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Reportagem

A reportagem é considerada um texto jornalístico veiculado pelos 
meios de comunicação: jornais, revistas, televisão, internet, rádio, 
dentre outros.



• Geralmente são textos mais longos, opinativos , enquanto as notícias 
são textos relativamente curtos e impessoais que possuem o intuito 
de somente informar o leitor de um fato atual ocorrido.



Por esse motivo, a reportagem é um texto que precisa de mais tempo 
para ser elaborado pelo repórter, donde se desenvolve um debate 
sobre um tema, de modo mais abrangente que a notícia.



Estrutura da Reportagem

Embora apresente uma estrutura similar à da notícia, a reportagem é 
mais ampla e menos rígida na estrutura textual.

Ela pode incluir as opiniões e interpretações do autor, entrevistas e 
depoimentos, análises de dados e pesquisa, causas e consequências, 
dados estatísticos, dentre outros.



• Título Principal e Secundário: as reportagens, tal qual as notícias, podem 
apresentar dois títulos, um principal e mais abrangente (chamado de 
Manchete), e outro secundário (uma espécie de subtítulo) e mais 
específico.

• Lide: na linguagem jornalística a Lide corresponde aos primeiros parágrafos 
dos textos jornalísticos, os quais devem conter as informações mais 
importantes que serão discorridas pelo autor. Portanto, a Lide pode ser 
considerada uma espécie de resumo, donde as palavras chave serão 
apontadas.

• Corpo do Texto: Desenvolvimento do texto, sem perder de vista o que foi 
apresentado na Lide. Nessa parte, o repórter reúne todas as informações e 
as apresenta num texto coeso e coerente.



• Tarefa mínima 

• Para dia 8/6

• Livro de produção de texto –página 62

Proposta de redação

Após a leitura dos textos motivadores, escreva uma reportagem sobre 
uma situação em que ocorreu o bullying na escola. Seu texto deve ter 
de 25 a 30 linhas. Atente-se às características do gênero solicitado.


