


“A reportagem é um texto cuja principal função é a
transmissão de informações sobre fatos, ideias,
personalidades e produtos de relevância pública. Há
reportagens, mais ou menos aprofundadas, sobre os mais
variados tópicos: política, economia, turismo, cultura, lazer,
ecologia e saúde, entre outros.”
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* As reportagens são feitas para a televisão, para os jornais,
para as revistas e para os portais da Internet.

* As reportagens para a televisão são ilustradas pelas imagens
que contextualizam e complementam o texto do repórter.

* Nas reportagens para jornais e revistas, é dada mais
importância ao texto, já que são produzidas para serem lidas.



Quanto ao modo de escrever, há diferentes tipos de reportagem:

1. Reportagem de ação (trata-se de um fato em andamento e dos
assuntos ligados a ele: a alimentação durante uma competição
esportiva como as Olimpíadas, por exemplo) – com predomínio
de verbos de ação no presente e da narração, exposta em uma
linha temporal.

4



5

3.Reportagem documental (composta de depoimentos; temas:
personalidades e acontecimentos marcantes em dada sociedade) –
baseada mais na descrição de determinadas personalidades ou de
fatos e mistura a narração a depoimentos das pessoas envolvidas

2. Reportagem de fatos (apresenta todos os detalhes de um evento,
como a morte de um presidente) – texto predominantemente
narrativo; o jornalista relata os fatos de acordo com a opinião dele,
numa sequência cronológica.



Uma reportagem apresenta, em geral:

1. Título – o nome do texto. Um título de impacto é sempre importante.
Para criá-lo, usam-se: oposições, interrogações, afirmativas bombásticas,
tempo verbal no presente, etc.

2. Subtítulo – título secundário. Apresenta mais informações sobre o
conteúdo da reportagem. Enquanto o título tem uma estrutura feita para
chamar a atenção do leitor, o subtítulo tem a função de explicitar o tipo
de informação que poderá ser encontrado naquele texto.
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