


A linguagem deve ser adequada à norma culta. O grau de
formalidade dependerá do suporte em que será apresentada.

Uma reportagem para o programa “Encontro com Fátima
Bernardes”, por exemplo, pode ser mais informal que um texto
escrito para circular na “Revista Veja”.
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As etapas da reportagem são: pauta, apuração, redação e
edição. Conforme indicação da pauta, o repórter inicia a
investigação dos fatos ou assuntos, chamada no meio jornalístico
de apuração. A partir dos dados e depoimentos recolhidos, ele
desenvolve uma redação, que apresenta a visão que tem do tema
abordado. Depois dessa etapa, a reportagem é ainda editada, para
atingir a forma ideal de apresentação ao público, segundo o
padrão do veículo de comunicação.
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Tanto a reportagem quanto notícia são gêneros
textuais de caráter informativo. No entanto, nesta, a
subjetividade do autor pode aparecer de forma mais
explícita, por meio de expressões em primeira
pessoa, opiniões e até de histórias pessoais
relacionadas à busca por fontes e informações.
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1. [D12] O texto lido é uma reportagem. Nesse gênero jornalístico,

A. vê-se uma comunicação utilizada entre pessoas as quais mantêm algum
tipo de relação íntima, cuja linguagem é predominantemente coloquial.

B. o principal objetivo é transmitir a opinião de pessoas de destaque sobre
algum assunto de interesse.

C. informam-se fatos de interesse público, com linguagem objetiva e clara.
D. a linguagem é sua principal característica, pois há uma preocupação com

a seleção e a combinação vocabular, predominando a subjetividade.
E. constata-se a predominância da forma descritiva e desumanização do

relato.
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1. [D3] A passagem do texto que apresenta o tema central é:
A. “[…] Coordenadora do Núcleo Especializado de Promoção e Defesa dos Direitos das

Mulheres da Defensoria Pública de São Paulo, Paula Sant’Anna avalia que o projeto é
inconstitucional. [...]”

B. “[...] O projeto de lei que permite a autoridades policiais conceder medida protetiva
à mulher vítima de violência (...) é criticado por entidades e especialistas da
área[...]”.

C. “[…] O problema maior não é a demora na análise dos pedidos de medida protetiva,
diz Sant’Anna, mas a falta de investimento público em ações de prevenção e
enfrentamento à violência contra mulheres. […]”.

D. “[...] Delegado de polícia, quando o município não for sede de comarca, e policial
militar, quando o município não for sede de comarca e não houver delegacia
disponível no momento da denúncia. [...]”

E. “[...] O agressor é imediatamente afastado do lar, domicílio ou local de convivência
com a vítima caso haja risco à vida ou integridade física da mesma.[...]”
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AGORA, VOCÊ É O REPÓRTER

• Vá em busca de um tema: Será um assunto local, nacional ou
internacional?

• Elabore a pauta: Título, subtítulo, roteiro para
desenvolvimento do texto.

• Hora da pesquisa: Onde pesquisar? Livros, Internet, pessoas
da comunidade? Haverá entrevista? Quem será entrevistado?

• Produção do texto: Redija o título; redija o subtítulo; organize
o parágrafo de apresentação. Faça os parágrafos de
desenvolvimento.

Você poderá apresentar argumentos, histórias que ouviu ou leu.

* Infografias: Se puder, coloque gráficos, fotos, etc.

Seu texto poderá ser publicado no jornal escolar, no mural da escola,
na organização de um jornal “televisivo” e/ou no blog ou site da
escola. Mãos à obra!!!


