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Leia este trecho de uma reportagem de um jornal de Sorocaba, SP.

Já está disponível para reserva desde o dia 12 de março, em sistema de crowdfunding, o
livro-reportagem Projeto Hibakusha, que contará em forma de história em quadrinhos os
relatos de sobreviventes do bombardeio de Hiroshima, em 6 de agosto de 1945. A bomba
atômica, a primeira usada para a guerra em toda a história da humanidade, matou cerca
de 70 mil pessoas instantaneamente, começando a dar um fim para a Segunda Guerra
Mundial.
“Em Projeto Hibakusha, nós vamos acompanhar a história de um jornalista brasileiro
enquanto ele tenta encontrar respostas para algumas perguntas: o que a bomba atômica
significou para as pessoas que estavam lá naquele dia histórico — quem são elas e que
tipo de sentido elas extraíram daquela experiência terrível? E quais sentidos restam para
nós construirmos a partir da barbárie, 75 anos depois da explosão?”, conta o idealizador
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do projeto, o jornalista e professor universitário sorocabano Guilherme Profeta, que
assina a reportagem e o roteiro do livro, o seu terceiro título publicado em forma de
quadrinhos.
[...]
https://www.jornalcruzeiro.com.br/mais-cruzeiro/autores-sorocabanos-lancam-livro-reportagem-em-quadrinhos/

Você tem conhecimento sobre esse bombardeio que Hiroshima sofreu em 1945?
Amplie seus conhecimentos, acessando os sites abaixo.
6 de Agosto de 1945 - Bombardeio atômico de Hiroshima
https://www.youtube.com/watch?v=SwcAYuzNNlk
Bombardeio de Hiroshima completa 75 anos
https://olhardigital.com.br/video/bombardeio-de-hiroshima-completa-75-anos/104746
3 dias depois de Hiroshima, foi a vez de Nagasaki ser bombardeada
https://www.youtube.com/watch?v=sXQ6Fsp5tnw
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Considere a ESTRUTURA DA REPORTAGEM

A REPORTAGEM, diferentemente da NOTÍCIA, não segue a estrutura
da pirâmide invertida, em que os fatos mais relevantes são apresentados
por primeiro, seguidos de suas explicações e desdobramentos.

9º. ano – Semana 9 – #etapa2

6

Você teve contato com um trecho de REPORTAGEM escrita e também, dinâmica,
em vídeo.

Como se caracteriza o gênero textual REPORTAGEM? No que ele difere
da NOTÍCIA?

Muitas pessoas confundem NOTÍCIA com REPORTAGEM, mas elas têm
características distintas.
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Você já deve ter percebido ao menos uma diferença entre NOTÍCIA e
REPORTAGEM: a extensão do texto. Certo? Geralmente, a notícia é bem mais
breve.
A estrutura da REPORTAGEM é mais elaborada do que a da notícia, pois ela não
precisa ser objetiva, sintética.
Geralmente, a REPORTAGEM apresenta discurso direto e indireto, alternando
vários pontos de vista: dos entrevistados, dos especialistas, das testemunhas...
Trata-se de um gênero bem elaborado, com base em estudos, podendo
apresentar, inclusive, levantamento de dados e análise de resultados obtidos em
pesquisa. Não precisa, com isso, ser de um tema atual.
Na REPORTAGEM, o texto assume um ar de pessoalidade, uma vez que é
produzida a partir do ponto de vista de quem a escreve e assina.
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Vamos tecer algumas diferenças básicas entre NOTÍCIA e REPORTAGEM.
Escreva N para característica do gênero textual NOTÍCIA e R para característica
do gênero textual REPORTAGEM.

a) ( ) Informa fatos de maneira objetiva.
b) ( ) Desenvolve o tema abordado, acrescentando citações, resultados de pesquisa...
c) ( ) Faz investigações, tece comentários, argumenta.
d) ( ) Texto breve.
e) ( ) Tem caráter informativo.
f) ( ) Questiona os fatos, suas causas e consequências.
g) ( ) Pode apresentar citações, gráficos, imagens.
h) ( ) Publicação imediata à apuração dos fatos, pois seu conteúdo tem validade a curto prazo.
i) ( ) Apresenta detalhes significativos em determinado assunto.
j) ( ) Exposição de um fato atual, considerado relevante ao público.
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TIPOS DE REPORTAGEM
A reportagem pode ser EXPOSITIVA, INTERPRETATIVA ou OPINATIVA.
EXPOSITIVA: os fatos são desenvolvidos de forma simples e objetiva.
INTERPRETATIVA: os fatos são comentados.
OPINATIVA: o repórter dá sua opinião sobre os fatos.
Para ampliar ainda mais seus conhecimentos sobre esse gênero textual jornalístico,
sugerimos alguns sites para pesquisa:
https://www.coladaweb.com/como-fazer/reportagem
https://brasilescola.uol.com.br/redacao/a-reportagem.htm
https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/lingua-portuguesa/reportagem

GABARITO
a) N / b) R / c) R / d) N / e) R,N / f) R / g) R / h) N / i) R / j) N
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