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Gênero Textual - Notícia 

 
A Notícia é um gênero textual jornalístico e não literário 
que está presente em nosso dia a dia. Trata-se, portanto, 
de um texto informativo sobre um tema atual ou algum 
acontecimento real, veiculada pelos principais meios de 
comunicação: jornais, revistas, meios televisivos, rádio, 
internet, dentre outros. 

 
Características da Notícia 

 
 Possui um cunho informativo; 
 É relativamente curta; 
 Apresenta linguagem formal, clara e objetiva; 
 Possui título/manchete (principal); 
 Faz uso da terceira pessoa (impessoal); 
 Utiliza discurso indireto;  
 Baseia-se em fatos atuais e cotidianos. 

 
Estrutura e Exemplo de Notícia 

 
Geralmente, as notícias seguem uma estrutura básica 
classificada em: 

 
Título Principal/Manchete  

A notícia, em sua composição, possui um título, também 
chamado de Manchete, que sintetiza o tema que será 
abordado. Ele tem, como característica importante, o uso 
de um verbo no presente. Por exemplo: 

 

Feira do Livro de Brasília comemora crescimento na 

literatura infantil 
(Título Principal/Manchete) 

Lead 

Na linguagem jornalística, a Lead corresponde à 
introdução da notícia, portanto, trata-se do primeiro 
parágrafo que responderá às perguntas: O Que? Quem? 

Quando? Onde?  

Trata-se de um parágrafo em que todas as informações 
que estarão contidas na notícia deverão aparecer. É uma 
ferramenta muito importante, visto que desperta a 
atenção do leitor para a leitura da notícia. Segue abaixo 
um exemplo: 
Começa na próxima sexta-feira (8), e vai até o dia 17 de 

junho, a 34ª edição da Feira do Livro de Brasília. Com 

entrada gratuita, o evento pretende comemorar o 

crescimento das vendas na literatura infantil. 

 

Corpo da Notícia 

Nessa parte, será apresentada a notícia com descrições 
mais detalhadas e respondendo às perguntas Como? e 

Por quê? Segue abaixo um exemplo: 
 

De acordo com os editores, em 2016, na comparação com 

o ano anterior, houve um aumento de 28% na comercialização de 

livros para crianças. Já o mercado livreiro, como um todo, teve 

uma queda de 9,7% nas vendas. 

Os organizadores dizem que a popularização da leitura, 

desde a infância, e o acesso aos livros são essenciais para que o 

gosto pela literatura cresça ainda mais. Entre os homenageados e 

convidados deste ano, estão a escritora Ana Maria Machado e o 

ator Lázaro Ramos. Ele, além de apresentar um musical, irá lançar 

um novo livro infantil(...) 
https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/feira-do-livro-de-brasilia-comemora-

crescimento-na-literatura-infantil.ghtml 

 

Produção de Notícia 

Leia os textos motivadores que seguem: 
Texto I 

 
Disponível em: https://pin.it/3fKRL5b acesso em 30/06/2022 

 

Texto II 

: 
Disponível em: https://novaescola.org.br/conteudo/14006/como-os-smartphones-impactam-o-

desenvolvimento-dos-jovens  acesso em: 30/06/2022 
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Texto III 

'Doença' do século 21 
Este é um problema típico do século 21. A tecnologia 

domina praticamente todos os aspectos da vida durante o tempo 

em que estamos acordados, e isso tem um custo cognitivo. Um 

estudo realizado pela Microsoft, no Canadá, em 2015, revelou que, 

em média, o intervalo médio de atenção dos humanos caiu de 12 

segundos no final do século passado para oito segundos no novo 

milênio.  
Disponível em https://www.bbc.com/portuguese/geral-36785916 acesso em: 30/06/2022 

 

PROPOSTA: 

Os jovens estão cada vez mais ligados à 
tecnologia e internet de modo a "esquecerem" o mundo 

exterior. Há uma preocupação, principalmente, dos 
adultos em tornar a próxima geração mais cautelosa e 
atenciosa à quantidade de horas que passa com aparelhos 

celulares em mãos.  
A partir da análise dos textos motivadores e dos 

estudos sobre o gênero Notícia, produza uma notícia. Ela 

informará sobre a importância da concentração durante 
os estudos. A manchete da sua notícia deverá ser Crianças 

enfrentam dificuldades em se concentrarem na sala 

de aula devido ao uso excessivo de smartphones. As 
perguntas essenciais deverão ser respondidas no lead e os 

demais detalhes apresentados no corpo da notícia. O texto 
deverá conter entre 20 e 25 linhas e, pelo menos uma 
citação direta ou indireta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


