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GÉNEROS TEXTUAIS1

   REPORTAGEM (de rádio e televisão)

A reportagem é um género jornalístico nobre, que tem como finalidade informar 
o público sobre um acontecimento da atualidade com interesse mediático. Contrasta com 
a notícia por aprofundar mais a informação, por cobrir o evento no local e recorrer a depoi-
mentos de vários intervenientes. Centramo-nos aqui na reportagem de rádio e televisão.

	 Características

•  A reportagem televisiva recorre à imagem, ao som e à palavra dita, enquanto 
a reportagem de rádio utiliza apenas as linguagens sonora e verbal e tem de 
prescindir da imagem.

•  Ao deslocar-se ao local, o repórter relata os acontecimentos e recolhe depoimen-
tos de vários intervenientes que presenciaram os factos ou os seus efeitos. 
Da participação de testemunhas resultam diferentes pontos de vista: o discurso 
alterna assim entre a terceira pessoa do repórter e a primeira pessoa dos que 
testemunharam os acontecimentos.

•  O repórter organiza a informação de forma estruturada e progressiva, selecio-
nando o essencial e integrando os testemunhos no seu discurso para obter uma 
relação entre o todo e as partes.

•  Como na notícia, uma reportagem deve começar por dar conta do acontecimento 
(o quê?), dos seus intervenientes (quem?), do local e do momento em que ocorreu 
(onde? e quando?). Depois, deve esclarecer os motivos e as circunstâncias em 
que a ocorrência se deu (porquê? e como?).

•  Graças à presença do repórter no terreno, a reportagem pode oferecer pormeno-
res sobre o acontecimento (até porque envolve investigação) e dar conta, em 
estilo vivo, das emoções de quem o viveu de perto. A objetividade da reportagem 
fica naturalmente salpicada de subjetividade.

   DOCUMENTÁRIO

O documentário é um género cinematográfico e televisivo não ficcional, na medida 
em que se caracteriza pelo compromisso de retratar um dado aspeto da realidade e não 
de imaginar uma história fictícia; como num filme de ficção.

	 Características

•  Trata-se de um género que permite a cobertura de um vasto leque de temas. 
Há documentários históricos, políticos, literários, sobre temas da atualidade, sobre 
a natureza, etc.

(1) O Programa  
de Português segue  
o conceito de que  
um texto é «uma 
sequência autónoma 
de enunciados,  
orais ou escritos» 
(«Texto e textualidade», 
in Dicionário 
Terminológico).
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•  O documentário apresenta sempre uma visão parcial e subjetiva do tema e da 
realidade que está a tratar. Não há objetividade porque o realizador e a sua equipa 
escolhem a parte do real que se vai apresentar e o modo como se aborda o assunto.

•  Quanto às linguagens usadas, os documentários recorrem à imagem, ao som 
(incluindo a música) e à palavra dita para tratar os temas em questão. Se a lingua-
gem verbal assegura o essencial da informação e o desenvolvimento das ideias, 
as imagens e o som ilustram expressivamente e complementam os dados apre-
sentados.

•  O modo discursivo dominante é o expositivo, na medida em que é necessário dar 
aos espetadores informação sobre o tema. No entanto, o modo argumentativo 
marca presença (mais em alguns documentários do que noutros) porque o reali-
zador e os intervenientes acabam por defender um ponto de vista sobre o assun-
to tratado; por exemplo, a poluição, os regimes ditatoriais, etc.

•  De uma forma geral, existe um narrador/locutor que funciona como fio condutor 
do documentário na apresentação dos factos e na organização da informação. 
Mas surgem também intervenientes que apresentam o seu testemunho ou o seu 
ponto de vista sobre o assunto em causa. A narração assume um estilo e um tom 
que se adequa ao tema; mas são os participantes que recorrem a registos subje-
tivos — cuidado, corrente, popular, coloquial, etc. —, que estão relacionados com 
a sua formação, emotividade, proximidade ao tema, etc.

   ANÚNCIO PUbLICITÁRIO

O anúncio publicitário é um modelo de texto que tem por finalidade vender um 
produto ou um serviço (publicidade comercial) ou encorajar um comportamento (publi-
cidade não comercial). Caracterizam-se aqui os anúncios para rádio, televisão, etc.

	 Características

•  A função do anúncio publicitário é persuasiva, na medida em que procura con-
vencer o público a fazer algo (comprar um produto, deixar de fumar, etc.). Para 
alcançar este fim, a publicidade tem de ter um carácter apelativo.

