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Géneros de divulgação científica (notícia, 

reportagem, entrevista) – do contexto de 

produção ao texto 
 

 

1. Apresentação 
 

O percurso didático proposto por Carla Teixeira incide no trabalho com três 
géneros textuais utilizados para divulgar ciência na imprensa atual: notícia, 
reportagem e entrevista e consiste numa proposta de didatização da reflexão 
apresentada pela autora na Parte I desta publicação1.  

Este percurso é constituído por cinco etapas, que, em conjunto, constituem 
uma sequência de ensino-aprendizagem completa: a primeira tem um carácter 
introdutório, as três seguintes visam o trabalho com cada um dos géneros em 
causa (notícia, entrevista, reportagem) e a última funciona como uma 
sistematização prática do trabalho desenvolvido nas etapas anteriores. 

 

Etapa  
Conhecimento prévio sobre 

géneros jornalísticos  
Ativação de conhecimentos 
 

´ 

Etapa  
A notícia como artigo 

jornalístico de 
divulgação científica 

 
 
´ 

Etapa  
A entrevista como artigo 

jornalístico de 
divulgação científica 

 
 
 

Etapa  
A reportagem como artigo 
jornalístico de divulgação 

científica 

´ 

Etapa  
O que é que aprendi?... 

Sistematização de 
conhecimentos 

 
Trata-se de um percurso que, privilegiando o domínio da leitura, assenta na 

análise de textos de divulgação científica pertencentes aos géneros indicados, 
apresentando duas grandes mais-valias: 

x parte da análise do contexto de produção – com destaque para a figura 
do especialista e do jornalista –, para a identificação das características 
estruturais e linguísticas dos textos; 

x incorpora momentos de reflexão sobre as práticas sociais de referência 
(através do contacto com os Livros de Estilo da LUSA e do Público). 

 

Carla Teixeira 
carla.teixeira@fcsh.unl.pt 
 

 
1. Ve ① O①espe ialista①e①
outros sujeitos em artigos 
jornalísticos de divulgação 
ie t fi a① a① ea①da①saúde ,①

páginas 55-69. 
 

mailto:carla.teixeira@fcsh.unl.pt


148  PROMOVER A LITERACIA CIENTÍFICA 
 Carla Teixeira 
 Géneros de divulgação científica (notícia, reportagem, entrevista) 
  
2. Planificação 
 

 
Géneros de divulgação científica (notícia, reportagem, entrevista) 

Do contexto de produção ao texto 
 

Ano de escolaridade: 10.º ano Tempo: 4 blocos de 45 minutos 

 
Objetivos  Atividades Recursos 

 
 

Etapa 
 

 
 

LEITURA 
- Relembrar conhecimentos prévios sobre os géneros 
jornalísticos.  
- Reconhecer e relacionar propriedades e elementos 
dos géneros jornalísticos nos (planos dos) textos 
(título, antetítulo, subtítulo, lead, imagem...). 

Leitura e 
análise de 
textos 
 

 - Ficha de 
trabalho 
(Atividades 
& Recursos - 
Etapa 1) 
 

Etapa 
 

LEITURA - NOTÍCIA 
- Mobilizar conhecimentos sobre elementos dos 
géneros jornalísticos para identificar informação 
relevante. 
- Identificar o género textual notícia. 
- Reconhecer a notícia como artigo jornalístico de 
divulgação científica, comprovando a relevância do 
papel do especialista e das práticas da divulgação da 
ciência.   

- Ficha de 
trabalho 
(Atividades 
& Recursos - 
Etapa 2) 
 
 

Etapa 
 

LEITURA - ENTREVISTA 
- Identificar o género textual entrevista. 
- Reconhecer a entrevista como artigo jornalístico de 
divulgação científica, identificando características da 
voz do especialista e comprovando a relevância do 
papel do especialista na divulgação da ciência.   

- Ficha de 
trabalho 
(Atividades 
& Recursos - 
Etapa 3) 
 

Etapa 
 

LEITURA - REPORTAGEM 
- Identificar o género textual reportagem. 
- Reconhecer a reportagem como artigo jornalístico 
de divulgação científica,  identificando características 
da voz do especialista e pontos de vista do produtor 
textual/jornalista e fazendo juízos de valor sobre 
informações relacionadas com o tema do texto. 

