


3.Lide: constitui o primeiro parágrafo, que apresenta, de forma resumida,
aspectos relevantes da informação sobre a qual a reportagem ou notícia
versa, respondendo a questões como: O quê? Quem? Quando? Como?
Onde? Por quê?

4.Corpo da reportagem: consiste no texto desenvolvido, com a
apresentação mais pormenorizada dos pontos relevantes ao assunto
tratado.
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5. Entretítulos – itens abordados em uma reportagem. Por meio deles,
informa-se ao leitor qual é o encaminhamento dado pelo produtor do texto,
como ele divide o assunto tratado.

6. Janela – espaço com os trechos mais interessantes da reportagem, a fala de
alguém, um dado estatístico, etc.

7. Boxe explicativo – quadro com informação suplementar, como dados
numéricos de pesquisa, mapas de localização, contextualização histórica,
definições de conceitos etc.
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Observe um fragmento de reportagem feita sobre um trabalho de Fernanda
Montenegro no cinema internacional:

Na hora em que o diretor de filmes como Quatro casamentos e um
funeral, O sorriso de Monalisa e Harry Potter e o cálice de fogo telefonou
chamando-a para sua adaptação cinematográfica do livro O amor nos tempos
do cólera, de Gabriel García Márquez, ela lhe perguntou: – Por que não uma
colombiana?

Newell insistiu: – Eu quero seus olhos. Venha para cá fazer o filme comigo.
O Globo, 22 dez. 2007.
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“O projeto determina que as medidas protetivas serão 
registradas em um banco de dados do Conselho Nacional 
de Justiça, que pode ser acessado pelo Ministério Público, 
pela Defensoria Pública e órgãos de segurança pública e 

assistência social, para garantir a fiscalização e efetividade 
da proteção. Há, por outro lado, quem veja a mudança 

com bons olhos.”
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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.
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Os interlocutores de reportagens dependem muito do

tópico por elas abordado e do veículo de circulação.

Uma reportagem apresentada no Globo Rural, por exemplo,

tem como locutário agricultores ou pessoas ligadas ao campo.
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Revistas, jornais e Internet exploram imagens, gráficos,
tabelas, fotos, etc. para complementar a reportagem
apresentada. A televisão, por sua vez, mostra as imagens
para dar mais credibilidade ao assunto apresentado.
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A linguagem, em geral, deve ser adequada à registro
padrão formal da língua. 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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• Pauta – assunto com base no qual a reportagem será desenvolvida.

• Apuração - investigação dos fatos ou assuntos, colhimento de dados, etc.

• Redação – produção propriamente dita do texto como base nos fatos
apurados, a qual tende a apresentar a visão que o redator tem do tema
abordado.

• Edição – fase em que o texto é revisado 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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Atente para o texto jornalístico a seguir:

BRASIL REGISTRA 1 CASO DE AGRESSÃO A MULHER A CADA 4 MINUTOS,
MOSTRA LEVANTAMENTO
Violência se dá sobretudo em casa, com agressor conhecido; dado inclui
apenas sobreviventes
9.set.2019 às 2h00 – Marina Gama Cubas

A vendedora de roupas Talita Oliveira, 29, se submeteu a sete cirurgias
reconstrutoras nos dois últimos anos: duas na orelha esquerda e cinco no
nariz. “E terei que fazer mais dez só no nariz”, diz.
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Em novembro de 2017, foi atacada pelo ex-companheiro, que não aceitava
o fim do relacionamento. Era manhã de domingo quando o agressor invadiu a
casa da mãe de Talita, em Barueri (SP), onde ela estava.

Tentou esganá-la, quebrar o seu pescoço e arrancou com os dentes uma
orelha e o nariz da vendedora. Os dois filhos mais velhos da mulher, de 13 e 11
anos, viram tudo. “Vivi uma cena de filme de terror. Fiquei desfigurada. Dormi
uma e acordei outra. Parecia um monstro”, diz ela.

Atente para o texto jornalístico a seguir:
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O Ministério da Saúde registra que, no Brasil, a cada quatro minutos, uma mulher é
agredida por ao menos um homem e sobrevive. No ano passado, foram registrados mais de
145 mil casos de violência —física, sexual, psicológica e de outros tipos— em que as vítimas
sobreviveram. Cada registro pode incluir mais de um tipo de violência.

A conclusão vem de dados inéditos do Sinan (Sistema de Informação de Agravos de
Notificação), obtidos pela Folha via Lei de Acesso à Informação. A reportagem analisou 1,4
milhão de notificações recebidas de 2014 a 2018.
Toda vez que uma mulher procura um serviço de saúde, e o agente identifica que ela foi
vítima de violência, é obrigado a notificar o caso às secretarias de saúde (o mesmo ocorre
para violências sexuais, independentemente do gênero, e violências contra crianças e idosos,
entre outros casos).