•  Os anúncios publicitários são difundidos nos meios  
de comunicação social (mas não só) e fazem-se valer de 
diferentes linguagens — a imagem, a palavra, o som —, 
que sempre surgem de forma conjugada. Esta multimo-
dalidade de meios usados é fundamental para a eficácia 
comunicativa, pois apela a diferentes sentidos dos desti-
natários e cativa-os pela emoção e pelo intelecto.

•  Considera-se que um anúncio deve reger-se por cinco 
princípios que se traduzem na sigla AIDMA: o texto pu-
blicitário deve captar a Atenção e o Interesse do público, 
despertar o Desejo (de adquirir um produto, etc.), ficar 
retido na Memória e desencadear uma Ação (comprar 
algo, fazer turismo em Portugal, etc.).

•  A linguagem verbal também tem de contribuir para o 
carácter apelativo do anúncio publicitário. Daí que este 
tire partido dos tempos e modos verbais (por exemplo, 
do imperativo), de neologismos e de recursos expressi-
vos, como o trocadilho, a metáfora, a adjetivação, etc. 
O slogan é a frase central, curta e apelativa, onde esses 
recursos devem ser mais explorados.
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•  A dicção, o tom e a expressão corporal (quando há imagem) do locutor e/ou de 
outros intervenientes são também estratégias exploradas. Assim se conclui que um 
anúncio publicitário tira partido da linguagem verbal e de linguagens não verbais.

   EXPOSIÇÃO SObRE UM TEMA

A exposição é um tipo de texto em que se pretende tratar um tema com alguma 
profundidade. O objetivo consiste em explicar e dar informação sobre o assunto pro-
posto, analisando os aspetos mais relevantes.

	 Características

•  O texto expositivo tem um carácter demonstrativo, na medida em que se pre-
tende elucidar o leitor/ouvinte sobre o tema em causa. Ao explanar esse tema, é 
necessário fundamentar as ideias e apresentar exemplos ilustrativos.

•  Por isso, num texto expositivo necessitamos de proceder a operações como 
identificar, caracterizar, descrever, analisar, comparar o assunto e as ideias  
(ou objetos).

•  Um exemplo: se o tema é o sistema político português, o texto expositivo deve 
caracterizá-lo (explicar que vivemos numa democracia e que o regime é republi-
cano), analisá-lo (mencionar os órgãos de soberania e os partidos…), identificar 
os aspetos que compõem o tema, etc. Nas páginas 268-270 encontra um texto 
expositivo sobre a história da língua portuguesa.

•  O texto deve estar bem organizado (introdução, desenvolvimento e conclusão) 
e as ideias bem estruturadas e bem articuladas entre si. Para organizar o con-
teúdo é previsível que seja necessário recorrer a formas linguísticas como 
conectores e deíticos. A apresentação do conteúdo deve reger-se pelos princí-
pios da concisão, da objetividade e da clareza.

•  Existem dois tipos de texto expositivo: o expositivo-informativo, cujo objetivo 
é apresentar informação sobre um dado assunto; e o expositivo-argumentativo, 
que tem por finalidade dar informação e defender um ponto de vista, uma opi-
nião, sobre um tema através de argumentos (ex.: defender ou condenar a pena 
de morte).

   RELATO DE VIAGEM

O relato de viagem é um texto literário ou não literário que narra 
a deslocação de alguém a algum lugar. A narrativa reveste-se de um 
interesse especial se der conta de uma viagem a um lugar distante, 
exótico ou menos conhecido do público-alvo. Mas o texto pode valer 
não pela estranheza do lugar visitado, mas pela forma especial como 
a viagem é contada e/ou como o lugar e as suas gentes são descritos. 
Devemos também ter em atenção que há relatos de viagens que são 
puramente ficcionais.

	 Características

•  O discurso de um relato de viagens resulta num texto pessoal 
porque está marcado pela subjetividade de quem tem a expe-
riência e escreve o texto. O discurso é dominado pela primeira 
pessoa do narrador que, em princípio, teve a experiência 
daquela viagem: há um eu que vive e observa e uma mão que 
escreve sobre o que aconteceu.
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•  Os temas de um relato de viagem são variados porque o olhar do viajante vai inci-
dindo em diferentes aspetos do lugar que visita e da cultura com que contacta: 
abordam-se questões sociais, políticas, comportamentais, artísticas, religiosas, etc.

•  O modo discursivo narrativo alterna com o descritivo: relatam-se as peripécias da 
viagem e descrevem-se espaços e pessoas. Os dois modos discursivos surgem 
interligados.