- Ficha de 
trabalho 
(Atividades 
& Recursos - 
Etapa 4) 

Etapa 
 

LEITURA 
- Mobilizar conhecimentos sobre elementos dos 
géneros jornalísticos para identificar informação 
relevante. 
- Selecionar informação relevante em artigos 
jornalísticos de divulgação científica. 
- Reconhecer diferentes pontos de vista em artigos 
jornalísticos de divulgação científica, identificando a 
voz do especialista e do produtor textual/jornalista e 
fazendo juízos de valor sobre informações 
relacionadas com o tema do texto. 

- Ficha de 
trabalho 
(Atividades 
& Recursos - 
Etapa 5) 
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3. Atividades & Recursos 

 
Etapa   

Conhecimento prévio sobre géneros jornalísticos 
 
1. Legenda os espaços dos textos, de acordo os teus conhecimentos de leitor de 
jornal. Lê a informação apresentada abaixo, adaptada a partir dos Livros de Estilo 
do Público e da agência  Lusa, para confirmar as tuas respostas.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naves, F., Diário de Notícias, 26/05/2016, p. 21 
 

 

 Título 
 

 
O título deve ser uma síntese precisa, com poucas palavras, da informação mais 
relevante do texto. 
O título deve escolher uma informação específica e não genérica. 
Os títulos deverão obedecer a regras de economia de linguagem. 

 
Lusa, Livro de Estilo [Em linha].  

Disponível em https://www.lusa.pt/Files/lusamaterial/PDFs/LivroEstilo.pdf (consult. 23/06/2018) 
 

 
Regras para os antetítulos, títulos, subtítulos, entradas, fotos, legendas... 
Os títulos e os antetítulos dos textos informativos devem ser sempre inspirados no 
lead, o que implica o rigor deste. 
Os títulos e os antetítulos (bem como a entrada) devem constituir unidades de sentido 
por si só, não devem ser repetidos em relação ao lead,① e ① ata ①a① i fo aç o①
contida nele, embora seja admissível que estes possam ser complementares entre si. 

 

Público, Livro de Estilo [Em linha].  
Disponível em http://static.publico.pt/nos/livro_estilo/ (consult. 23/06/2018)  

 

 

1.              

2. 

3. 

4. 

5. 

Ativação de 
conhecimentos 

O O texto…
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 Lead 
 

 

O lead corresponde ao primeiro parágrafo de uma notícia. Deve resumir o essencial do 
acontecimento, respondendo às perguntas clássicas – quem?, o quê?, quando?, onde? 
– e, se possível, ao como? e ao porquê?. 
Quanto às notícias, os jornalistas devem saber que o verbo utilizado no lead é o 
ele e to① ue①lhes①d ①u ① to . 

Lusa, Livro de Estilo (op. cit.) 
 

 
Nas notícias, o lead deverá respeitar formalmente as regras clássicas: 

x o quê (o que aconteceu, está ou vai acontecer) 
x quem (os agentes da ação) 
x quando (dia da semana e do mês, horas) 
x onde (o local do acontecimento) 
x como (as circunstâncias) 
x porquê (os motivos e as razões) 

Público, Livro de Estilo (op. cit.) 
 

 

 Legenda 
 

 

A legenda é um elemento tão importante como a própria imagem. A informação 
incluída na legenda aumenta o valor jornalístico da fotografia na sua utilização imediata 
e no futuro.  

Lusa, Livro de Estilo (op. cit.)  
 

 
As fotografias não podem estar desfasadas do sentido do texto. 
As legendas contêm sempre um elemento identificador de pessoas ou situações. Nas 
fotos maiores, essa identificação é completada com uma frase curta, de preferência 
retirado do texto. 

Público, Livro de Estilo (op. cit.) 
 

 

 Assinatura 
 

 

Todos os textos são assinados, à exceção das últimas e das breves. 
Público, Livro de Estilo (op. cit.) 

 
 

2. Lê o lead de①u a① ot ia①i titulada① H ① o as①d ogas①e ①teste① o t a① a os①
ais①g a es ①e①ide tifi a①os① o teúdos①i fo ati os① ue①o① o põe .① 

 

 

Conteúdo informativo do lead 

x Quem?_________________________ 

x O quê?_________________________ 

x Quando?_______________________ 

x Onde?__________________________ 

x Porquê?________________________ 

Diário de Notícias, 06/06/2016, p. 22 
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Etapa  

A notícia como artigo jornalístico de divulgação científica 

 
 

1. Lê as seguintes informações adaptadas dos Livros de Estilo da Lusa e do Público. 
Serão relevantes para a resolução da ficha. 

