
 JORNAL é um meio de comunicação impresso, geralmente um produto derivado do 
conjunto de atividades denominado jornalismo. As características principais de um jornal 
são: o uso de "papel de imprensa" - mais barato e de menor qualidade que os utilizados por 
outros materiais impressos; a linguagem própria - dentro daquilo que se entende por 
linguagem jornalística; e é um meio de comunicação de massas - um bem cultural que é 
consumido pelas massas. Os jornais têm conteúdo genérico, pois publicam notícias e 
opiniões que abrangem os mais diversos interesses sociais. No entanto, há também jornais 
com conteúdo especializado em economia, negócios ou desporto, entre outros. A 
periodicidade mais comum dos jornais é a diária, mas existem também aqueles com 
periodicidade semanal, quinzenal e mensal. O jornal foi o primeiro - e, por muito tempo, o 
principal - espaço de atividade profissional do jornalismo. Os jornais contemporâneos 
normalmente são impressos em um tipo específico de papel espesso e áspero - o papel-
jornal ou "papel de imprensa", (newsprint em inglês), um papel reciclado, obtido de pedaços 
de madeira não aproveitados na fabricação de móveis e fibras recicladas.[1], cortado em 
folhas de tamanhos padronizados. 
 Nos jornais, as editorias podem ser organizadas em Cadernos e Suplementos, que 
são fascículos de encadernação separada incluídos no conjunto publicado e de 
periodicidade predeterminada (geralmente semanal). 
 O conteúdo editorial dos jornais costuma ser dividido em diferentes cadernos 
temáticos, apresentando um ou vários destes assuntos: 

 Notícias nacionais 

 Notícias internacionais 

 Notícias locais e regionais 

 Economia 

 Esporte 

 Ciência & Tecnologia 

 Cultura (Cinema, Música, Teatro, 
Televisão) 

 Turismo 

 Informática 

 Automobilismo 

 Moda 

 Os jornais diários, além da divisão em editorias e cadernos temáticos mencionada 
acima, apresentam ainda outras seções de conteúdo jornalístico no âmbito da opinião, das 
informações institucionais e da utilidade pública. Elas costumam estar distribuídas pelos 
cadernos ou páginas especiais. 

 Editorial - artigos que expressam a opinião institucional e apócrifa (sem assinatura 
individual) do jornal. 

 Expediente - listagem da equipe da redação (pelo menos a direção, as chefias e as 
editorias), dados de tiragem e circulação, mais endereços e telefones para contato, 
assinaturas, números atrasados etc. 

 Cartas dos leitores - cartas selecionadas pela redação (ou pelo Ombudsman), 
comentando temas abordados ou sugerindo pautas para novas matérias. 

 Obituário - falecimentos, geralmente agrupados junto aos anúncios fúnebres. 

 Coluna Social - notas e fotos de personalidades em festas e eventos sociais. 

 Tempo e Clima - previsões meteorológicas 

 Horóscopo - previsões astrológicas 

 Efemérides e curiosidades - fatos históricos na data corrente e informações de 
almanaque e cultura geral. 

 Charge ou Cartoon. 

 Quadrinhos ou Banda desenhada - geralmente publicados em tiras de três ou 
quatro quadros ou em páginas inteiras aos domingos. 

 Palavras-cruzadas, Caça-palavras e atualmente Sudoku. 

 Classificados, Imóveis e Empregos - anúncios pequenos, geralmente pagos por 
indivíduos. 

 Desporto 

 Economia 

 Politica 
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O JARGÃO JORNALÍSTICO 

 Para entender a linguagem jornalística, é bom 

conhecer alguns termos usados no dia-a-dia das 

redações.  

 

Artigo - Texto que traz a opinião e a interpretação 

do autor sobre um fato. Geralmente é assinado e 

não reflete necessariamente a opinião da 

publicação.  

Editorial - É a opinião da empresa que publica o periódico sobre temas 

relevantes. Não é assinado.  

Entrevista - Contato pessoal entre o repórter e uma ou mais pessoas 

(fontes) para coleta de informações. Também designa um tipo de matéria 

jornalística redigida sob a forma de perguntas e respostas (também 

conhecida como pingue-pongue).  

Legenda - Texto breve colocado ao lado, abaixo ou dentro de foto ou 

ilustração, que acrescenta informações à imagem.  

Lide - Abertura de texto de notícia de jornal impresso, no qual se 

apresenta sucintamente o assunto ou se destaca o fato essencial, o clímax 

da história. Deve ser redigido de modo a “fisgar” o interesse do leitor para 

a leitura de toda a matéria. Na construção do lide, o redator deve 

responder a cinco questões básicas da informação: O quê?, Quem?, 

Quando?, Onde? Como?, Por quê? 

Manchete - Pode ser tanto o título principal, em letras grandes, no alto da 

primeira página de um jornal, indicando o fato jornalístico de maior 

importância entre as notícias contidas na edição, ou o título de maior 

destaque no alto de cada página.  

Nota - Pequena notícia.  

Notícia - Relato de fatos atuais, de interesse e de importância para a 

comunidade e para o público leitor.  

Pauta - Agenda ou roteiro dos principais assuntos a ser noticiados numa 

publicação jornalística.  

Reportagem - Conjunto de providências necessárias à confecção de uma 

notícia jornalística: pesquisa, cobertura de eventos, apuração, seleção dos 

dados, interpretação e tratamento.  

 

Verbetes adaptados do Dicionário de Comunicação, de Carlos Alberto 
Rabaça e Gustavo Barbosa, Ed. Ática  


