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Resumo 
Este artigo é resultado do Projeto de Iniciação Cientifica (PIC) A 

estrutura textual das notas jornalísticas: um estudo de caso no Portal IstoÉ e 
estuda o tratamento do texto com base nas configurações propostas por Thais 
Mendonça Jorge, no Manual do Foca, e por Dad Squarisi e Arlete Salvador, em A 
Arte de Escrever Bem. Utilizando-se da análise de conteúdo e considerando como 
categorias de análise a brevidade, a clareza, a concisão, a exatidão, a precisão, o 
ritmo e a simplicidade da linguagem jornalística, são analisadas notas da 
plataforma online da revista IstoÉ a partir da produção de Ricardo Boechat (coluna 
Ricardo Boechat) e de Fabíola Perez (seção Seu Bolso). Foi possível constatar a 
aplicação dos sete elementos, prevalecendo uma linguagem que enfatiza a 
qualidade do jornalismo. 
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Introdução 

 

A história do jornalismo ocidental não é apenas o retrato de como jornalistas 

defendem ou lutam contra o poder instituído. É também, em alguma medida, a 

história de como as tecnologias de informação aprimoram-se e de como os homens 

da imprensa codificam suas mensagens e se expressam por meio da linguagem. 

No Brasil, por exemplo, um modelo de imprensa europeu comum nos séculos 

XVII e XIX (MORAES JÚNIOR, 2011), com uma linguagem predominantemente 

opinativa, foi substituído, a partir dos anos 1950, por uma narrativa de expressão 

objetiva, de influência norte-americana. 

O artigo A estrutura textual das notas jornalísticas: um estudo de caso no 

Portal IstoÉ, resultado do Projeto de Iniciação Cientifica (PIC) homônimo, insere-se 
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num momento histórico em que as tecnologias de informação apresentam-se como 

importantes elementos de mudanças no jornalismo e no seu modelo de narrativa. A 

partir daí, tenta entender como aparecem hoje, em plataformas on line, os 

elementos constitutivos da linguagem das notas jornalísticas. 

A estrutura dessas notas foi estudada por meio da análise de conteúdo. 

Segundo Wilson Corrêa da Fonseca Júnior (DUARTE; BARROS, 2009, p. 280), este 

procedimento “se refere a um método das Ciências Humanas e Sociais destinado à 

investigação de fenômenos simbólicos”. Uma das bases desse método foi a 

construção de inferências. Segundo Laurence Bardin (apud MORAES JÚNIOR, 2011, 

p. 138), a análise de conteúdo pode ser assim definida: 

 
(...) um conjunto de técnicas e análise das comunicações visando 
obter por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 
conteúdo das mensagens indicadores (quantitativos ou não) que 
permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de 
produção / recepção (variáveis inferidas) dessas mensagens. 
 

Para compor o corpus, foram selecionadas as notas publicadas no portal da 

revista IstoÉ, mais precisamente na coluna do jornalista Ricardo Boechat e na 

seção Seu Bolso, assinada por Fabíola Perez. A amostra foi extraída no período de 

1º de novembro a 21 de dezembro de 2012. 

Da coluna Seu Bolso, foi analisado o total das notas. No que diz respeito à 

coluna de Boechat, a análise direcionou-se para as notas que tratavam do cotidiano 

político-econômico nacional. Tanto na coluna de Boechat como em Seu Bolso, as 

categorias de análise investigadas foram sete elementos característicos do texto 

jornalístico apresentados por Thaís Mendonça Jorge (2008) e argumentados por Dad 

Squarisi e Arlete Salvador (2009): brevidade, clareza, simplicidade, concisão, 

precisão, exatidão e ritmo. 

 

Os gêneros jornalísticos 

 

Para compreender o que são gêneros textuais jornalísticos e quais os 

formatos que os compõem, é importante descrever a importância de cada um dos 

cinco gêneros. Estes são classificados pela taxonomia de José Marques de Melo 

(MARQUES DE MELO; ASSIS, 2010, p. 23) como informativo, opinativo, 

interpretativo, diversional e utilitário. 
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O gênero informativo é representado pelos formatos textuais da nota, 

notícia, reportagem e entrevista. Estes formatos trazem uma narração dos fatos, 

de modo que se informe o público sobre o acontecimento. No jornalismo 

informativo, fatores que influenciam na produção jornalística, como a objetividade 

e a neutralidade do repórter, são essenciais para não haver distorção da realidade.  