 Notícia 
 

 

Sobre a estrutura da notícia 
Nas notícias é obrigatório o uso da técnica da pirâmide invertida: a notícia deve correr 
do maior para o menor grau de interesse; a partir do fim da notícia, é possível cortar os 
parágrafos sem que o texto perca o seu sentido essencial. Em teoria, se restasse apenas 
o lead,①ele①se ia①sufi ie te①pa a① ague ta ①a①histó ia . 
 

Lusa, Livro de Estilo (op. cit.) 
 

 
A notícia é mais importante do que quem a fornece. Quem escreve para informar deve 
sempre começar uma notícia com mais informação do que aquela de que o leitor 
dispõe no dia em que compra o jornal. 
②s① itações① ①se p e①e t e①aspas,①ou①seja:① ① . 

Público, Livro de Estilo (op. cit.) 
 

 
2. Em trabalho de pares, escolhe uma das seguintes notícias para responder às 
questões que se seguem.  
 

Notícia 1 
 

 Notícia 2 

Ciência Investigadores portugueses 
descobrem causa para infertilidade 

Esperança para as mulheres 

 

 

 

 

Há novas drogas em teste 
contra cancros mais graves 
Saúde Laboratórios farmacêuticos 
anunciam alguns resultados positivos 
no maior encontro mundial de 
oncologia, nos Estados Unidos 

 

 

 

Pinto, R., Jornal de Notícias, 03/06/2016, p. 56  Diário de Notícias, 06/06/2016, p. 22 

 

2.1. Identifica os segmentos de cada notícia. 
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2.2. Discute com os teus colegas o modo como os segmentos iniciais se 
relacionam com o parágrafo do corpo do texto da notícia, relativamente a:  

x informação destacada; 
x desenvolvimento da informação; 
x sujeitos implicados e respetivo estatuto social; 
x impacto social. 

 
2.2.1. Apresentem as vossas conclusões à turma. 
 
3. Lê o título. 

 

3.1. Ainda não leste o resto do texto, mas consegues responder: 
x a. Quem diz a① a i atu a①de①u ①f a s ? 
x b. Se quisesses nomear essa(s) pessoa(s), como o farias? Fá-lo, 

reescrevendo o título. 
 
4. Nos textos seguintes apresenta-se a descrição do problema de JC, o italiano 
com uma lesão cerebral que só recria a imagem que os estrangeiros têm dos 
franceses.  
 

 
 

 
Diário de Notícias, 16/06/2016. Disponível em 

https://www.dn.pt/sociedade/interior/italiano-sofre-lesao-cerebral-e-torna-se-
numa-caricatura-de-um-frances-5232250.html (consult.23/06/2018) 

 

4.1. A partir dos referidos segmentos, identifica dois tipos de apresentação da 
informação considerando a figura do especialista. Justifica a tua resposta. 
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Etapa  

 
A entrevista como artigo jornalístico de divulgação científica 

 

1. Lê o início de um texto 
jornalístico de divulgação 
científica. 
1.1. Identifica o género textual 
no qual este texto se integra. 
1.2. Considerando a informação 
presente na imagem já 
observada, aponta os nomes a 
quem pertence o papel de 
entrevistador e de 
entrevistado. 

 
 

 
Azevedo, V., Expresso, 26/05/2016. Disponível em 

https://leitor.expresso.pt/semanario/semanario2274/html/e
xpresso-2274/entrevista/-desvendamos-um-misterio-da-

infertilidade-que-vinha-de-1930 8consult.23/06/2018) 
 
1.3. Observa o título. 
1.3.1. Classifica a①fo a① e al① des e d os ① ua to①ao①te po,① odo,①pessoa①
e número. 
1.3.2. Relaciona a resposta dada em 1.3.1. com o facto de a entrevistada ser 
Mónica Bettencourt Dias. 
1.3.3. Identifica o sinal gráfico utilizado para atribuir a afirmação a Mónica 
Bettencourt Dias. 
 
2. Lê a informação selecionada dos Livros de Estilo da Lusa e do Público e o início 
da entrevista a Mónica Bettencourt Dias. 

 

 Entrevista 
 

 

Por norma, as entrevistas feitas por agências são editadas em texto corrido: escolhem-
-se as afirmações mais expressivas e constrói-se a peça com acutilância e o necessário 
enquadramento. 