•  O relato de viagens expressa-se em diversos formatos e linguagens, o que lhe 
confere um carácter multimodal: em livro, em imagem em movimento (televisão, 
cinema), em registo oral (para a rádio), em suporte virtual (na Internet), etc. Salvo 
raras exceções, a linguagem verbal estará presente e tira partido de recursos 
expressivos (páginas 331-313) mas pode ser acompanhada pela imagem ou pelo 
som, dependendo do formato escolhido.

   ARTIGO DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA

O artigo de divulgação científica é um tipo de texto em que se procura transmitir 
ao grande público, em linguagem acessível, conhecimento científico, em muitos casos 
resultado de investigações mais ou menos recentes realizadas nas diferentes ciências, 
sobretudo nas exatas e naturais mas também nas ciências sociais e humanas.

	 Características

•  A função deste tipo de texto não é apresentar em primeira mão o resultado do 
trabalho científico de um investigador — para esse fim existe o artigo científico —, 
mas antes divulgar conhecimentos já aceites pela comunidade científica. Os arti-
gos de divulgação científica são escritos por investigadores e jornalistas e publica-
dos na imprensa generalista, em revistas de divulgação de conhecimento ou na 
Internet.

•  Tratando-se de um tipo de texto que se destina ao público geral, o artigo de divul-
gação científica tem de ser curto, e a informação apresentada, seletiva. As ideias 
devem estar hierarquizadas para organizar bem o texto e encadear eficazmente  
a informação, mas também para o leitor reter, em primeiro lugar, os factos mais 
relevantes. 

Ficha 12

•  Um artigo de divulgação exige investigação. É desejável 
que as fontes consultadas sejam referidas para o leitor 
poder confirmar a informação ou aprofundar os seus 
conhecimentos.

•  Visto que o propósito é informar com rigor, o discurso 
deve ter um carácter predominantemente expositivo  
e formal. Deve primar pela objetividade, pela exatidão  
e pela clareza. É aconselhável explicar bem os termos 
técnicos usados e evitar uma fundamentação dema-
siado complexa em termos de teorias e conclusões.  
No entanto, a linguagem deve também ser suficiente-
mente apelativa para cativar os leitores e fazer sobressair 
aspetos curiosos, intrigantes e inovadores desse conhe-
cimento.
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   APRECIAÇÃO CRÍTICA

A apreciação crítica é um texto, escrito ou oral, em que se apre-
sentam, analisam e avaliam obras artísticas e culturais: um livro, um 
filme, uma peça de teatro, um documentário, etc.

A avaliação da obra tanto incide sobre aspetos que o crítico (o autor 
da apreciação) considera meritórios (positivos) como sobre os que con-
sidera menos bem concebidos (negativos). Se o texto se destinar aos 
meios de comunicação social, deve ser escrito por um especialista da 
área, com conhecimento do assunto superior ao da maioria dos seus 
leitores, e centrar-se numa obra recentemente publicada ou exibida.

A opinião do crítico é forçosamente pessoal e subjetiva, mas assente em factos 
verdadeiros e válidos, e deve ser sempre bem fundamentada. Por isso se afirma que o 
autor da apreciação deve descrever o objeto para depois o comentar criticamente.

No 10.º ano de Português, propõe-se que o aluno leia, escreva e produza oralmente 
apreciações críticas de livros, filmes, peças de teatro, mas também de documentários, 
entrevistas, reportagens (estas como base de uma apresentação oral) ou ainda de outro 
tipo de manifestações culturais, como uma exposição.

	 Estrutura

Os textos de apreciação crítica têm uma estrutura pouco rígida, pois o crítico tem 
liberdade para organizar o modo como informa o leitor e lhe transmite a sua opinião. 
Ainda assim, há uma estrutura elementar deste texto que deve ser respeitada.

•  A apreciação crítica tem obrigatoriamente um título e pode organizar-se, como 
qualquer texto, em três partes: introdução, desenvolvimento e conclusão.

•  Se o texto for escrito, o crítico pode tratar no desenvolvimento aspetos diferentes 
da obra em cada parágrafo (ex. personagens, espaço, enredo, etc.), começando 
por dar informação, para depois avaliar os aspetos em causa. Mas o crítico tem 
liberdade para traçar a sua própria rota. 