No jornalismo opinativo, aparecem formatos que não se prendem 

necessariamente à notícia, mas a partir desta desenvolvem-se argumentos feitos 

por jornalistas, colaboradores, especialistas ou leitores. Apresentam formatos que 

intencionam a expressão de opinião, como editorial, comentário, artigo, resenha, 

coluna, crônica, carta e caricatura.  

No jornalismo interpretativo, os formatos textuais dossiê, perfil, enquete e 

cronologia complementam, contextualizam e analisam os fatos relatados com 

aprofundamento das informações coletadas. São considerados de natureza 

analítica, visto que não devem apresentar valores pessoais ou opinativos na sua 

narrativa. 

O trabalho da imprensa não se pauta apenas por fatos que informam o 

público sobre o dia a dia. Um exemplo disso é o jornalismo diversional, que se faz 

de histórias de interesses humano e histórias coloridas. A função desse gênero é 

construir textos com bom senso estético sem perder de vista a veracidade das 

informações. 

O jornalismo utilitário, também conhecido como jornalismo de serviço, é 

mais recente nos estudos dos gêneros. Conhecido por ter como objetivo auxiliar o 

público, o gênero utilitário tornou-se conhecido nas mídias por abrigar quatro 

formatos: indicador, cotação, roteiro e serviço. Por prestar serviço com conteúdo 

jornalístico, o texto traz informações que serão utilizadas pelo receptor de forma 

imediata e prática. 

 

Nota e notícia no jornalismo informativo 

 

A definição adotada por Marques de Melo, relatada por Laura Conde Tresca 

(MARQUES DE MELO; ASSIS, 2010, p.85), esclarece a característica presente em 

cada formato que compõe o gênero jornalístico informativo: 
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A nota corresponde ao relato de acontecimentos que estão em processo de 
configuração e por isso é mais frequente no rádio e televisão. A notícia é 
um relato integral de um fato que já eclodiu no organismo social. A 
reportagem é o relato ampliado de um acontecimento que já repercutiu no 
organismo social e produziu alterações que já são percebidas pela 
instituição jornalística. Por sua vez, a entrevista é um relato que privilegia 
um ou mais protagonistas do acontecer, possibilitando-lhes um contato 
direto com a coletividade. 
 

No gênero em questão, há uma pequena margem que separa os conceitos de 

nota e notícia. Por isso, é importante discutir este ponto. Para entender o conceito 

de nota jornalística, é preciso levar em conta duas das principais características 

desse gênero textual: a brevidade do texto e a rapidez da informação. 

A nota jornalística é dita como “notícia que se caracteriza pela brevidade do 

texto” ou “pequena notícia que se destina à informação rápida” (ANDRADE E 

MEDEIROS, 2001 apud FIGUEIREDO, 2003, p. 12). Cabe a este gênero uma categoria 

de mensageiro informativo, pois anuncia as principais ocorrências de um 

acontecimento. Diferentemente do que é a notícia, que relata um progresso maior 

do fato ocorrido. 

Lailton Alves da Costa (MARQUES DE MELO; ASSIS, 2010, p.55) lembra que a 

nota representa o relato de acontecimentos que estão em processo de 

configuração, enquanto a notícia é considerada um relato integral, isto é, a 

narrativa de um fato amplamente apurado que já eclodiu no organismo social. Isso 

leva a entender que a nota serve para informar, mas sem precisar descrever, com 

precisão, os detalhes do acontecimento. 

Tresca (MARQUES DE MELO; ASSIS, 2010, p. 87) fala sobre o conceito de 

brevidade da estrutura textual da nota: 

A nota é definida como “notícia curta”. Tal como no senso comum, não é 
possível definir nota sem o uso da noção da notícia. O elemento 
diferenciador em relação à notícia é a extensão do texto. Interessante 
notar também a preocupação com o caráter não opinativo das notícias. 
 

A autora tenta mostrar a relação que nota e notícia apresentam. Além disso, 

esclarece que gênero informativo possui traços característicos da função de 

informar, e não de opinar. 

A tendência, portanto, é gerar primeiro a nota antes dos outros formatos, 

que necessitam de apuração mais detalhada para a sua construção. Dessa forma, 

existiria uma sequência em que primeiro um assunto configura uma nota, para 

depois gerar uma notícia. Por exemplo, se uma aeronave, por qualquer motivo, 
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desaparece da cobertura do radar aéreo, isso pode gerar uma nota para o veículo 

jornalístico. No entanto, a confirmação da queda do avião, resulta na notícia. 