Lusa, Livro de Estilo (op. cit.) 
  
 

Numa entrevista uma citação pode ser uma boa escolha① pa a① da ① a① o he e ① o①
e t e istado.①U a①i age ①fo te①se i ①pa a① da ①a① e ①u a① epo tage . 

 
Público, Livro de Estilo (op. cit.)  
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Azevedo, V., Expresso, 26/05/2016 [op. cit.]. 
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2.1. Regista, no mínimo, três características que identifiquem este género textual. 
2.2. Fazendo uso da mesma metodologia, seleciona três palavras ou expressões 
que exemplifiquem os procedimentos académicos ou de investigação. 
 
3. Relê os seguintes segmentos da entrevista: 
a.  Fizemos e pe i ias… ; 
b.  ②①nossa i estigaç o… ; 
c.  Nós queremos a alia … . 
 
3.1. Identifica a classe e a subclasse das palavras destacadas e faz a sua análise 
morfológica (pessoa, número, género). 
3.2. Explicita as regularidades detetadas. 
 
4. Reflete sobre o papel do especialista, aqui personificado por Mónica 
Bettencourt Dias, na divulgação da ciência.    

 

 

Etapa  

A reportagem como artigo jornalístico de divulgação científica 
 

1. Lê a seguinte informação sobre o que caracteriza a reportagem relativamente 
à exposição dos factos e acontecimentos por parte do produtor textual.  
 

 Reportagem 
 

 

A classificação de reportagem reserva-se ao relato de factos e acontecimentos a que o 
jornalista assistiu e em que o autor se apresenta como fonte primeira da informação. 
Apesar de conservar o rigor de objetividade da informação de agência, a reportagem 
deve incluir o maior número possível de episódios observados pelo autor de 
pormenores curiosos, de casos de interesse humano, de cor local e de ambiente 
específico.  

Lusa, Livro de Estilo (op. cit.) 
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2. Lê, agora, o início de uma reportagem sobre a obesidade, intitulada Dois 

terços dos adultos têm excesso de peso . 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Campos, A., Público, 31/05/2016, pp. 2-3 

 

3. Seleciona da reportagem expressões que evidenciem o ponto de vista da 
jornalista que a assina acerca do excesso de peso e sua correlação com outras 
doenças crónicas em Portugal. 
3.1. Explica por palavras tuas como a jornalista se posiciona relativamente aos 
factos que relata.  
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4. Nomeia os dois especialistas do campo da alimentação citados na reportagem, 
referindo a razão pela qual são citados. 
4.1. Explicita por palavras tuas a opinião dos especialistas relativamente aos 
factos expostos. 
4.1.1. Estes especialistas também têm a sua perspetiva dos factos. No entanto, 
esta é traduzida na reportagem pela jornalista. Seleciona expressões (ou 
preferencialmente formas verbais) que indiquem como esta manifesta a opinião 
dos especialistas relativamente aos factos. 
 
5. Na reportagem, são referidos dois inquéritos nacionais de saúde, um de 2014 
e outro de 2016 (a reportagem é de 2016). 
5.1. Explicita as principais diferenças metodológicas que caracterizam cada um 
dos inquéritos. 
 
6. São destacados na reportagem os números seguintes. Com base neles, refere 
dois exemplos que possam confirmar a objetividade do inquérito nacional. 

 

 
Campos, A., Público, 31/05/2016, p. 3. 

 
 

7. A reportagem aborda um tema de 

saúde pública. Neste contexto, refere 

a Estratégia Nacional para a 

Promoção da Atividade Física, da 

Saúde e do Bem-Estar, da Direção-

Geral da Saúde. 

7.1. Considerando o excerto ao lado 

(também pertencente à reportagem), 

caracteriza positiva ou negativamente 

esta estratégia como política de 

saúde pública. 
 

Campos, A., Público, 31/05/2016, p. 3. 

 

 

 

 

 
 

Na hipótese de o aluno ler o 
texto integral, poder-se-á 
chamar a atenção para o 
importante posicionamento 
dos números no topo da 
página. 
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8. L ①t s①e e tos①de①u a①out a① epo tage ,①i titulada① Ti a ①o①úte o① ① ada① ez①
ais①a①últi a①opç o . 