	 Conteúdo

Vejamos alguns aspetos que podem ser analisados em apreciações críticas, segundo 
o tipo de obra:

•  Livro — os temas e ideias da obra, a linguagem; se se tratar de uma obra de fic-
ção, atente-se também ao enredo, às personagens, ao espaço, ao tempo, ao nar-
rador, a episódios interessantes;

•  Filme — temas e ideias do filme, a ação, os diálogos, o desempenho dos atores, 
a reconstituição de uma época, a «fotografia» do filme, o guarda-roupa, os efeitos 
especiais, a banda sonora, as cenas marcantes;

•  Espetáculo teatral — temas e ideias da peça, o enredo, o desempenho dos ato-
res, o cenário e os adereços, a reconstituição de uma época, o guarda-roupa, a 
música e a luz, a linguagem, as cenas marcantes;

•  Documentários, reportagens, entrevistas — tema geral e ideias particulares que 
se pretendem transmitir, pontos de vista dos intervenientes, registos de linguagem.

	 Linguagem

Como a atitude do crítico é marcada pela subjetividade, a linguagem usada é pau-
tada por marcas pessoais, podendo ele recorrer à ironia, ao subentendido e à metáfora 
na construção da argumentação. Ainda assim, o discurso deve ter a clareza necessária 
para comunicar com o público em geral; os termos técnicos usados, que são incontor-
náveis neste tipo de texto, devem ser acessíveis ao leitor.
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   SÍNTESE

A síntese é um tipo de texto em que se apresenta a informação essencial de outro 
texto, expondo-a de forma clara e concisa. 

  1.  Síntese escrita

•  A síntese escrita deve corresponder a cerca de um quarto do texto de partida 
(caso não haja outras indicações).

•  Deve ser fiel na reconstituição da informação do texto de partida. No entanto, não 
deve incluir citações do texto original. É também aconselhável que o discurso 
direto seja omitido ou transformado em discurso indireto.

•  Como se reproduz a informação essencial de um outro texto, é necessário supri-
mir as ideias secundárias, os pormenores, alguns exemplos e outros elementos 
acessórios. A síntese também não deve incluir comentários ou opiniões pessoais.

•  Ao preparar uma síntese, gozamos de alguma liberdade na ordem e na organiza-
ção das ideias. No entanto, é bom seguir a sequência de informação do texto de 
partida. Além disso, o discurso deve ser apresentado na terceira pessoa, identifi-
cando o(s) autor(es) do texto e as suas intenções.

•  É recomendável que a linguagem seja cuidada, objetiva e rigorosa, e as frases, 
concisas e claras.

  2.  Síntese oral

•  A síntese oral — de um texto, das ideias ou enredo de um livro, da ação de um 
filme ou de uma peça de teatro — deve ser apresentada no período de um a três 
minutos.1 Portanto, tem, forçosamente, de ser concisa.

•  Como a síntese escrita, deve reproduzir as ideias ou os factos principais do texto 
de partida e dispensar os pormenores. A linguagem tem de ser cuidada e clara,  
e as frases devem ser simples.

	 3.  Elaboração

A síntese escrita deve ser elaborada em três fases:
•  Fase de preparação;
•  Fase de redação do texto;
•  Fase de revisão.

Para a síntese oral apenas se contemplam dois momentos: preparação e apre-
sentação oral. Contudo, a preparação é mais exigente, pois, além da leitura do texto 
(do visionamento do filme, etc.), deve haver um ensaio da apresentação.

Em ambos os casos, a fase de preparação deverá seguir os seguintes passos:
1.º  Leitura (ou visionamento) global, destinada a apreender o sentido geral e os 

aspetos mais relevantes do texto, filme, etc.
2.º  Registo por tópicos, em linguagem pessoal, simples e cuidada, das ideias 

essenciais do texto, do filme ou da peça de teatro.

A redação/apresentação oral da síntese deve basear-se nas frases com as ideias 
essenciais registadas na fase da preparação. No caso da síntese oral, cf. a ficha 21 
sobre «apresentação oral», na página 322.

Na síntese escrita, a fase de revisão é essencial: é necessário reler o texto produ-
zido por forma a melhorá-lo: retirar repetições ou informação acessória e corrigir erros 
e imprecisões.  Ficha 17

(1) Indicações do Programa e Metas Curriculares de Português — Ensino Secundário.
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ANEXO III. CONCEITOS LITERÁRIOS
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CATEGORIAS DA NARRATIVA
  NARRADOR

 1. Presença

•  Narrador participante  — é uma personagem da narrativa e pode ser: 
 — autodiegético: participa na ação como personagem principal; 
 — homodiegético: participa na ação como personagem secundária.
•  Narrador não participante (ou heterodiegético) — não participa na ação como 

personagem, sendo, portanto, exterior ao enredo da história.

