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Atividade extra
Entendendo melhor o jornal

Sabemos que diversas linguagens tornam possível a nossa interação com o mundo e que as mais variadas 

situações de comunicação expressam-se por meio de gêneros textuais. Alguns deles, como as reportagens, podem 

conter outros gêneros textuais, como notícias, entrevistas, gráficos, tabelas, ilustrações, artigos de opinião etc. 

Leia o trecho de reportagem sobre os transgênicos brasileiros para responder às questões 1, 2, 3 e 4.

Transgênicos brasileiros 

A ideia é para nenhum super-herói botar defeito. Imagine uma roupa feita de tecido à base de teia de aranha e 

totalmente à prova de balas. O projeto, que já deixou o campo da ficção e começa a ser esboçado em laboratórios, inte-

gra uma extensa lista de pesquisas com transgênicos desenvolvidas na Embrapa Recursos Genéticos, um dos principais 

centros de biotecnologia do país, sediado na capital federal. As pesquisas são das mais variadas. Envolvem desde o me-

lhoramento genético de grãos como a soja até a criação de plantas-vacinas e o desenvolvimento de produtos inéditos 

como o tecido super-resistente a que se pretende chegar a partir da proteína da teia de aranha. Essas pesquisas ainda 

despertam a ira dos ambientalistas, mas ganharam novo fôlego com a aprovação da Lei de Biossegurança no Congresso. 

Os experimentos em biotecnologia que já vinham sendo tocados sob as restrições da legislação antiga agora 

terão caminho aberto para seguir adiante. As pesquisas atraem interesses dos mais diversos. Desde multinacionais 

ávidas por investir nos experimentos em troca de novas tecnologias até as Forças Armadas. O Exército Brasileiro 

acaba de firmar parceria com a Embrapa para buscar investimentos que possam ajudar a acelerar as experiências 

destinadas a obter derivados da teia de aranha. O comando das Forças Armadas tem interesse em aproveitar a 

pesquisa para fins militares. 

RANGEL, Rodrigo. Revista O Globo, 24 de abril de 2008. Adaptado.
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Questão 1

Qual é o objetivo dessa reportagem?

Resposta:

Questão 2

A linguagem dessa reportagem é formal? Por quê?

Resposta:

Questão 3

Como é organizado esse trecho da reportagem sobre os transgênicos?

Resposta:

Questão 4

Qual é a diferença entre os dois gêneros textuais lidos: o que foi lido sobre a notícia e a reportagem?

Resposta:
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Gabarito

Questão 1

Mostrar como as pesquisas com transgênicos têm sido desenvolvidas em nosso País e as reações que têm 

provocado.

Questão 2

Escrito em linguagem clara e objetiva, esse trecho apresenta certa informalidade, porque destina-se a um pú-

blico variado: leitores de um jornal de grande circulação. 

Questão 3

O trecho da reportagem é organizado em dois parágrafos: O primeiro apresenta uma referência fantasiosa a 

super-heróis e tecidos feitos de teia de aranha que chama a atenção do leitor para o tema que será tratado:  

as pesquisas com produtos geneticamente modificados. Esse parágrafo constitui o lead e contém informações 

básicas a respeito do assunto. O segundo parágrafo amplia o “lead”, ao acrescentar novos fatos: a legitimidade 

dos experimentos atrai interesses variados, entre os quais a aplicação da pesquisa para fins militares.

Questão 4

O trecho da reportagem e a notícia contêm um elemento comum, o “lead”, mas os dois gêneros textuais apre-

sentam estruturas diferentes: enquanto a notícia esgota-se no registro do acontecimento, a reportagem des-

dobra-se, amplia o relato dos fatos, ao oferecer ao leitor a oportunidade de aumentar seus conhecimentos a 

respeito dos fatos por meio de depoimentos, entrevistas, gráficos e dados estatísticos. Enfim, a reportagem vai 

além da notícia.




