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Notícia       CAPÍTULO 8 
 
José Segundo foi o único sobrevivente do 

massacre realizado pela empresa Fruits Company e o 
exército contra os operários que, reunidos na Praça 
de Macondo, protestavam por melhores condições de 
trabalho. Por pressão da empresa e do governo, 
nenhum órgão de imprensa informou o ocorrido e 
ninguém acreditou na denúncia de José Segundo. A 
imprensa não divulgou. O fato não aconteceu. 

     (Cem anos de Solidão - Gabriel Garcia Marques) 
 
 
OO  qquuee  éé??  

 
Notícia é o relato de um fato real, atual e de interesse e importância para a 

comunidade. O interesse está associado ao novo, ao espetacular, ao extraordinário. O fato é 
importante quando representa qualquer alteração no cotidiano das pessoas, figuras públicas, 
autoridades etc.  

Muitos fatos ocorrem todos os dias, a toda hora, mas apenas alguns viram notícia, 
ou seja, são divulgados pelos meios de comunicação. A escolha do fato que será noticiado 
depende de outros elementos, além dos já mencionados (atualidade, interesse, importância). 
Depende, por exemplo, dos interesses políticos e econômicos das empresas de 
comunicação.  

Para nós, comunicadores solidários, a notícia pode ser um instrumento de 
transformação da realidade. Ela pode gerar uma ação, mobilizar a comunidade para resolver 
seus problemas. Por isso, os fatos que mais nos interessam são como esse da notícia usada 
como exemplo mais adiante: divulgam que outro mundo mais justo e solidário é possível.  
 

CCoommoo  ssee  ffaazz??  

 
Antes  
 
Para redigir uma notícia, devemos considerar os seguintes aspectos: 
 

a) Fidelidade ao fato: não podemos exagerar, omitir e nem tentar adivinhar os 
acontecimentos. 
 

b) Verificar o acontecido, conferindo se é verdadeiro. A credibilidade do seu 
programa vai depender de seu compromisso em divulgar a verdade. A fonte que 
transmitiu a informação, sempre que possível, deve ser citada. Há dois tipos de fontes: 



direta, ou seja, a testemunha do fato; e a indireta, isto é, a pessoa soube do fato através 
de outros. 

 
c) Separar fatos de comentários: o público precisa saber quando é notícia e 

quando é comentário. 
 

d) Recorrer a outras versões: é necessário ouvir todas as partes envolvidas no 
acontecido. 

 
Durante 

 
No rádio, a primeira frase da notícia é a mais importante, é a que chama a 

atenção do ouvinte para ouvir o restante. As outras são complemento da informação 
e também precisam apresentar novidades.  

 
Essa introdução deve ser breve e simples. Os dados mais atrativos ou mais 

importantes da informação devem ser repetidos através do desenrolar da notícia. As 
palavras precisam ser simples, claras e objetivas. Devemos evitar o uso de adjetivos.   

 
É possível redigir a notícia em forma de uma nota simples, que pode ser 

escrita em dois ou três pequenos parágrafos de até quatro linhas cada. O ideal é que 
sejam frases em forma de manchetes, com duas linhas no máximo. 

 
A notícia deve responder a seis perguntas básicas: 

 
a) O que?  É a essência da notícia: o que aconteceu? O que foi dito? O que foi 

feito? 
 
b) Quem? É o sujeito do acontecido: quem fez ou a quem fizeram? São 

identificados por nome, idade, profissão, procedência etc. 
 

c) Quando? Em que dia ou hora aconteceu? 
 

d) Onde? O lugar em que o fato aconteceu ou vai acontecer: rua, casa, cidade, 
país etc. 

 
e) Por quê? O motivo do fato ter acontecido. 

 
f) Como? É a maneira como tudo aconteceu. 

 
g) Durante a redação da notícia, responder a estas perguntas ajuda bastante, 

mas isso não significa que todas precisam ter respostas. As quatro primeiras perguntas 
devem ser respondidas necessariamente. 

 
h) Em caso de catástrofes, por exemplo, pode demorar alguns dias para que as 

autoridades divulguem oficialmente o número de vítimas e, às vezes, o motivo do 
ocorrido. 



Para não esquecer dessas seis perguntas, memorize uma única pergunta que 
junta todas elas: quem fez o que, quando, como, onde e por quê? 

 
Exemplo de notícia: 

 
A Pastoral da Criança é candidata ao Prêmio Nobel da Paz de 2003. 
A indicação foi feita pelo governo brasileiro e anunciada ontem, 

durante uma solenidade em Brasília, pelo presidente Fernando Henrique 
Cardoso. 

Ele afirmou que a Pastoral merece receber o prêmio por estar 
conseguindo reduzir os índices de mortalidade infantil em todo o país. 

A Pastoral da Criança está presente no Brasil todo através dos mais 
de 150 mil voluntários, que acompanham mais de um milhão e seiscentas 
mil crianças carentes.  Todo mês, os líderes comunitários pesam as crianças 
e visitam as famílias, orientando mães, pais e demais familiares sobre ações 
de saúde, nutrição, educação e cidadania. 
 
O texto acima podemos distribuir assim: 
 
O que? 
Anúncio da candidatura da Pastoral da Criança ao Prêmio Nobel da Paz. 
Quem? 
O Presidente do Brasil . 
Quando? 
Ontem. 
Onde? 
Em Brasília. 
Como? 
Durante uma solenidade. 
Por quê? 
Por conseguir reduzir os índices de mortalidade infantil, através dos 150 mil 

voluntários presentes em todo o país. 
 
Depois 
 
Depois que a notícia for ao ar, devemos ficar atentos se o fato terá 

continuidade ou se daremos continuidade a ele. Podemos buscar novas versões para 
manter os ouvintes informados dos desdobramentos. 

Também devemos avaliar se foi atingido o objetivo de informar a 
comunidade. 

 
Como utilizar? 
 
As notícias podem ser apresentadas durante os programas musicais; no 

jornal que reúne as principais notícias do dia ou da semana; em horários 
estabelecidos como, por exemplo, de hora em hora; e em edição extraordinária. 



Neste caso, a informação entra no ar a qualquer momento, geralmente no formato de 
notas, interrompendo a programação, quando a notícia for urgente. 

 
Lembre-se: 
 
Antes de redigir a notícia, confira se ela é verdadeira, ouvindo mais de uma 

fonte. Busque também o outro lado, ou seja, outras versões do mesmo fato. 
 
A notícia, às vezes, precisa ser rescrita várias vezes até que você considere 

que esteja respondendo às principais perguntas básicas. Lembre-se de usar palavras 
simples, frases curtas e ser objetivo. 

 
Faça uma revisão do texto para evitar erros e o esquecimento de detalhes 

importantes. 
 
Como capacitar? 
 

- pedir que cada pessoa escreva uma notícia sobre o encontro ou sobre qualquer 
outro assunto; 
 
- trocar as notícias entre os participantes; 

 
- cada um vai ler e analisar a notícia feita pelo outro, verificando se as seis 
perguntas básicas foram respondidas; se começa com o mais importante e 
termina com o menos importante e se a linguagem está clara e direta; 

 
- reescrever a notícia; 

 
- avaliar todo o processo de construção da notícia; 
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