Ademais, a noção que a nota jornalística é uma notícia resumida, pressupõe 

que a nota está ligada ao tamanho do texto. Por isso, os padrões textuais adotados 

pelo formato informativo justificam a tendência de caracterizar a nota como uma 

pequena notícia. Contudo, não se descarta a possibilidade da nota vir 

acompanhada por recursos de linguagem não verbal, que acrescentem informações 

adicionais ao texto. Exemplos disso são infográficos, imagens e ferramentas 

multimídia, que valorizam a redação e a informação relatada sem estender o 

texto. 

Lisete Fernandes Figueiredo (2003, p. 41) analisou as notas jornalísticas do 

Jornal do Brasil e classificou-as em três tipos: duas foram consideradas 

informativas (nota noticiosa e nota comentário relatado) e uma terceira pertence 

ao gênero opinativo (nota comentário). 

A nota noticiosa, representada apenas pelo lide (O quê? Quem? Quando? 

Onde? Como? e Por quê?), traz elementos que formam a estrutura do relato 

sintético da notícia. A nota comentário relatado, que segue o mesmo padrão da 

nota noticiosa, mas se diferencia pelo acréscimo da declaração de algum 

entrevistado (pessoa ou instituição) depois da estrutura lidiática. A nota 

comentário, estruturada com o lide e o ponto de vista sobre o fato ou aspecto da 

realidade do próprio autor do texto, é analisada como pertencente ao gênero 

opinativo. 

 

Padrões do texto jornalístico: o lide e a pirâmide invertida 

 

Para a construção de um texto, é preciso que o jornalista apure os fatos 

ocorridos e escreva de forma a cativar os leitores, com o intuito de levar as 

informações necessárias para a compreensão do acontecimento. A apresentação de 

um texto jornalístico obedece a um formato e estilo de escrita. Essas ferramentas 

utilizadas para escrever atraem a atenção do leitor desde o começo da narrativa. 

Segundo Dad Squarisi e Arlete Salvador (2009), as respostas a seis perguntas 

fundamentais – O quê? Quem? Quando? Onde? Como? e Por quê? – ocupam os dois 
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parágrafos iniciais do texto. Considerada a parte mais importante da configuração 

textual, é nomeada lide (do inglês to lead: liderar, conduzir ou comandar). 

A estrutura lidática tem a função de introduzir ao leitor os principais dados 

do acontecimento. Assim, o texto resume e fornece, desde o início, as pistas para 

que o leitor continue a leitura até o final. 

Squarisi e Salvador (2009, p.12) acreditam que o lide é uma estrutura fácíl 

de ser reconhecida. Porém, entendem que encontrar as respostas para as 

perguntas é uma tarefa difícil até para profissionais do jornalismo. Diante de 

informações conflitantes, portanto, o repórter deve garimpar os dados e apurar os 

fatos usando o princício da imparcialidade – presupoto da imprensa livre, que 

implica entender o acontecimento sem impor comentários e opiniões próprias. 

A nota publicada no portal IstoÉ pelo colunista Ricardo Boechat no primeiro 

dia de novembro de 2012 ilustra bem esse tipo de questão: 

Com cerca de 800 processos em pauta, o STF acaba de mudar uma norma 
interna para acelerar o julgamento das ações. Agora, quem acompanhar o 
parecer do relator não precisará ler o voto nas sessões – sugestão do 
ministro Marco Aurélio Mello. A produtividade do órgão em 2012 está 
menor do que a de anos anteriores. No primeiro semestre, o Pleno do STF 
só se reuniu oito vezes. 
 

O lide, como no exemplo acima, não segue apenas as regras de apresentar 

as respostas às perguntas para ser impactante. As primeiras linhas de um texto 

podem se tornar atrativas por meio de recursos usados pelo jornalista de modo a 

prender o leitor à matéria, como apresentar dados númericos comparando datas. 

Mesmo utilizando diferentes técnicas de narração, o jornalista usa o sistema 

de contrução do texto em pirâmide invertida para objetvar o relato do fato. Nesse 

modelo, o texto segue um percurso que parte dos dados mais importantes ligados 

ao acontecimento e chega até os menos relevantes. Thais de Mendonça Jorge 

(2008, p. 166) divide o sistema da piramide invertida em um tripê:  

 

a. base: porção mais importante, contém o lide e o sublide3. A soma dos 
dois corresponde às respostas das perguntas do lide, que servem de 
introdução ao assunto; 
b. corpo: meio da matéria. Aqui se desenvolve o tema tratado, explicando 
com mais informações o que foi dito na base; 
c. fecho: é a ponta da matéria e descreve os pormenores do fato. 

