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 TEMPO DE AULA: 30min
 ACOLHIMENTO
 GÊNERO TEXTUAL: REPORTAGEM
 EXPLANAÇÃO DO CONTEÚDO: Definição, estrutura, elementos composicionais e

função sociocomunicativa da REPORTAGEM.
 TEMPO PARA O REGISTRO VERBAL ESCRITO DA AULA
 DA TEORIA À PRÁTICA: ATIVIDADES DE SALA
 DESCRITORES A SEREM ALCANÇADOS:
D1 - Localizar informações explícitas em um texto.
D3 - Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.
D6- Identificar o tema de um texto.
D12 - Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros.
 QUESTÕES COMPLEMENTARES - CASA
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CONCEITO

A Reportagem é um gênero textual não literário. Ela é considerada um

texto jornalístico veiculado pelos meios de comunicação: jornais, revistas,

televisão, internet, rádio, dentre outros.

O repórter é a pessoa que está incumbida de apresentar a reportagem, a

qual aborda temas da sociedade em geral. É um gênero textual que tem o intuito

de informar ao mesmo tempo que prevê criar uma opinião nos leitores, portanto,

ela possui uma função social muito importante como formadora de opinião.
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1. Manchete: compõe-se de frases curtas e objetivas; apresenta-se em letras de maior

destaque, visando despertar o interesse do leitor para o que se quer comunicar.

2. Título auxiliar: complementa o título principal, isto é, a manchete, com o objetivo de

aumentar o interesse do leitor pelo conteúdo da notícia ou reportagem.

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.

ESTRUTURA
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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.

ESTRUTURA
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ELEMENTOS COMPOSICIONAIS
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A reportagem publicada no jornal “O Globo”,
do dia 21 de abril de 2010, tem como assunto
principal informar sobre os problemas que
atingem os moradores do entorno de Brasília.

 Apresenta linguagem clara e objetiva, recurso
predominante na linguagem jornalística.

 Apesar de contrariar o princípio da
imparcialidade, é possível observar que há uma
opinião pessoal do enunciador na reportagem.

 A imagem da campanha institucional do
Governo do Distrito Federal, aliada aos seus
recursos linguísticos, estabelece um paradoxo
com a informação veiculada na reportagem.

O fragmento da reportagem confronta as
informações veiculadas na campanha
institucional do Governo do Distrito Federal.

CARACTERÍSTICAS



 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.

SUPORTE DE CIRCULAÇÃO
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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.

ESTRUTURA
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Trata-se de uma forma de linguagem visual que usa imagens para

representar algum tema. As REPORTAGENS exploram imagens, gráficos,

infográficos, tabelas, fotos etc., para complementar e dar maior

credibilidade às informações que serão transmitidas.

ICONOGRAFIA
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Exemplo de ICONOGRAFIA na REPORTAGEM

ICONOGRAFIA


