traz um assunto (fato real) relevante para a sociedade. 
Se a notícia trouxesse outro fato, como, por exemplo, a construção de um novo hos-
pital na sua cidade, esse seria o foco da notícia, que é sempre informativo. 
 

Onde e quando o fato ocorreu?  
 
A pesquisa foi feita recentemente nos Estados Unidos, no Centro de Controle e Pre-
venção de Doenças dos Estados Unidos. Toda notícia relata um fato que aconteceu 
ou informa sobre algo que acontecerá dentro de determinado tempo e espaço. Se, 
por exemplo, a notícia informasse sobre um evento cultural de sua cidade, certamen-
te você encontraria 
uma data, um local e um 
horário dentro dela.   
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Atividade: 
 

Leia sobre a notícia abaixo e dê a ela um Título Principal/Manchete e um 
título auxiliar. 

P Á G I N A  6  

Fonte: http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2016/12/grupo-adote-com-consciencia-faz-campanha
-para-adocao-de-animais.html  
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 O que você achou? Gostou do título principal e do título auxiliar originais? 

Depois de fazer a atividade acima, compare seu Título prin-
cipal/Manchete e título auxiliar com o original da notícia.  

Título principal/Manchete original: 

Título auxiliar original: 
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Usos da linguagem no gênero notícia 
 

As notícias podem ser: 
- Narrativas e descritivas ao mesmo tempo. 
- Apresentar discurso indireto ou direto. 
- Informar sobre fatos reais, atuais e cotidianos. 
 
Narração e descrição: Existem diferenças entre uma narração e 
uma descrição. A narração é contar uma história ou um fato. A descri-
ção é dizer como é uma pessoa, um personagem ou um lugar. 
Discurso indireto e direto: O discurso direto é a fala das pessoas 
ou dos personagens. O discurso indireto é a narração do narrador ou 
relato do repórter. 
Fatos reais, atuais e cotidianos: A notícia informa sobre fatos reais 
e atuais, informando sobre fatos importantes que estão acontecendo 
no mundo. 
 
Agora que sabemos um pouco sobre o uso da linguagem na notícia, 
vamos ver como ela se aplica? ATENÇÃO! Circulamos em amarelo 
as narrações e descrições; em verde é o discurso direto, em azul é o 
discurso indireto; em vermelho são os fatos reais, atuais e cotidia-
nos. A notícia foi retirada do site O Sul. 
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Narração e descri-
ção: Na notícia aci-
ma, podemos ob-
servar a presença 
de descrição, por 
exemplo, em um 
“grupo formado por 
estudantes do 2º 
ano do Ensino Fun-
damental”, temos 
uma descrição, que 
indica ao leitor as 
características do 
grupo de estudan-
tes. Já a narrativa 
está presente no 
texto todo, quando 
se informa como 
nasceu o projeto, o 
que ele busca al-
cançar, o que já foi 
feito e, principal-
mente, fomentando 
o interesse pela lei-
tura de outras narra-
tivas. 
 

Fonte: http://www.osul.com.br/criancas-exercitam-habilidades-de-escrita-
e-lancam-o-livro-pequenos-inventores-de-historias/ 



 

A diversidade de dialetos no gênero notícia: observando as di-
versidades culturais e linguísticas. 

 

 

 

 

 

É importante nos atentarmos para o fato de que existem diversos dialetos 
em circulação no Brasil. Isso se deve à grande diversidade étnica e cultural do 
nosso país e, por conta disso, há também diferenças regionais entre as notícias. 
O que é notícia no estado do Amazonas pode não ser no estado de São Paulo, 
por exemplo. O gênero notícia apresenta uma linguagem mais objetiva e formal, 
o que dificulta o aparecimento de gírias, regionalismos e expressões informais. 
Mesmo assim, podemos encontrar palavras e conteúdos que nos parecem estra-
nhos ou desconhecidos ao lermos uma notícia de determinada região com costu-
mes e dialetos diferentes. 

 
Para observar a diversidade cultural, foram selecionadas duas notícias de 

diferentes estados: uma do Amazonas e a outra do estado de São Paulo. Vamos 
ver se elas são distintas? 
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Fonte da imagem: http://www.educarbrasil.org.br/publicacoes/diversidade-cultural-e-
educacao/ 



Notícia de Manaus - Estado do Amazonas 

Fonte: http://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2015/12/alunos-de-
escola-no-am-criam-app-com-horarios-de-saidas-de-barcos.html P Á G I N A  
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Notícia de 
São Paulo: 

 

P Á G I N A  

1 2  



 

P Á G I N A  

1 3  

Fonte: http://educacao.uol.com.br/noticias/2016/06/20/escolas-em-sao-paulo-estimulam-

contato-de-alunos-com-a-natureza.htm 
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Refletindo sobre diversidade cultural 
 
Você conseguiu ver diferenças entre a notícia do Amazonas e a notí-
cia de São Paulo? Vamos conferir quais são? 
 
