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REPORTAGEM

O TÍTULO PODE SER MAIS 
CRIATIVO

A reportagem também tem 
entradão e imagens 
legendadas.

“Sobem-se apenas dois ou três 
degraus para entrar numa 
pequena casa de madeira e, 
imediatamente, se sente o 
cheiro.”

Só é reportagem se o repórter 
esteve ao local. O repórter 
deve conseguir transportar o 
leitor para essa realidade.

A reportagem não tem de 
obedecer à pirâmide 
invertida, nem responder às 
seis perguntas das notícias 
logo nos primeiros 
parágrafos.

A reportagem deve acabar tão 
bem como começa:
“Quem diria que este cogumelo 
mal cheiroso seria 
comestível. Claro que terá um 
aspecto muito menos apetitoso 
quando o encontrar rodeado de 
moscas.” (adaptado do 
Público)

NOTÍCIA

O TÍTULO TEM O MAIS 
IMPORTANTE DA NOTÍCIA

O entradão tem as ideias 
mais importantes.

O primeiro parágrafo deve 
responder às perguntas: Quem? 
O quê? Quando? Onde?

O corpo do texto responde às 
perguntas: Como? Porquê?

A notícia deve ser escrita no 
formato de pirâmide 
invertida, com a informação 
mais importante no topo.

Uma notícia tem sempre uma imagem 
(pelo menos) que deve ser legendada e 

ter referência ao autor.
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ENTREVISTA

CHAMAR AO TÍTULO UMA 
RESPOSTA RELEVANTE

Também nas entrevistas se 
faz um entradão e se 
legendam as imagens.

O texto começa com uma 
apresentação do entrevistado 
e do tema da entrevista em 
poucos parágrafos.

Devemos confiar em todas as 
respostas?
Não. Devemos fazer mais 
perguntas e tentar confirmar 
todos os dados que levantem 
dúvidas.

Precisamos de colocar as 
respostas completas?
Não. Não podemos mudar o 
sentido da resposta, mas 
podemos eliminar partes que 
não sejam relevantes para a 
pergunta feita. 

ARTIGO DE FUNDO

O TÍTULO É O ISCO

Entradão e imagem como nos restantes exemplos.

O leitor tem de perceber, logo
no primeiro parágrafo, porque é
que o repórter decidiu escrever
aquele artigo. Tem um “gancho”
de atualidade?

ERROS A EVITAR

O REPÓRTER NÃO DEVE:

*Fazer campanha ambientalista
*Fazer parte da história, não 
deve usar a primeira pessoa
*Dar opiniões ou fazer 
suposições
*Abusar dos adjetivos e 
advérbios
*Usar pontos de exclamação e 
reticências
*Fazer agradecimentos

O REPÓRTER DEVE:

*Ser rigoroso
*Contar, em vez de dizer que 
lhe contaram
*Confirmar todos os dados que 
lhe são fornecidos
*Citar os dados concretos
*Ter cuidado com as 
conclusões resultantes das 
análises estatísticas
*Falar com as várias fontes 
relacionadas com o assunto
*Citar corretamente as fontes 
e citá-las no texto

Quando possível, deve ser
construído segundo o esquema 
da pirâmide invertida.

Um artigo de fundo não é um 
relatório escolar nem um 
texto enciclopédico.