 
                                         
3 Para a autora, sublide é o parágrafo que desenvolve as informações ditas no lide, mas mantém mistério para 
segurar a atenção do leitor. 
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Os sete elementos 

 

Ao chamar atenção para esses aspectos do texto informativo, vale a pena 

observar que eles dizem respeito também, obviamente, à nota jornalística embora, 

como Tresca (MARQUES DE MELO; ASSIS, 2010) afirma, de forma mais breve. 

Desde a apuração até a publicação, o jornalista deve escrever de modo que 

o leitor entenda o que o texto quer transmitir. Para isso, segundo Jorge (2008), a 

narrativa do jornalismo informativo obedece a sete requisitos: (1) brevidade, (2) 

clareza, (3) simplicidade, (4) concisão, (5) precisão, (6) exatidão e (7) ritmo. 

Jorge (2008) e Squarisi e Salvador (2009) explicam de que maneira um 

jornalista deve usar os sete elementos para a construção da escrita de um texto 

jornalístico. Para as autoras, o texto informativo precisa conter a síntese da 

notícia. Dessa forma, o tratamento da brevidade (1) pede frases curtas sem 

excesso de ideias – o leitor se confunde com informações em demasia. O intuito é 

condensar as principais informações da notícia, dizendo apenas o necessário. 

Assim, o texto apresenta objetividade e profundidade do fato relatado, facilitando 

a compreensão do leitor. Squarisi e Salvador (2009, p. 21) apontam duas vantagens 

quando se usa a brevidade no texto:  

1) Diminuir o número de erros, como excesso de vírgulas, conjunções e 
concordâncias; 
2) O texto apresentar clareza e qualidade. 
 

A clareza (2) é companheira fiel da brevidade. O texto breve deve também 

ser explicado, chegando, às vezes, a ser didático (JORGE, 2008, p. 127). O 

jornalista precisa ser direto e simples. A escolha dos vocábulos é essencial para a 

construção da narrativa. 

Assim, Squarisi e Salvador reforçam que o jornalista escreve para o leitor, 

que quer entender sem ambiguidade. “Como diz Íñigo Dominguez, ‘uma frase 

jornalística tem de estar construída de tal forma que não só se entenda bem, mas 

que não se possa entender de outra forma’” (SQUARISI; SALVADOR, 2009, p.48). 

Por exemplo, observam as autoras, só é menor que somente; morte soa 

melhor que óbito; o verbo pôr pode ser substituido pelo verbo colocar. Ao utilizar 

esses artificios, o jornalista adquire veracidade no que fala e constrói a história de 

forma fácil e compreensível. 
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Na hora de elaborar uma redação jornalística, a simplicidade (3) também 

aparece como um elemento indispensável. O leitor quer entender o texto que 

contenha palavras comuns e familiares. Usar gírias, por exemplo, dificulta a 

comunicação, pois tem sentido apenas para um determinado grupo de pessoas. 

Para Squarisi e Salvador (2009, p. 23), palavras longas e incomuns devem ser 

descartadas do texto. Assim, entre dois vocábulos, a regra é escolher a mais curta 

e mais expressiva. Palavras em excesso empobrecem e dificultam a compreensão 

do texto. Por isso, o jornalista deve estar atento, ler e reler a redação antes de 

publicá-la. É necessário verificar se a escrita está bem feita, com traços 

comunicativos, simplicidade e bem elaborada. 

A concisão (4) é companheira da precisão e da exatidão, porém não são 

sinônimos. Ser conciso significar ser denso. O poder da síntese aparece novamente 

nesse elemento, pois é preciso resumir as ideias, descartar palavras extras e incluir 

as indispensáveis, que tornam o texto compreensível. Para ser conciso, inverter e 

cortar uma frase são alguns artifícios contra o excesso de repetição. 

As autoras de A Arte de Escrever Bem entendem que o poder da síntese está 

em, por exemplo, dispensar, nas datas, os substântivos dia, mês e ano: a criança 

nasceu em 27 de dezembro de 2012. Outra técnica para ser conciso é ampliar o 

vocabulário e ajustar alguns coiceitos redundantes, facilitando a leitura: uma 

criança que não sabe ler nem escrever é uma criança analfabeta. 

Ajustes evitam ambiguidade que confundem o leitor. Além disso, a escolha 

das palavras certas, seguidas de uma boa narração, resultará na preservação lógica 

da frase para o texto. Isso é indício de precisão (5), ressalta a autora do Manual do 

Foca. Para Jorge (2008, p. 128), é preciso recorrer “à expressão mais aproximada 

para descrever uma cena, narrar um estado de coisas, exprimir uma mensagem”.  