 
Excerto 1 

 
 
Excerto 2 

 
 
Excerto 3 

 
 

Martins, C., Expresso, 05/06/2016. Disponível em http://expresso.sapo.pt/sociedade/2016-
06-05-Tirar-o-utero-e-cada-vez-mais-a-ultima-opcao (consult. 23/06/2018) 

 

8.1. O Excerto 1 trata da importância dos tratamentos das doenças uterinas para 
a manutenção dos úteros, o que permite às mulheres melhor qualidade de vida e 
às interessadas a possibilidade de ainda serem mães. 
 
8.1.1. Refere duas caraterísticas desta reportagem (e que já tenhas verificado na 
reportagem anterior), no que diz respeito: 

x à apresentação objetiva de informação; 
x à apresentação de uma opinião qualificada. 

 

Vocabulário 
Mioma: tumor formado 
principalmente de tecido 
muscular. 
Histerectomia: extração 
cirúrgica do útero. 
 
In Priberam [em linha]. 
Disponível em 
https://www.priberam.pt/ 
[consult.23/06/2018]. 
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8.2. Nos Excertos 2 e 3, está-se perante uma nova construção de ponto de vista, 
igualmente da jornalista responsável pela reportagem, mas atribuída a alguém 
distinto de um especialista. 
8.2.1. Nomeia as pessoas mencionadas e explicita as razões pelas quais estas são 
referidas. 
8.2.2. Explica a importância de serem incluídos estes testemunhos na 
reportagem. 

 

Etapa  

O que é que aprendi?... 
 
 

1. Lê os seguintes títulos, pertencentes a artigos jornalísticos de divulgação 
científica: 
 

A É pou o p ovável ue glifosato ause a o, dize  

pe itos da ONU  
  

B Co o a Ag ia pa a a I vestigação do Ca o da OM“ 
o fu de os o su ido es  

 

1.1. Os títulos dos artigos jornalísticos sintetizam informação desenvolvida no 
corpo do texto. A partir da leitura dos títulos, deduz a(s) temática(s) tratada(s). 
1.2. Consideras um dos títulos mais judicativo do que o outro, considerando a 
reprodução das palavras dos especialistas e a credibilidade dos especialistas? 
Atenta nas formas verbais para chegares a uma conclusão.  
1.3. Em circunstâncias normais, alguns dos títulos mereceria a tua atenção? 
Justifica, tomando em consideração a sua relevância atual.  
 
2. Observa os elementos que sucedem os títulos dos artigos jornalísticos já 
apresentados, o subtítulo e o lead. 
 

A ‘elató io①foi①di ulgado①esta①segu da-fei a. ① 
  

B O① t a alho① do① pi to ① ausa① a o,① utiliza ① u ① tele ó el① possi el e te①
também o causa e trabalhar por turnos é «provavelmente cancerígeno». Há 
quatro décadas que a Organização Mundial de Saúde avalia substâncias e 
a ti idades①pa a①as① ataloga ①e ua to①«pe igo».①Cie tistas①dis o da .  

 

2.1. Identifica cada uma das práticas científicas em que os textos foram 
produzidos. 
 

Nota 
A atividade deve ser antecedida 
pela leitura integral dos 
seguintes textos: 
x É pouco provável que 

glifosato cause cancro, dizem 
peritos da ONU 

x Como a Agência para a 
Investigação do Cancro da 
OMS confunde os 
consumidores 
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2.2. Relacionando os respetivos títulos com o subtítulo ou o lead, opina sobre 
como poderá dar-se a receção dessas mesmas práticas científicas junto do público 
em geral. Justifica com expressões textuais.  
 
3. Um elemento comum a ambos os artigos é o confronto de opiniões que se 
tornam polémicas.  
3.1. Relê na íntegra cada artigo. 
3.2. Ilustra com um a dois exemplos de cada artigo: 

x a. especialistas (ou organizações de especialistas) evocados; 
x b. documentos científicos referidos;  
x c. opiniões (ditas) contraditórias.  

 
3.3. Seleciona um ou dois segmentos que ilustrem o ponto de vista do jornalista 
em cada artigo sobre a temática abordada. Justifica as escolhas. 
3.4. Qual é a tua opinião final sobre os artigos? Confirmaste as tuas expectativas 
de leitura? 

