
 

Procedimentos - Imprensa 

 

1. Estrutura da Redação 

 

O processo de elaboração e composição depende de muitos fatores. Para que as 

produtos jornalísticos sejam escritos, gravados, editados, diagramados e publicados, é preciso 

passar por muitas mãos, as quais devem ter conhecimento sobre todas as estruturas que 

compõe esse processo. Nesta edição do Sigma-Múndi, a ideia é transformar a sala de 

produção em uma redação de jornal multimídia, com três editorias: Web, TV e Impresso.  

As editorias nada mais são que áreas de trabalho específicas dentro de um jornal. No 

evento, trabalharemos com mídias sociais e com blog na editoria de Web, com telejornais, na 

editoria de TV, e com uma revista que reunirá reportagens detalhadas, na editoria de 

Impresso. Para a verossímil execução das tarefas de uma redação de jornal, dividiremos as 

funções da seguinte maneira: 

 

1. Editor-chefe: responsável por orientar a equipe acerca da seleção de pautas, 

acompanhar e supervisionar toda a produção jornalística, atentar-se ao seguimento da 

linha editorial. É quem aprova a versão final antes da impressão da revista, da 

finalização do espelho, da renderização e veiculação dos telejornais e da publicação 

das postagens. 

2. Editoras de Web (mídias): acompanham as produções em tempo real, revisam os 

textos e definem as diretrizes sobre o que deve ou não sair nas mídias sociais e no 

blog. Precisam estar atentas aos horários e à instantaneidade de postagens e à correta 

divisão dos comitês. Além disso, organizam o cronograma de postagens pré-evento. 

3. Editora de Impresso: auxilia os repórteres na definição de pautas interessantes e 

densas, acompanha as produções, atenta-se à linha editorial do produto, define 

deadlines e revisa os textos. Além disso, deve indicar ao diagramador a disposição da 

sequência das páginas (boneca) e a necessidade de artes e infográficos, com 

antecedência. 

4. Diagramadora: é o responsável por introduzir as palavras dos jornalistas ao papel. 

Faz o layout e monta a estrutura – tamanho dos textos, quantidade de fotos, utilização 



 
de infográficos etc. É também o encarregado por tornar a revista agradável para 

leitura.  

5. Editora de TV: edita o espelho do telejornal, aloca as funções dos repórteres, 

coordena a produção das pautas e gere as dificuldades dos repórteres e dos âncoras. 

Guia a postura de toda a equipe em relação às regras de televisão. Recebe os materiais 

e entrega ao editor de vídeo. 

6. Editor de vídeo: recebe os materiais brutos das gravações, reúne-os e edita, a fim de 

construir um telejornal interativo e dinâmico, com vinheta, créditos e sequência 

atrativa para os espectadores. 

7. Repórter de campo: são os repórteres das editorias de Impresso e Web. Têm por 

função cobrir os eventos e produzir o material jornalístico, desde a apuração até o 

texto final que será publicado. É o responsável pelas imagens e/ou fotografias, 

complementado e/ou destacando o que está escrito no texto e ilustrando ao leitor. Na 

Web, encarregam-se de stories, arte e texto para mídias e para o blog. No Impresso, 

produzem grandes reportagens com fotos, artes e texto. 

8. Âncora: tem por função produzir os textos que introduzem as matérias da equipe de 

TV, ou seja, construir lides para televisão. Os âncoras acompanham a produção dos 

repórteres e se encarregam de organizar e ensaiar o espelho. Podem ser alocados para 

outra funções em TV. 

9. Repórter de TV: tem por função cobrir os eventos assim como indicado pela editora 

e produzir o texto jornalístico direcionado para televisão, desde a apuração até o 

produto final que será produzido.  

 

Manual de Redação - Técnicas de Produção do Texto Jornalístico 

 

● Técnicas Gerais 

 

É importante sabermos que a linguagem jornalística deve ser sempre a mais clara 

possível, simples e objetiva de modo a expor para o emissor as informações mais relevantes 

sobre o tema. 

 



 
1. Título: é a frase composta em letras grandes que se dispõe acima do texto, possui 

a  finalidade de dar ao leitor uma orientação geral sobre a matéria. Tem estrutura 

escrita na voz ativa, da forma mais objetiva e direta possível.  

 

2. Lide: um recurso jornalístico muito utilizado é o lide ou lead em inglês, com o 

significado de “guia”, “principal” ou “o que vem à frente”. Pode também ser 

chamado de “cabeça” do texto. O lide é representado pela primeira parte do texto 

jornalístico, onde são apresentadas as principais informações da matéria, o 

essencial para destacar aos olhos do leitor o acesso à informação. Muitos leitores 

leem apenas o lide de cada matéria jornalística, já que a introdução e a informação 

principal se encontram nele.  

2.1. O Lide deve ser: 

2.1.1. bem elaborado; 

2.1.2. objetivo; 

2.1.3. coerente. 

2.2. O Lide deve responder às seguintes perguntas:  

2.2.1. Quem? 

2.2.2. Fez o quê? 

2.2.3. Onde? 

2.2.4. Quando? 

2.2.5. Como? 

2.2.6. Por quê? 

 

3. Pirâmide Invertida: corresponde a um dos recursos jornalísticos utilizados a fim 

de hierarquizar as informações no espaço do jornal, lugar onde prevalece a ordem 

decrescente de importância. Sendo assim, o conteúdo mais importante localizado 

na base da pirâmide (parte mais larga), permanece na parte de cima da folha, 

enquanto o conteúdo mais superficial, ou menos relevante, chamado de “ápice” 

ou “vértice”, está situado embaixo do texto. 



 

 

4. O Texto Jornalístico deve ser dividido em:  

4.1. Pauta: escolha do tema ou assunto do texto; 

4.2. Apuração: recolher as informações, dados e verificação da veracidade 

dos fatos; 

4.3. Redação: transformação das informações num texto; 

4.4. Edição: correção e revisão dos textos. 

 

5. Notícia: caracterizada pela linguagem direta e formal. Tem caráter 

informativo e é escrita de forma impessoal, geralmente fazendo uso de terceira 

pessoa. Inicia-se com o lide e segue com o corpo da notícia. Enquanto na 

primeira parte estão registradas as principais informações do fato, no corpo do 

texto, estão presentes os detalhes (relevantes ou não), as causas e as 

consequências dos fatos, como, onde e com quem aconteceu, e a sua possível 

repercussão na vida das pessoas que estão lendo. Pode ter ou não um público 

alvo (jovens, políticos, idosos, famílias), caso tenha a linguagem poderá ser 

adaptada para o melhor entendimento, com cautela, sempre. 

 

6. Editorial: é uma sessão do jornal que possui opiniões dos editores e/ou da 



 
própria empresa que edita o veículo de comunicação. São textos opinativos, e 

não tem a obrigação de serem imparciais. 

 

7. Reportagem: a descrição e caracterização de eventos. Para isso a reportagem 

conta com algumas perguntas que, ao serem respondidas, formarão a estrutura 

da reportagem. Em Inglês chamamos as perguntas a seguir de WH- Questions, 

e elas servem para melhor estruturar a reportagem: O quê?, Como?, Quando?, 

Onde?, Porquê?, Quem?. 

 

8. Nota: texto curto composto apenas pelo lide, um resumo. Normalmente trata 

de algum assunto de fácil compreensão e assimilação e que seja do interesse 

do leitor. Algo que já tenha sido noticiado ou que não possui detalhes 

relevantes para serem descritos. 