Na exatidão (6), é a informação que deve ser exata. O texto busca por 

comparação, por números que retratem os fatos. Escrever “foi um período difícil” 

constitui vagueza. “Estive desempregado durante três meses” é mais preciso 

(SQUARISI; SALVADOR, 2009, p.31). No exemplo, a comparação é usada como forma 

de aproximar o leitor dos fatos. No entanto, a atenção e o bom senso são essenciais 

para que o caso citado não prejudique a compreensão do texto. 

Ao utilizar todas essas técnicas, o jornalista percebe que o texto possui 

ritmo (7). A combinação de palavras deixa o texto harmonioso. É importante que a 
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ritmação seja mantida em todas as fases da pirâmide invertida, isto é, deve seguir 

um percurso do princípio ao fim da narrativa, por mais curta e breve que ela seja. 

Squarisi e Salvador (2009) argumentam que é importante tomar cuidado com 

a cacofonia (junção da última sílaba de uma palavra com a primeira de outra, que 

vem em seguida), já que ela causa estranhamento ao ouvido do leitor.  

A prática da escrita e a familiaridade com o ato de escrever favorecem a 

produção de um texto bem feito. O jornalista atento aos sete elementos diminui a 

rejeição dos leitores e ganha credibilidade por desenvolver um texto seguindo os 

padrões indispensáveis para a construção de uma redação clara. 

 

Notas jornalísticas do Portal IstoÉ: Seu Bolso e a Coluna de Ricardo Boechat 

 

O estudo das notas do jornalista Ricardo Boechat na publicação IstoÉ online 

torna possível tecer algumas observações. O autor utiliza-se de técnicas e 

elementos de construção de texto para padronizar sua escrita. É o que se percebe, 

por exemplo, na nota de 30 de novembro de 2012: 

	  
Governo	  
Força	  comunista	  
No	  instante	  em	  que	  duas	  agências	  reguladoras	  (Anac	  e	  Antaq)	  têm	  
dirigentes	  indiciados	  pela	  Polícia	  Federal,	  	  no	  rastro	  da	  Operação	  Porto	  
Seguro,	  o	  PCdoB	  mostrou	  força	  na	  ANP	  na	  quarta-‐feira	  28.	  Emplacou	  
Aurélio	  César	  Nogueira	  Amaral	  na	  estratégica	  Superintendência	  de	  
Abastecimento.	  Para	  tanto,	  a	  diretora-‐geral,	  Magda	  Chambriard,	  teve	  
que	  destituir	  um	  técnico	  concursado	  do	  posto.	  Vale	  lembrar	  que	  a	  

agência	  já	  tem	  um	  diretor	  (Florival	  de	  Carvalho)	  filiado	  ao	  PCdoB.	  
	  
A construção de cada relato e coluna é similar. Para chamar atenção do 

leitor, na primeira nota de cada edição o autor utiliza um título-chamada 

(revelando o assunto tratado no relato) acrescido da primeira frase da nota, 

caracterizando o subtítulo. Já as demais notas são construídas por um chapéu e um 

título chamada referente ao relato.  Os textos são breves, concisos e ritmados, 

gerando fluidez na leitura. É o que se percebe, por exemplo, em notas de 1º de 

novembro: 
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Nova estratégia 
Com cerca de 800 processos na pauta, o STF acaba de mudar 
uma norma interna para acelerar o julgamento das ações 
Justiça 
Nova estratégia 
Com cerca de 800 processos na pauta, o STF acaba de mudar 
uma norma interna para acelerar o julgamento das ações. 
Agora, quem acompanhar o parecer do relator não precisará ler 
o voto nas sessões – sugestão do ministro Marco Aurélio Mello. A 

produtividade do órgão em 2012 está menor do que a de anos anteriores. No primeiro 
semestre, o Pleno do STF só se reuniu oito vezes. 
STF 
Não gostou 
O Cerimonial do Planalto mantém ainda silêncio se a presidenta da República, Dilma 
Rousseff, irá à posse de Joaquim Barbosa na chefia do STF, no dia 22 de novembro. Na 
abertura do Ano Judiciário, em fevereiro, o vice, Michel Temer, representou o 
Executivo. A presidenta quer boas relações com os outros poderes. Mas se irritou ao ter 
o nome citado no relatório do mensalão. Barbosa afirmou que Dilma ficou surpresa com 
a rapidez com que o Congresso votou a política nacional para o setor elétrico. Ela era 
ministra de Minas e Energia quando as denúncias do mensalão vieram a público. 