 2. Focalização

•  Focalização omnisciente — o narrador tem um conhecimento ilimitado dos 
acontecimentos e pode conhecer as personagens a fundo (pensamentos e sen-
timentos, etc.).

•  Focalização interna — os acontecimentos são vistos «pelos olhos» de uma 
personagem e estamos limitados ao conhecimento que ela tem dos factos.

•  Focalização externa — apenas se apresentam os factos observáveis da ação, 
limitando-se a informação aos comportamentos exteriorizados das personagens.

 3. Posição

•  Objetiva — a história é relatada sem marcas pessoais e com imparcialidade.
• Subjetiva — o narrador emite opiniões e inclui indícios da sua posição.

  AÇÃO

 1. Relevo

•  Ação principal — linha narrativa que envolve o protagonista e a resolução do 
problema que lhe foi colocado.

•  Ação secundária — linha narrativa que envolve episódios que se desenrolam em 
torno de figuras secundárias ou que não são de primeira importância para a per-
sonagem central.

 2. Momentos da narrativa

•  Situação inicial — introdução da narrativa, em que contactamos com algumas 
das personagens e nos é dada informação sobre espaço, tempo, etc.

•  Desenvolvimento — fase em que se coloca um problema ao protagonista e que, 
em geral, envolve outras personagens.

•  Ponto culminante — momento de maior intensidade da ação e em que estamos 
prestes a saber como se resolverá o problema colocado.

•  Desenlace — conclusão da narrativa ou desfecho da história.

 3. Organização das sequências narrativas

•  Encadeamento — apresentação da sucessão dos episódios segundo uma ordem 
linear e cronológica.

•  Encaixe — relato de uma ou várias sequências narrativas no interior de outra que 
as engloba. Essas sequências narrativas interiores podem ser acontecimentos do 
passado contados em retrospetiva.

•  Alternância — narração de duas ou mais histórias de forma intercalada, em que 
uma sequência é interrompida para dar lugar a outra.
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 4. Desfecho da ação

•  Ação aberta — se ficarmos com algumas dúvidas sobre o que, de facto, sucedeu 
com a personagem principal ou se a ação foi suspensa numa fase em que o pro-
blema não se resolveu.

•  Ação fechada  — se não houver dúvidas quanto ao destino das personagens.

  PERSONAGENS

 1. Relevo

•  Personagem principal ou protagonista — personagem que ocupa uma posição 
central na narrativa e em torno da qual se desenrola a ação.

•  Personagens secundárias — figuras que intervêm na ação sem ocuparem um 
lugar central.

•  Figurantes — personagens que não intervêm diretamente na história, não alte-
ram o rumo dos acontecimentos e não condicionam o desfecho.

 2. Composição

•  Personagens modeladas (ou redondas) — personagens que revelam complexi-
dade psicológica e/ou evoluem ao longo da narrativa.

•  Personagens planas — personagens apresentadas sem dimensão psicológica ou 
que não sofrem qualquer transformação ao longo da narrativa.

 3. Processos de caracterização

•  Caracterização direta — processo de caracterização em que se conhecem 
os traços de uma personagem a partir do que o narrador ou uma outra persona-
gem verbalizam sobre ela ou ainda a partir do que ela diz sobre si própria.

•  Caracterização indireta — processo de caracterização em que é o leitor a tirar 
conclusões sobre a natureza de uma personagem a partir do seu comportamento, 
do seu modo de falar, de se vestir, etc.

  ESPAÇO

•  Espaço físico — local onde se desenrola a ação da narrativa: um país, uma 
cidade, uma casa, etc.

•  Espaço psicológico — em estreita relação com as personagens, traduz uma 
atmosfera de ordem psicológica, que se projeta nos comportamentos destas.

•  Espaço social — lugares e ambientes em que se proporciona a análise dos compor-
tamentos das personagens, pois aí elas denunciam os seus tiques e os seus vícios.

  TEMPO

•  Tempo da história — período em que decorre uma determinada ação e que pode 
ser medido em anos, dias e horas.

•  Tempo do discurso — modo como os acontecimentos são narrados (elipse, 
sumários, cena dialogada, pausa descritiva) e ordem por que é feita a sua narra-
ção (analepse, prolepse).

•  Tempo psicológico — forma como uma personagem experiencia o tempo a pas-
sar: por exemplo, um período de grande animação passa num ápice, ao passo 
que um momento desagradável parece eternizar-se.

Ficha 10
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