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1. O TEXTO JORNALÍSTICO E SUA LINGUAGEM
O texto jornalístico apresenta como características principais a leitura clara e a
fácil compreensão da mensagem transmitida. É um texto que deve permitir o
entendimento de qualquer leitor, bem como deve despertar seu interesse, ou seja, a
redação desse gênero textual independe do nível de conhecimento prévio ou da afinidade
que o leitor apresenta em relação ao tema retratado.
Assim, considerando estas características basilares, existem diversas estratégias
úteis para a redação de um texto jornalístico de qualidade. O material em questão
apresenta o objetivo de ser um guia prático que poderá auxiliar o trabalho dos delegados
do Comitê de Imprensa e Comunicação para o miniTEMAS 2018 - Brasil.
1.1. Pirâmide Invertida
O texto jornalístico é, essencialmente, um
produto. Assim, deve conter elementos que sejam
apelativos ao leitor suficientemente para poderem
ser vendidos, sendo estes elementos o título, as
imagens, o esquema de cores, a diagramação, entre
outros. Em geral, todo o texto é construído para que
onde queira que o leitor esbarre os olhos consiga,
rapidamente, criar um raciocínio e se inteirar do
contexto. Em geral, se constrói o texto da seguinte
maneira:
1) Título: tem a função obrigatória de resumir o lead. Dessa forma, o título deve ser claro,
objetivo, conciso e estimulante. A escrita do título deve conter um verbo explícito, na voz
ativa, no presente do indicativo e jamais ser iniciado por algarismos.
2) Lead: O lead é o primeiro parágrafo de uma matéria.. É um resumo da matéria para
adiantar ao leitor o que será abordado. O lead clássico contém, nessa ordem, as respostas
para as seguintes indagações: Quem?/ O que?/ Onde?/ Por quê?/ Para Que?/ Como?
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3) Subtítulo: Não é um componente obrigatório, mas é um elemento que pode valorizar o
texto jornalístico e aumentar a qualidade do que será publicado. Apresenta a função de
especificar o título, a fim de detalhar a temática a ser retratada.

2. A COBERTURA EM UMA SIMULAÇÃO
Em geral, a cobertura de um jornal voltada para o ambiente de simulações é lúdica.
Ou seja, não há uma linha, um estilo de texto, muito menos um estilo de conteúdo. Dessa
forma, há a dependência das temáticas abordadas nos comitês, da linha editorial do jornal
que cada delegado representa e da organização da imprensa. O objetivo do miniTEMAS
é fazer um jornal o mais coeso possível, sempre de acordo com as discussões vivenciadas
nos comitês. Por isso existem algumas recomendações:
1.

Fazer uso de linguagem simples e acessível, pois não é necessário o emprego de

palavras difíceis para se escrever com qualidade. É fortemente desencorajado o uso de
muitos adjetivos em uma frase e de palavras “difíceis”;
2.

Respeitar as normas de tamanho de texto informadas pelos Diretores de Imprensa;

3.

Contextualizar a respeito das temáticas e assuntos discutidos nos comitês,

considerando que a cobertura será feita a respeito destas discussões, é necessário saber
do que se trata;
4.

Saber o posicionamento do veículo a ser representado, sendo importante a leitura

prévia de algumas matérias do mesmo antes da simulação;
5.

Procurar conciliar o conteúdo escrito da matéria com uma foto de qualidade e

coerente.