 
Há ilustração na coluna, porém, não são todas as notas que recebem 

imagens para reforçar a exatidão da informação. Os créditos das imagens são 

conferidos no final de cada coluna. Porém, não há legenda, visto que a nota, neste 

caso, aponta a ligação com a informação visual. É o que se percebe na nota de 9 de 

novembro: 

Copa	  2014	  
Não	  quer	  mordida	  
O	  TCU	  recomendou	  ao	  Ministério	  do	  Turismo	  a	  adoção	  de	  
medidas	  contra	  a	  formação	  de	  cartéis	  e	  que	  garantam	  preço	  
justo	  a	  quem	  vem	  assistir	  à	  Copa	  de	  2014.	  Em	  seu	  novo	  relatório	  
sobre	  o	  Mundial,	  o	  ministro	  relator	  do	  acompanhamento	  da	  
Copa,	  Valmir	  Campelo,	  lembrou	  a	  Rio	  +	  20,	  quando	  a	  gula	  da	  
hotelaria	  carioca	  na	  diária	  dos	  hotéis	  resultou	  em	  cortes	  no	  
tamanho	  das	  delegações,	  para	  reduzir	  custos.	  

	  
O jornalismo opinativo é presente em diversas notas. Por exemplo, na nota 

com chapéu “Governo” e título-chamada “CEP...”, de 14 de dezembro, o autor 

expressa, com simplicidade, sua opinião da seguinte forma: “A relevância disso 

para o País nem um historiador talvez explique, mas no Maranhão todo carteiro 

conhece Marly Sarney: ela é nome de hospital / maternidade, rua, avenida e 

bairro.” 
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Governo	  
CEP...	  
Com	  Sarney	  interino	  na	  Presidência	  da	  República	  até	  sábado	  15,	  o	  Brasil	  voltou	  a	  ter	  uma	  
primeira-‐dama	  (Marly	  Sarney),	  um	  ano	  e	  11	  meses	  depois	  de	  Dilma	  Rousseff	  tomar	  posse	  no	  
Planalto.	  A	  relevância	  disso	  para	  o	  País	  nem	  um	  historiador	  talvez	  explique,	  mas	  no	  
Maranhão	  todo	  carteiro	  conhece	  Marly	  Sarney:	  ela	  é	  nome	  de	  hospital/maternidade,	  rua,	  
avenida	  e	  bairro.	  
 

Ao apontar a opinião, o autor mostra ao leitor entendimento sobre o tema. 

Isso caracteriza clareza ao assunto, visto que apresenta também, indícios de 

precisão. Além disso, a narrativa das notas é reforçada com citações diretas e 

indiretas que aumentam a compreensão e mostra exatidão do relato. 

O estudo das notas jornalísticas que compõem a seção Seu Bolso, da 

publicação IstoÉ on line, torna possível tecer algumas outras ponderações. Foi 

possível perceber características similares em todas as notas jornalísticas. Isso 

mostra que a autora dos textos, Fabíola Perez, segue um padrão para a construção 

do título, do texto, e para o uso de imagens e infográficos presentes em cada nota. 

É o que ocorre na nota de 14 de dezembro:  
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Vale a pena pagar pela tal "garantia estendida"? 

Cresce o número de consumidores que compra o serviço mesmo 
sem saber que benefício ele oferece. Descubra quando vale a pena 
contratar 
 

 De uns tempos para cá, se tornou comum no mercado 
um novo serviço oferecido principalmente na compra de produtos eletrônicos: a garantia estendida. 
Regulamentada pela Superintendência de Seguros Privados (Susep), ela amplia a cobertura 
tradicional oferecida pelo fabricante. Mas isso, claro, tem um custo – e os 
consumidores estão desembolsando valores cada vez mais altos. Em alguns 
casos, o preço pago por esse tipo de seguro pode chegar a 20% do custo do 
produto. Antes de optar pela extensão da garantia, porém, vale a pena 
pesquisar que tipo de cobertura a seguradora oferece. “A demora para pagar 
a indenização, a autorização do conserto e o cancelamento são algumas das 
queixas mais frequentes”, afirma Paulo Arthur Góes, diretor do Procon-SP. 
Segundo Góes, as redes varejistas tentam empurrar o novo serviço porque se 
trata de um negócio lucrativo. “Em muitos casos, a comissão que o vendedor 
ganha pela garantia chega a ser mais alta do que a do produto”, diz o 
especialista. A seguir, conheça as garantias 
que existem no mercado e saiba se vale a 
pena contratar a garantia estendida.  
Fontes: Superintendência de Seguros Privados 
(Susep) e Paulo Arthur Góes, diretor-executivo 
do Procon-SP  

 

 Em todas as notas jornalísticas presentes no corpus há uma imagem de 

ilustração da matéria. Essas, porém, não são creditadas, deixando de atribuir maior 

exatidão à informação visual. Sem legenda e sem crédito, a imagem não apresenta 

clareza à informação. 

