
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Caxias do Sul, RS – 2 a 6 de setembro de 2010 

 

 1 

 
Coleção Introdução ao Jornalismo

1
: 1. Como fazer jornais todos os dias; 2. Técnicas 

de redação em Jornalismo; 3. Reportagem e entrevista e 4. Jornalismo esportivo 

 

Magaly Parreira PRADO
2
 

 

Autores da Coleção Introdução ao Jornalismo: 1- Luiz Caversan; 2- Patrícia Ceolin do 

Nascimento; 3- Cleide Floresta e Ligia Braslauskas e 4- Celso Unzelte. Organizadora da 

coleção: Magaly Prado, credenciada para a apresentação.  

 

Editora: A coleção Introdução ao Jornalismo é da Saraiva. Contato: Luiz Facchini, 

supervisor de divulgação e vendas da Saraiva (lfacchini@editorasaraiva.com.br) cujo 

telefone é: (11) 3613-3330. Rua Henrique Schaumann, 270 - Cerqueira César CEP: 

05413-909 - São Paulo - SP . Fone PABX: (11) 3613-3000. Fax: (11) 3611-3308. Os 

formatos dos quatro volumes são brochura e o preço de capa é R$ 39,00. Número de 

páginas do volume 1: 135; volume 2: 153; volume 3: 163 e volume 4: 176. 

 

A coleção foi pensada com a finalidade de introduzir estudantes à profissão e municiar 

mestres com material de apoio diferenciado e atualizado. Com o cuidado de fugir de 

uma linguagem densa, a proposta é de proporcionar leitura prazerosa. Cada volume tem 

amostragem detalhada do fazer jornalístico, com exemplos e modelos. Os autores 

possuem experiência de mercado e/ou de docência, portanto, levantam questões 

pertinentes, do que ocorre na rotina de trabalho e nas dúvidas dos estreantes. A maioria 

exerce cargos de chefia e publicaram livros. A coleção também é voltada aos 

interessados pelo ofício, desde entender a política de redação, até qual é a melhor forma 

de “vender” pautas. Os volumes foram pesquisados a partir das ementas de disciplinas e 

de autores adequados, tanto pela competência da escrita como do prestígio consolidado.  

 

Palavras-chave: jornalismo básico; redação; entrevistas; reportagens; esporte.  

 

 

                                                 
1 Esta coleção Introdução ao Jornalismo, com quatro volumes, será lançada V Encontro de Autores/Editores de 

Publicações Recentes sobre Comunicação - Publicom, evento componente do XXXIII Congresso Brasileiro de 

Ciências da Comunicação.  
 
2 Magaly Prado, organizadora da Coleção Introdução ao Jornalismo, é doutoranda em Comunicação e Semiótica e 

mestre em Tecnologias da Inteligência e Design Digital, ambos os programas de estudos pós-graduados da Pontifícia 

Universidade Católica (PUC-SP). Docente da Faculdade Cásper Líbero e pesquisadora do CIP- Centro 

Interdisciplinar de Pesquisa.  Autora do livro Produção de Rádio – Um Manual Prático (2006).  
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