3. POSICIONAMENTO DOS JORNAIS

3.1 Carta Capital
A Carta Capital é uma revista semanal brasileira que surgiu em 1994 sendo vista
como uma alternativa às grandes revistas nacionais da época, sendo construída
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assumidamente a partir de um posicionamento político mais voltado à esquerda.
Atualmente tem sua circulação impressa e digital.
A revista não se mantém apenas no cunho explicativo, pois apresenta um ativismo
jornalístico, inclinado para a esquerda, com uma postura de análise crítica que se relaciona
ao seu posicionamento de defensora da democracia e diversidade de opinião. A Carta
Capital firmou seu compromisso com a transparência ao se definir como um jornal que
“respeita a inteligência de quem lê, ouve ou assiste”.
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3.2 Veja
A Veja é uma revista de distribuição semanal brasileira publicada pela Editora
Abril às quartas-feiras. Criada em 1968 pelos jornalistas Roberto Civita e Mino Carta, a
revista trata de temas variados de abrangência nacional e global. É a revista de maior
tiragem do Brasil, mais de 800 mil exemplares semanalmente. A Veja tem um histórico
de participação e de influência em momentos decisivos na política brasileira, como foi o
caso dos dois Impeachments de presidentes da república, em 1992 de Fernando Collor e
em 2014 de Dilma Rousseff. A revista apresenta um posicionamento mais voltado para
políticas de direita, e usa jargões políticos completamente partidários.
Com uma preocupação notória com a construção de imagens, a revista apresenta
capas emblemáticas ao longo de todos os anos de sua trajetória. É comumente alegada ser
"de opinião" e não informativa. Por ter assíduos leitores e relevância absurda no cenário
opinativo, é obrigada a tomar partido em quase todos os debates que acometem a
sociedade civil brasileira.
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3.3 Caras
A revista Caras é uma publicação de imprensa rosa brasileira, expressão usada
para referir-se ao jornalismo especializado em cobrir o cotidiano das pessoas. Foi
inicialmente editada no Brasil pela Editora Abril em 1993, tendo sido lançada dois anos
depois em Portugal, a 6 de setembro de 1995, após a parceria entre a Editora Abril e
o Grupo Impresa, e dirigida desde então por Fernanda Dias. É um veículo que
traz, essencialmente, imagens e fotos de eventos sociais. Seu principal objetivo é cobrir
eventos, principalmente da elite e de famosos. Apresenta uma linguagem coloquial, rasos
aprofundamento e ausência de posicionamentos políticos claros ou divisões ideológicas.
Há uma preocupação com a pessoalidade de celebridades e com os detalhes da vida dessas
pessoas. Também, abrange temáticas como moda, comportamento, viagens, estética e

relacionamentos.

3.4 Folha de S. Paulo
A Folha de S. Paulo é um jornal brasileiro editado na cidade de São Paulo e jornal
de maior circulação do Brasil, com 326.573 exemplares, incluindo assinantes digitais,
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segundo o Instituto Verificador de Comunicação, em maio de 2018. É um dos maiores e
mais renomados veículos de informação do país, abordando diversas editorias, dentre
elas, política, economia, saúde, esporte e viagem. Historicamente, apresenta um
posicionamento político voltado para a centro-direita. Possui uma linguagem clara, limpa,
fácil. O perfil do jornal apresenta um estilo mais clássico, não usando recursos literários
ou abordagens imagéticas ousadas.

3.5 Buzzfeed News
O BuzzFeed é uma empresa norte-americana de mídia de notícias. Foi fundado
em 2006 na cidade de Nova Iorque, como um laboratório viral por Jonah Peretti, a partir
de então cresceu mundialmente. A empresa cobria uma variedade de tópicos, incluindo a
política, DIY- Do It Yourself (Faça você mesmo, tradução livre), assuntos sobre cuidados
de animais e negócios. No final de 2011, o jornalista Ben Smith, do jornal Político, foi
contratado como editor chefe, visando expandir o site ao jornalismo mais engajado com
reportagens longas, embora mantendo o conteúdo orientado para entretenimento e
diversão.
O veículo ganhou destaque pelo conteúdo de entretenimento, os famosos "testes
do Buzzfeed" se espalharam na Internet criando o renome da empresa. Assim, quando
investiu na área do jornalismo especializado, já tinha espaço na mídia. Atualmente, o
veículo retrata de uma grande variedade de temáticas, apresentando, no geral uma postura
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mais orientada ao centro-esquerda. A linguagem é muito simples, com matérias curtas e,
por ser unicamente digital, explora recursos audiovisuais, tendo sempre vídeos, fotos e
áudios. O público do site é essencialmente jovem e apresenta mais contato com redes
sociais.
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