O uso de legendas é importante como recurso de precisão. Afinal, a nota 

jornalística, em formato breve e conciso, aponta algo que está prestes a 

acontecer. Isso deve ficar bem explícito até mesmo na informação visual. É o que 

se passa na nota de 1º de novembro: 
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Como não colocar em risco o seu seguro 
Informações erradas fornecidas às seguradoras podem 
comprometer o pagamento da indenização. Saiba como não 
cometer esse erro 
O mercado de seguros é um dos que mais crescem no Brasil. Os 
números do faturamento do setor já ultrapassam a marca de R$ 
82,7 bilhões e evoluem, a cada ano, sempre acima de dois 
dígitos. A expansão do total de segurados tem coincidido com o 
aumento da incidência de problemas para o pagamento das 

indenizações. Equívocos no preenchimento da apólice, por exemplo, podem resultar no não 
recebimento do dinheiro. Há também casos de erros intencionais, que podem configurar crime. “A 
fraude ocorre quando o cliente tenta obter um benefício que não está determinado no contrato”, 
diz Julio Avellar, superintendente da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg). A seguir, 
descubra quais são os erros mais comuns e saiba como evitá-los. 

 

A nota de 9 de novembro tem como título “Como escolher sua bicicleta” e 

traz como imagem, no início da matéria, um homem andando de bicicleta. Apesar 

de a ilustração casar com o título da informação, falta clareza por não ter legenda 

acoplada à imagem em destaque. A combinação entre imagem, título e legenda é 

essencial para que o receptor entenda o que será dito ao ler a matéria. A legenda, 

escrita com simplicidade, pode ser porta de entrada para leitura do texto. 

 

Como escolher sua bicicleta 
O mercado de bikes cresce no Brasil e traz novidades ao 
consumidor. Descubra a opção mais adequada ao seu perfil 
Econômicas, populares e saudáveis. Depois de se consagrarem 
como soluções urbanas nas capitais europeias, as bicicletas 
voltam a registrar aumento de vendas no Brasil. Com a 
construção de novas ciclovias em grandes avenidas, muita gente 
voltou a usar as bikes para chegar ao trabalho. A Associação 
Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, 
Motonetas, Bicicletas e Similares estima que atualmente 
circulam pelo País cerca de 60 milhões de bicicletas, ou seja, 

uma para cada três habitantes. É um mercado que movimenta em torno de R$ 1,5 bilhão por 
ano. “As bicicletas ganharam força por serem mais econômicas. Elas não usam combustível 
e não exigem pagamento de impostos”, diz José Eduardo Gonçalves, diretor executivo da 
Abraciclo. As vendas estão em alta também nos modelos elétricos, que misturam exercício e 
conforto e não necessitam de carteira de habilitação. “Elas são uma opção para pessoas sem 
um grande preparo físico”, diz Paulo de Tarso, presidente do clube Sampa Bikers. “O preço 
pode ser mais alto na hora da compra, mas elas representam uma boa economia de gasolina 
e de manutenção.” Confira como escolher o modelo mais adequado. 
 
 

A imagem é a primeira informação vista pelo leitor. Em seguida, o olhar 

passa pelo título, por isso é importante que tratem do mesmo assunto, pois dá 

ritmo à leitura. No entanto, quando a imagem e a informação não se casam, o 

leitor perde a curiosidade em continuar a leitura. 
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Considerações finais 

 

As análises levaram-nos a concluir que, de fato, os jornalistas Ricardo 

Boechat e Fabíola Perez utilizam os sete elementos adotados neste estudo como 

categorias de análise – brevidade, clareza, concisão, exatidão, precisão, ritmo e 

simplicidade – para construção da narrativa em mídia online. 

Foi possível perceber que as notas jornalísticas elaboradas pelos autores 

seguem uma padronização da escrita para torná-la compreensível aos leitores. 

Entende-se, também, que os jornalistas acompanham o estilo das notas proposto 

por Marques de Melo (MARQUES DE MELO; ASSIS, 2010). 

Boechat, na coluna que leva o seu nome, recorre, entretanto, ao discurso 

opinativo, agregando análises à informação. Do mesmo modo, há utilização do 

modelo de nota comentário, proposto por Figueiredo (2003). Certamente utilizando 

as regalias de um espaço assinado, ao construir a nota jornalística da coluna, o 

autor – conhecido gatekeeper do jornalismo brasileiro. 

