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Reportagem

• A reportagem é um dos géneros jornalísticos preparado com
antecedência, eminentemente informativo e orientado pela visão do
jornalista (subjectiva);

• A observação directa e a recolha de dados desempenham um
papel fundamental na execução da reportagem, que ditarão
essencialmente o seu carácter;

• A diferença entre esta e a notícia está na adopção de uma
estrutura diferenciada, por parte da reportagem, procurando tratar
o assunto exaustivamente, em profundidade, segundo o ponto de
vista adoptado;

• Neste género de texto, o jornalista investe habitualmente muito
mais tempo e recursos do que na realização de uma simples
notícia.
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Reportagem

Pelas suas características, as reportagens pedem :

• Títulos apelativos;
• Leads retardados,;
• Não se conformam à técnica da pirâmide invertida.

• Trata-se de “contar uma história” segundo um ângulo
escolhido pelo jornalista que a investigou. Feita a pesquisa, o
jornalista parte dos factos e constrói uma história integrando
citações de personagens que nela participam e/ou citações
de documentos importantes para a validação e comprovação
dos factos apresentados.
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Reportagem televisiva

A produção de uma reportagem de televisão deve 
respeitar uma série ordenada e coerente de 

passos.

Objectivo:

• Sistematizar o trabalho do repórter;

• Facilitar a sua execução no terreno;

• Tornar mais eficaz a construção da reportagem.

4



Reportagem televisiva

Cada passo deve ser dado de forma coerente, integrada e harmoniosa:

1. Identificação do tema;

2. Recolha de informações;

3. Selecção das informações;

4. Hierarquização das informações:

5. Montagem.
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Reportagem televisiva

• O jornalista decide, em conjunto com editores e chefias;

• Deve procurar saber todas as suas implicações, desdobramentos, causas e
consequências;

• O repórter deve recolher o maior número possível de informações sobre o
tema.
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Reportagem televisiva

• O jornalista parte para o terreno com o repórter de imagem (in loco);

• Observa as situações e pessoas. Deve registar, com fidelidade, as
declarações de quem entrevistar e. ao tomar notas, reproduzir objectivamente
os factos que presenciou;

• Define os campos de acção e antecipa o modo como a reportagem se vai
desenvolver;

• O jornalista, nesta fase, deve decidir claramente os passos a seguir para
construir a reportagem já mentalmente pensada

7



Reportagem televisiva

• O jornalista deve visionar todas as imagens recolhidas e consultar todos os
seus apontamentos decidindo o que considera ser relevante e irrelevante;

• Considera os planos mais importantes e os que poderão ser necessários na
montagem.
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Reportagem televisiva

• A informação seleccionada é hierarquizada de acordo com os 
critérios de importância jornalística.
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Guião de reportagem 

O jornalista deve construir uma sinopse final ou um guião da sua 
reportagem , definindo:

1. Ângulo de abordagem;

2. Estrutura material;

3. Estrutura formal;

4. Áreas de desenvolvimento;

5. Remate .
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• Ao seleccionar um terminado lado da questão e ao valorizá-lo, o
jornalista condiciona o enquadramento do tema e o seu
desenvolvimento, levando o espectador por um caminho pré-
definido;

• A sua escolha do ângulo é fundamental pois ajuda a compreender
a questão, concentra a atenção do espectador e define os
contornos da reportagem.

• É a partir de decisões sensatas e ponderadas sobre a melhor 

forma de aproveitar o potencial da notícia;
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• Há que saber captar o acontecimento de forma nítida e
expressiva, pois iniciar uma reportagem com uma imagem fraca ou
demasiado genérica pode levar o espectador a desistir de a
assistir;

• Se a nossa primeira imagem provocar no espectador reacções de
espanto, surpresa ou curiosidade, ele vai querer continuar a assistir
à reportagem.

• O jornalista deve começar a montar a sua reportagem, com todas
as informações recolhidas e com a imagem mais forte, ou seja, a
imagem mais relevante quer estética quer jornalisticamente;
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• Esta deve conter todos os elementos que tornam a nossa
reportagem interessante e apetecível: a informação mais importante,
a descrição de pessoas, ambiente e situações e um elemento de
atracção ( formal ou material).

• O jornalista enquadra os conteúdos recolhidos através de uma
formulação interessante e forte;

• O espectador gosta de ser surpreendido e convidado a saber
mais. Deste modo, o início da reportagem deve ser atraente,
inovadora, surpreendente, devendo, por isso, respeitar as regras da
novidade, surpresa e relevância;
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• No desenvolvimento do tema, o jornalista deve ter atenção
ao conteúdo e tamanho das frases e dos planos. Quanto mais
simples e curtos melhor;

• O espectador não quer ser incomodado mas sim
informado ;

• Além de curtas e simples, as frases devem conter todos os
elementos necessários à fácil e imediata compreensão da
mensagem. Estrutura directa, tão próxima quanto possível da
coloquialidade.
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• A reportagem é quase sempre um retrato, de pessoas (rosto, marcas,

expressões, gestos, personalidade, modo de vestir, etc...), de situações ou

de ambientes;

• É também um trabalho de investigação (tanto pode ser desenvolvido

através da recolha de testemunhos como da consulta de documentos).
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• O jornalista deve rematá-la com uma imagem e frase muito
forte, que sintetize os pontos fortes do trabalho ou que exprima
uma conclusão (jornalisticamente aceitável) do que ficou dito e
revelado;

• O remate é a última ideia ou sensação com que o espectador
vai ficar. Convém que seja uma sensação forte, agradável e
substancial;

• A reportagem deve assentar em factos e acima de tudo, em
pessoas. São elas que dão a dimensão humana e interessante
à história, aproximando-a do espectador. Sem pessoas, a
reportagem é uma abstracção, uma narrativa distanciada, seca
e desapaixonada.
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• As pessoas da nossa reportagem devem ter opinião e emoções. Devem
ter rosto e gestos. Ao repórter cabe registar tudo isso de forma
eloquente mas equilibrada, sem distorcer factos ou situações;

• A reportagem é uma história viva e vivida !!
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• Construir uma reportagem implica encontrar a estrutura mais adequada
ao objectivo de comunicar a mensagem com eficácia;

•As formas de construir uma reportagem são quase infinitas. Tudo
depende da criatividade do repórter, do seu talento e da sua qualidade
técnica;

•O jornalista deve manter, perante todas as situações, uma mente aberta
e disponível, como também revelar uma enorme e insaciável curiosidade.

Fim
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