Em uma entrevista com a vítima é comum que o profissional reconheça que a mulher
tenha sofrido mais de um tipo de agressão, como a física e a psicológica. Essas informações
compõem o Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes (VIVA/SVS/MS).
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O número não inclui as mulheres assassinadas, já que elas não são objeto
do mesmo tipo de notificação. Segundo o Ipea (Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada), em 2017 houve 4.396 assassinatos de mulheres no país.
A maior parte das vítimas de violência (física, sexual, psicológica, entre outras)
é mulher.

Fonte: Sinan/Ministério da Saúde; dados de 
2018 são preliminares e estão sujeitos a 

alterações

16



Há também alto índice de subnotificação, mesmo com a obrigação legal do
registro —o que significa que o número de agressões pode ser ainda mais alto.

Nos últimos anos, houve aumento expressivo nos registros de violência
física, psicológica e sexual, de acordo com a base de dados da pasta. A
tendência de crescimento se manteve ano após ano.

Os registros de violência sexual, por exemplo, tiveram aumento de 53% no
período. Nesse tipo de agressão, 7 em cada 10 vítimas são crianças e
adolescentes (têm até 19 anos).

As agressões de mulheres por homens não param de crescer, ano a ano em
diferentes categorias previstas pelo sistema de notificações do Ministério da
Saúde.
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Fonte: Sinan/Ministério da Saúde; dados de 2018 são preliminares e estão sujeitos a alterações

GRÁFICO 1
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GRÁFICO 2
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Em quase todos os casos de violência, o agressor da mulher é uma pessoa próxima:
pai, padrasto, irmão, filho, ou, principalmente, ex ou atual marido ou namorado. É em casa
onde as mulheres são, na maioria das vezes, agredidas: 70% dos casos ocorrem em
residência. Foi o caso da Talita, a mulher citada no começo desta reportagem.

A vítima e o agressor, seu ex-companheiro, ficaram juntos por cerca de dois anos. As
agressões começaram no segundo ano do relacionamento, segundo ela. Manchas roxas
pelo corpo eram comuns.

[...]
Para Perrone, essa violência está ligada aos papéis que são ocupados por cada gênero

na sociedade.
“Os homens são ensinados a utilizar a força e a violência para a resolução de conflitos

e tentam colocar as mulheres em determinados lugares. Há um exercício de poder e da
violência para controlar os corpos das mulheres.” [...]
Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/09/brasil-registra-1-caso-de-agressao-a-mulher-a-cada-4-minutos-mostra-
levantamento.shtml. Acesso em: 9 set. 2019.
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1. [D6] Qual o tema dessa reportagem?

2. [D12] Qual o tipo dessa reportagem?

A. EXPOSITIVO        
B. INFORMATIVO
C. DESCRITIVO        
D. NARRATIVO 
E. OPINATIVO

Violência contra a mulher.
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3. [D1] Quando e onde essa reportagem foi publicada?

No jornal on line Folha de São Paulo, em 09/09/2019.
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4. [D5] Segundo o GRÁFICO 1, a principal forma de violência 
registrada contra a mulher é a

A. a violência sexual.     
B. violência física.   
C. violência psicológica. 
D. tortura.
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5. [D5] Segundo o GRÁFICO 2, quem mais agride a mulher é o

A. namorado.     
B. ex-namorado.
C. cônjuge.
D. ex-cônjuge.
E. pai.
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4 EM CADA 10 JOVENS NEGROS NÃO TERMINARAM O ENSINO MÉDIO
Dados do IBGE mostram que abandono escolar atinge mais população
negra
Brasília, 1º.set.2019 às 17h19 – Paulo Saldanha

Concluir a educação básica ainda é realidade distante para muitos
jovens brasileiros, mas o problema atinge com maior intensidade
a população negra.

Um terço dos brasileiros entre 19 e 24 anos não havia conseguido
concluir o ensino médio em 2018. Apesar da média geral já ser alta (e cujo
percentual é similar entre jovens brancos), o panorama entre os negros é
ainda pior: quase metade (44,2%) dos negros homens dessa faixa etária
não concluiu a etapa.

[...]
O cenário relacionado ao ensino médio é só uma ponta do desafio,

que começa mais cedo. Ser negro no Brasil aumenta a chance de exclusão
escolar ao longo da educação básica, como mostram dados da mais recente
PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios), relacionado a 2018.
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[D7] O fragmento de texto que você leu foi publicado na
Folha de São Paulo on line. A tese desse texto pode ser
identificada no trecho:

A. Concluir a educação básica ainda é realidade distante
para muitos jovens brasileiros.

B. [...] quase metade dos negros homens dessa faixa
etária não concluiu o ensino médio.

C. O cenário relacionado ao ensino médio é só uma
ponta do desafio, que começa mais cedo.

D. Ser negro no Brasil aumenta a chance de exclusão
escolar ao longo da educação básica [...]
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