
Características da reportaxe. 

A reportaxe é un xénero xornalístico que pode ser informativo (reportaxe obxectiva) ou combinar 
información e opinión (reportaxe interpretativa). 
Este segundo tipo, no que se aprecia o punto de vista do xornalista, é o que traballaremos nós. 
Farémolo ampliando os datos da nosa noticia, explicando as circunstancias (sobre todo o como e o 
porqué) e incluíndo a opinión de diferentes persoas (os avós e avoas).

Cuestión clave:

O titular busca suxerir. De que xeito?
Empregando  recursos  retóricos  (por  exemplo:  No último  suspiro),  buscando  a  ambigüidade 
(como en Viaxe sen airbag), reformulando títulos famosos ou frases feitas (As mozas Coppola), 
etc.

A entrada ou lead é como na noticia? 
Practicamente  igual,  ou sexa:  un pequeno parágrafo coa información esencial  e  cuns  trazos 
tipográficos especiais (letra negra ou cursiva e separación do corpo da noticia). Aínda que pode 
conter algunha declaración e aparecer no inicio do corpo da reportaxe.

O comezo do corpo intenta ser atractivo e espertar a curiosidade do lector. Como?
Cun resumo actualizado dos feitos, coa revelación de algo oculto na noticia, coa narración dun 
caso persoal, con algunha suposición intrigante, cunha anécdota que ilustre o tema...

O corpo sempre segue unha orde. Como se organiza? 
O  fío  condutor  ao  narrar  e  expoñer  os  feitos  soe  ser  cronolóxico  (avance  no  tempo)  ou 
explicativo (diversas cuestións). Na parte final adoita haber diferentes apartados, cun título cada 
un, para desenvolver distintos aspectos. Tamén se poden incluír en ventás para facilitar a súa 
lectura.



A reportaxe é ampla. Como conseguir que sexa amena?
Combinando en cada parágrafo a información sobre os feitos con declaracións de diferentes 
protagonistas. Esas declaracións aparecen normalmente como citas textuais (en estilo directo co 
uso de “comiñas” e verbos de dicción como afirmou, sinalou, manifestou, explicou...). Tamén se 
intercalan  valoracións  do  xornalista,  mesmo  nalgún  caso  cunha  linguaxe  expresiva  (con 
comparacións, adxectivos valorativos...).

O peche procura sintetizar. De que maneira? 
Conectando no último parágrafo coa idea central da reportaxe ao tempo que se inclúe unha 
conclusión ou unha proposta.

Velaquí un exemplo:
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