O Jornalismo engloba diversos gêneros textuais, que costumam ser
confundidos em relação ao seu emprego e função informativa. O caso mais
comum envolve as definições é saber primeiramente a diferença
entre notícia e reportagem para poder aprender tudo o que envolve a
confecção de uma, em todas as suas linhas de itens a fazer.

Diferença entre Notícia e Reportagem
Embora sejam de caráter informativo, onde não se expressa opinião
pessoal, vamos entender a seguir como identificaremos cada um dos dois
gêneros jornalísticos, de acordo com suas características e necessidade de
publicação de conteúdo.

Características de uma notícia
É definido como notícia, um texto que envolve conteúdo factual.
Ou seja, uma informação que precisa ser divulgada de imediato, e que
sua validade informativa expira em um curto prazo de tempo.
Para ter certeza que o tema é uma notícia, o jornalista deve pensar
se o assunto terá o mesmo grau de importância caso seja postado num
prazo de tempo maior.
Se for constatado que a informação deve ser consumida pelo leitor de
imediato, definitivamente deverá ser elaborada uma notícia.
Dentro deste perfil, o texto jornalístico se apresenta em poucos
parágrafos, com informações essenciais, descritas no lead da matéria.
As perguntas ‘O que? Como? Por quê? Onde? Quando? Quem?’
serão suficientes para o leitor, e devem ser apresentadas de acordo com o
grau de importância.
As causas e consequências do tema da notícia não são o objetivo da
notícia.
Além dos fatos principais do assunto, é necessário apenas a inclusão
de declarações breves de fontes diretas ou indiretas, que confirmação a
veracidade da informação.
A interpretação fica por conta do leitor.

Por isso, a notícia é praticamente o modelo textual mais utilizado em
mídias de massa, como jornais, rádio e TV.
Um modo simples, rápido e eficaz de se divulgar pautas quentes, que
precisam chegar ao público geral rapidamente.
Em cima disso tudo a sua construção precisa ser feita corretamente
também, desde a pauta, apuração, entrevistas, os padrões de redação e
muitos outros itens. Você conhece tudo e sabe fazer bem cada um?
Por conta dessa complexidade, criamos o Curso Como Fazer Uma
Notícia/Reportagem de Sucesso, de uma forma que você não erre em
nenhum ponto e possa entender como as empresas de comunicação exigem
de você essa elaboração das notícias e reportagens.

Características da reportagem
A reportagem apresenta mais informações que a notícia. Isso deve
ser deixado bem claro com relação a Diferença entre Notícia e Reportagem.
Este gênero jornalístico engloba causas ou desdobramentos de uma
notícia, com a liberdade de criar interpretações sobre o tema.
O jornalista pode incluir mais fontes, e expandir sua pesquisa.
Para elaborar a reportagem, o profissional tem mais tempo para
produzir o conteúdo, o que beneficia a possibilidade de pesquisa de campo.
Ou seja, o jornalista pode fazer a apuração presencial, no local do
ocorrido, em contato direto com cenas, personagens entre outros aspectos
envolvidos com o tema da reportagem.
É um apanhado muito maior de informação. Quanto mais detalhado,
melhor. Imagens e gráficos também podem ser usados para ilustrar a
reportagem.
Diferente da notícia, o lead da reportagem não precisa responder de
cara as principais informações que serão abordadas.
No início da matéria, é importante destacar de forma criativa e
instigante o quão interessante será o tema a ser descrito.

Assim, o redator pode começar o conteúdo com o perfil de algum
personagem importante, ou com a descrição do cenário principal do tema.

fundo.

O objetivo é levar ao leitor, uma visão interpretativa, e detalhada a

Para fazer uma reportagem é necessário mais entendimentos,
detalhes, informações, dados e elaborações mais complexas. Por isso pense
bem se conhece esse pontos, pois a vida do jornalista se resume a esses
textos jornalísticos.