 

 
4. Anexo 
 
Sugestão de resolução dos exercícios propostos 
 
Etapa  
1. 1. Título; 2. Subtítulo; 3. Assinatura; 4. Fotografia; 5. Legenda. 
2. Quem?: V iosàla o ató iosàfa a uti os ;àO quê?: a u ia a à e saiosà
clínicos em curso de novas d ogas ;à à Quando?: o te ;à Onde?:à oà aio à
e o t oàdeà edi i aào ológi aàdoà u do , em Chicago, nos E.U.A.; Porquê?: 
pode ãoàse àa asài o ado asà o t aàalgu sàdosàtiposàdeà a osà aisà o tais . 

 
Etapa  
2.1. Notícia 1: antetítulo: I estigado esà portugueses descobrem causa para 
i fe tilidade ;àtítulo: Espe a çaàpa aàasà ulhe es ; corpo de texto: parágrafo do 
lead. Notícia 2: título: H à o asàd ogasàe àtesteà o t aà a osà aisàg a es ; 
subtítulo: La o ató iosàfa a uti osàa u ia àalgu sà esultados positivos no 
aio àe o t oà u dialàdeào ologia,à osàEstadosàU idos . 

2.2. /2.2.1. Nota sobre os sujeitos implicados e respetivo estatuto social: 
Notícia 1: Nesta notícia, a informação destacada no título refere-se ao contributo 
que a investigação dá socialmente para as mulheres inférteis, problema que estas 
tentam ultrapassar submetendo-se a tratamentos dispendiosos e dolorosos 
(outras justificações poderão ser dadas, o importante é que o aluno mobilize 
conhecimentos sobre o tema e os relacione com a notícia). Sobre o 
desenvolvimento da informação, o destaque é dado no antetítulo para a 
descoberta ter sido realizada por investigadores portugueses, em Portugal, o 
reputado Instituto Gulbenkian de Ciência, o que é particularizado no primeiro 

Anexo 1 
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parágrafo da notícia; detalhes sobre a investigação são igualmente dados neste 
parágrafo.  
Notícia 2: O título destaca a informação que é socialmente relevante (novas 
drogas em teste para o tratamento dos cancros mais agressivos); o subtítulo 
acrescenta que os testes estão a ser desenvolvidos por laboratórios 
farmacêuticos, cujos resultados foram apresentados num encontro mundial. 
Estas informações são integralmente retomadas no primeiro parágrafo da notícia. 
3.1. a. Um cientista, um médico. b. Exemplo: Italiano sofre lesão cerebral e torna-
se① a i atu a①de①f a s ①dize /segu do①os/de①a o do① o ①os① di os. 
4.1. 1.º texto: quando se apresenta as próprias palavras dos especialistas (recurso 
a aspas); 2.º texto: quando se apresentam as ideias dos especialistas (recurso a 
e os① ue① ela io a ①as① ideias① o ①a① fo te,①po ①e .:① os① ie tistas①a edita ①
ue... ,① [os① ie tistas]①e pli a . 

 
Etapa  
1. Entrevista. 
1.1. Entrevistador (que é também o produtor textual): Virgílio Azevedo; 
entrevistada: Mónica Bettencourt Dias. 
1.3.1. Des e d os :①fo a① e al①do① e o① des e da ① o①p et ito①pe feito①
do indicativo, na 1.ª pessoa do plural. 
1.3.2. Mó i a①Bette ou t①Dias① ①a① i estigado a①p i ipal ① ue①lide a①a①e uipa①
do Instituto Gulbenkian da Ciência que desenvolveu a investigação publicada, o 
que se confirma com a leitura do lead. 
1.3.3. As aspas ( ... ), enquadram a citação de Mónica Bettencourt Dias. 
2.1. Entrevista apresentada na modalidade pergunta-resposta; a entrevista é 
apresentada a partir do lead (este lead tem a função de justificar a entrevista, 
sintetizando a problemática científica subjacente à investigação realizada); 
apresentação de uma citação forte da entrevistada no título. 
2.2. Exemplo: o ige s① da① i fe tilidade① as① ulhe es① e① a① sua① i po t ia①
iológi a ;① dese ol e ① e e tuais① diag ósti os① e,① ais① ta de,① poss eis①

te ap uti as ,① assi et ia①dos① e t olos . 
3.1. Fize os : fo a① e al①do① e o① faze ① o①p et ito①pe feito①do①i di ati o,①
a① .ª① pessoa① do① plu al.;① ossa :① dete i a te① possessi o① de① .ª① pessoa① do①