Percurso diferente é encontrado na sessão Seu Bolso, assinada pela jovem 

jornalista Fabíola Perez, que traz um estilo informativo mais puro seguindo o 

padrão pensado por Marques de Melo. Ademais, adequando-se às ideias de nota 

noticiosa e nota comentário relatado, propostas por Figueiredo, de acordo com o 

que foi mencionado em capítulos anteriores deste trabalho. 

Mostrou-se comum, nas duas seções estudadas, uma desenvoltura em criar 

conceitos e características de um jornalismo visual, adaptado a um ambiente 

hipermidiático. Diante da pouca relevância noticiosa que pode trazer nota 

jornalística – como o consideram tanto Marques de Melo como Figueiredo – os 

colunistas aqui estudados buscam articular texto e imagens para uma só função: 

aproximar e unir recursos visuais e escritos com o objetivo de qualificar a 

informação passada. 

Do ponto de vista de uma teorização sobre os gêneros jornalísticos, vale a 

pena ressaltar que as notas do colunista Boechat aproximam-se do padrão referido 

por Figueiredo (2003) como nota comentário. Geralmente iniciadas por uma 

estrutura lidiática, em seguida à informação, o autor coloca sua opinião. 

Por sua vez, os textos da seção Seu Bolso, embora bem próximos do padrão 

textual do gênero informativo, também têm clara relação com o a caracterização 
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jornalismo utilitário assinalado na obra de Marques de Melo e Assis (2010), e a que 

nos referimos no primeiro capítulo. O uso de verbos no imperativo (“saiba”, 

“viaje”) e de construções interrogativas (“como...?”) são indícios de serviços, em 

forma de dicas, disponibilizados para o leitor.  

Deve-se ressaltar que para orientar o leitor diante dos fatos, a jornalista 

Fabíola Perez acrescenta elementos visuais, como fotos, ilustrações ou 

infográficos, de modo a valorizar a informação. A função desses recursos é ampliar 

o conhecimento sobre o assunto tratado com dados mais específicos. Dessa forma, 

a jornalista investe em características como exatidão, precisão e ritmo da leitura 

para melhor compreensão do fato contextualizado. 

Já no caso das notas que aparecem na coluna do jornalista Boechat, o tom 

opinativo se torna conteúdo, mesmo utilizando elementos que seguem padrões de 

texto noticioso, isto é, do jornalismo informativo. Essa proximidade entre o 

jornalismo informativo e jornalismo opinativo acontece, segundo sugere Marques 

de Melo (MARQUES DE MELO; ASSIS, 2010), pelo fato de que – ainda que 

indiretamente – o jornalista, diante do cumprimento de informar um relato 

ocorrido, já opina, independente do gênero adotado. Isso reforça, no texto 

colunista, características como clareza, concisão e simplicidade. 

Em suma, se as imagens e infográficos servem como apêndices aos olhos dos 

leitores, os sete elementos de construção narrativa são as principais ferramentas 

conferidas pelos jornalistas e conduzem a uma leitura fluida e característica do 

estilo de cada um. 

Assim, pode-se dizer que, nas notas das duas seções, há aplicação dos sete 

elementos estudados. Estas referências são atendidas por Boechat e Fabíola Perez, 

prevalecendo o desenvolvimento de uma linguagem textual que valoriza a 

qualidade do jornalismo e edifica a informação, eventualmente acrescentando-se 

recursos multimídia para tornar a leitura mais compreensível e clara. 

Por conta do recorte deste trabalho, estudando apenas o portal da IstoÉ, não 

há como comprovar que o modelo de escrita aqui avaliado seja adotado por todos 

os veículos de comunicação. Certamente, há ainda o que se pesquisar sobre notas 

relacionadas a outros assuntos e veiculadas em outros portais jornalísticos.  

A coluna do portal da revista Veja é um exemplo de espaço onde também se 

encontram notas sobre política e economia, abalizadas com opinião dos 
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articulistas. O que chama atenção para aspectos multimídia no jornalismo digital é 

a coluna de cinema, de Isabela Boscov4. A autora não se contenta apenas em 

relatar o assunto sobre o filme em cartaz, mas cria dinamismo à informação ao 

anexar vídeo depois da narrativa textual, o que acrescenta informação e valor ao 

fato. Pistas como essa revelam que há necessidade de outros estudos sobre notas 

jornalísticas na internet. 
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