 Na notícia do estado do Amazonas, observamos que é comum 
os adolescentes irem para a escola de barco.  Para eles, isso é co-
mum, assim como é comum uma notícia abordando os horários dos 
metrôs, na cidade de São Paulo. 

Por outro lado, pode parecer estranho para quem vive no Ama-
zonas existir pessoas que quase não conhecem a natureza. Observa-
mos nessa comparação, uma grande diferença cultural que, conse-
quentemente, influencia na elaboração das notícias. 

 

Proposta de escrita: gênero notícia 
 
Que tal fazer uma pesquisa em sua escola e ver o que seus colegas tem a dizer 
sobre um tema muito atual e bem interessante: o uso do celular pelos adolescen-
tes? 
Reúna informações e, de acordo com as respostas de seus colegas, construa 
uma notícia usando os exemplos acima. Vamos às questões? 
 

Quantos alunos têm ou usam celular na sua sala? 
Eles gostam? Consideram os celulares importantes? 
Quais as coisas que seus colegas fazem usando celular? 
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Respostas coletadas por um aluno do sexto ano (N.S, 11 anos) que estuda em uma 
escola pública estadual chamada Paulino Carlos, localizada na cidade de São Carlos-
SP.  
 
“Todos os meus colegas de sala usam celulares, só dois usam junto com a mãe. Eles 
gostam muito, não ficam sem, nem na aula. Usam para ficar na internet, no Facebook, 
no WhatsApp, para jogar, para conversar com o pessoal”. Meus colegas gostam mais 
de jogar e de falar com as meninas da escola por mensagem.  
 
 
Com base nos dados acima, escreva uma notícia sobre o uso de ce-

lulares. 
 

 
Abaixo segue a atividade realizada por um aluno sem nenhuma for-
matação: 
 

Notícia: 

Aluno é roubado na saída da escola Paulino Carlos 
Um menino teve seu celular roubado por uma dupla que passava de bicicleta enquanto 
jogava no celular. 
Um aluno da escola Paulino Carlos de 10 anos, foi assaltado na praça que fica na fren-
te da escola. 
O garoto teve seu celular levado enquanto ainda estava sol, enquanto ele e seus ami-

gos brincavam de caçar Pokémons na praça, é que lá era um lugar onde tinha muitos 

Pokémons, uns lendários, o pessoal da escola estava indo muito lá, e dentro da escola 

era proibido caçar. O menino estava segurando o celular quando dois moleques mais 

velhos passaram de bicicleta e um deles puxou o celular. Meu amigo tentou tirar uma 

foto, mas foi tudo muito rápido. O caso deixou os pais e os professores bem preocupa-

dos. 



Sugestão de correção  

 

 O título principal, que é a característica mais comum do gênero, está ótimo, 

porque chama a atenção do público, faz a pessoa querer ler a notícia completa. 

Porém o título auxiliar poderia ser mais resumido, sem repetir a descrição de que 

era um aluno e que ele estava jogando no celular. Seria melhor deixar essa infor-

mação para o corpo textual, que traz informações mais detalhadas. 

A expressão “enquanto ainda estava sol” poderia ser substituída por “à luz do dia”. 

Entendemos que a intenção é mostrar que é mais difícil ocorrer assaltos durante o 

dia, que é mais movimentado, do que à noite, mas a expressão sugerida facilita a 

compreensão dos leitores. 

 É importante evitar repetições de palavras em uma mesma frase, pois fica 

redundante e cansa o leitor. Nesses casos, o ideal é pensar em sinônimos.  No 

trecho “O garoto teve seu celular levado enquanto ainda estava sol, enquanto ele 

e seus amigos brincavam de caçar Pokémons na praça”, a palavra “enquanto” é 

repetida duas vezes. Que tal mudar? 

 Quando usamos termos que podem não ser “familiares” para qualquer pes-

soa, é necessário explicar, como é o caso de “lendários”. O ideal seria explicar o 

que é um Pokémon lendário.  

 Outro ponto bem importante é manter o uso da terceira pessoa durante to-

do o texto. Quando você diz “meu amigo”, você se coloca na história e sai da ter-

ceira pessoa, confundindo o leitor.  O ideal seria escrever “um jovem”, “um outro 

garoto que presenciou a cena”, por exemplo.  

 

  

 

Bom trabalho! 
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