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Nesta caminhada, desenvolvemos muitas
habilidades linguísticas que nos conferem
segurança ao produzir textos e qualidade
à escrita. Estudamos gênero e tipologia
textual, estruturação e progressão de
texto, diferentes linguagens, formas de
se dizer as coisas por meio das figuras de
linguagem, coerência e coesão e agora,
por último, mas não menos importantes,
os conectores e articuladores discursivos.
Bela bagagem, excelente repertório!!!!
Então, bora botar em prática esse
aprendizado?

Hoje você deverá produzir um gênero textual bastante significativo,
pois ele circula entre nós diariamente, nas diversas mídias. Trata-se da
REPORTAGEM.
Você se lembra da estrutura de uma REPORTAGEM? Vamos recordá-la.

A REPORTAGEM é um gênero textual jornalístico, com objetivo de
transmitir informações mais detalhadas do que a notícia, de forma
abrangente, citando fontes, entrevistas, dados estatísticos e outras
informações obtidas por meio de estudos e pesquisas, que conferem
mais credibilidade ao texto.

Considere a ESTRUTURA DA REPORTAGEM
TÍTULO OU MANCHETE
SUBTÍTULO
LIDE
CORPO DO TEXTO

NOME DO TEXTO
COMPLEMENTA O TÍTULO
PRIMEIRO PARÁGRAFO DO TEXTO
DESENVOLVIMENTO 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.

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
https://www.todamateria.com.br/genero-textual-reportagem/

Como a REPORTAGEM é um texto resultado de muito estudo, pesquisas,
sugerimos que você escolha um tema que lhe chame a atenção, que desperte
sua curiosidade, mas que ainda não tenha conhecimento suficiente sobre ele.
Sendo assim, inicie suas pesquisas para se apropriar desse tema. Veja o que
vários jornais, as pesquisas universitárias, especialistas no assunto, cientistas,
pesquisadores, entre outras fontes, dizem a respeito... Assista a documentários,
vídeos... Enfim, levante vários dados, informações sobre esse tema por você
escolhido.
Com todo esse material riquíssimo em mãos, sugerimos que você produza a
sua REPORTAGEM. Mas, antes, vamos planejar essa escrita!!!

Como em toda produção, você deve planejá-la, pensar em alguns elementos que são
imprescindíveis para que ela seja, efetivamente, um veículo comunicacional. Mas, quais
são esses elementos?
1. O que escrever? (aqui você vai pensar no tema a ser abordado)
2. Como escrever? (uma REPORTAGEM, respeitando suas características composicionais,
estruturais)
3. Para quem escrever? (público-alvo – hipotético, a quem se destinará o texto).
4. Para que escrever? (o objetivo, finalidade da REPORTAGEM: informar)
5. Onde escrever? (campo de atuação e suporte de veiculação – hipotético: jornal, revista,
Facebook, TV, Instagram, meios digitais...).

Se você pensou em produzir uma REPORTAGEM para veicular,
imaginariamente, na linguagem oral, em um telejornal, por exemplo,
lembre-se de que, antes de ser apresentada oralmente, ela foi
escrita!

Agora você já está apto(a) a produzir o seu texto!
Vamos a ele!!!

Esperamos que este semestre tenha sido produtivo!!!
Logo nos vemos por aqui novamente!
Até o próximo “encontro”!!!