plu al;① Nós :①p o o e①pessoal,① .ª①pessoa①do①plu al;① ue e os :①fo a① e al①
do① e o① ue e ① o①p ese te①do①indicativo, na 1.ª pessoa do plural. 
3.2. As palavras analisadas, pertencentes a segmentos atribuídos a Mónica 
Bettencourt Dias, mostram que esta apresenta a investigação como sendo um 
resultado da equipa, por isso é recorrente o uso de várias formas gramaticais na 
1.ª pessoa do plural. 
4. Mónica Bettencourt Dias, investigadora principal de uma equipa de 
investigação, assume-se como especialista e encarrega-se de ser divulgadora da 
ciência, dando um testemunho ativo de como se desenrolou a investigação e 
trazendo informações adicionais de alguém que participou do processo científico. 
(Nota: Esta apresentação é uma espécie de curriculum vitae  da visibilidade 
internacional da investigadora; veja-se①o①t tulo① P ojeç o①I te a io al .  
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Etapa  
3. É①i des e t el ;① u a①pa te①sig ifi ati a ;①os①dados①p eli i a es① supla ta ①
e ① uito①os① esultados①de①i u itos①a te io es ;① ②①p e al ia①da①o esidade①
su p ee de①e①ala a①a①e do i ologista .① 
3.1. A jornalista considera que a questão do excesso de peso com outras doenças 
associadas é preocupante. 
4. Os dois especialistas são Isabel do Carmo e Pedro Graça; a primeira conduziu 
dois estudos (2004 e 2008) sobre a obesidade e o segundo é o diretor do 
Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável. 
4.1. Isabel do Carmo acentua que os números sobre a obesidade no presente são 
o dobro dos estudos que conduziu e Pedro Graça admite que os números, ainda 
que preliminares, são superiores ao inquérito nacional de 2014, chamando a 
atenção para a metodologia que mudou de 2014 para 2016: um estudo baseou-
se no auto-reporte ou declarações de indivíduos a partir dos 18 anos e este 
fundamenta-se numa amostra representativa de sujeitos dos 25 aos 74 anos, 
fazendo com que os resultados não sejam comparáveis. 
4.1.1. Isabel do①Ca o:① su p ee de①e①ala a ,① f isa①o① esultado ,① la e ta ;①
Ped o① G aça:① auteloso ,① assu e ,① os① ú e os① s o,① de① fa to,①
su sta ial e te,① ais①ele ados①do① ue①se ia①de①espe a ,① as① ota . 
5.1. Além dos aspetos já mencionados, o inquérito de 2014 baseia-se em 
declarações de sujeitos a partir dos 18 anos, o que faz pensar que há 
comportamentos sub-reportados; o inquérito de 2016 baseia-se numa amostra 
representativa de sujeitos dos 25 aos 74 anos, é mais abrangente, pois os 
resultados sustentam-se em dados quantificáveis, exames físicos e análises ao 
sangue.  
6. O facto de se referir percentagens ou outros valores mensuráveis (pressão 
arterial) e de a pressão arterial ter sido registada①po ① p ofissio ais ①t a s ite a 
ideia de dados objetivos. 
7.1. A Estratégia Nacional para a Promoção da Atividade Física, da Saúde e do 
Bem-Estar é uma reação positiva para tentar solucionar um problema de saúde 
pública, consciencializando as pessoas da importância de hábitos de vida 
saudáveis. 
8.1.1. São referidos números relativos à temática da reportagem: dois milhões de 
miomas uterinos diagnosticados em portuguesas; destas, 40% ainda se encontra 
em idade reprodutiva. Por isso, é importante que o número de histerectomias 
tenha diminuído. É referida a opinião de uma médica que é coautora de um 
estudo abordado na reportagem, Fernanda Águas, que é também presidente da 
Sociedade Portuguesa de Ginecologia. 
8.2.1. São mencionadas Ana Luísa Castro e Maria Isabel Carvalho, duas mulheres 
a quem foram diagnosticados miomas uterinos; na altura, a primeira ainda 
desejava engravidar; à segunda foi-lhe retirado o útero, o que para si representou 
um ganho de qualidade de vida.  
8.2.2. A inclusão dos testemunhos é importante pois ajudar a dar visibilidade ao 
problema, que não é só uma questão de números ou de estudos médicos. Estas 
mulheres representam duas vivências do mesmo problema (ainda que na aqui 
não sejam totalmente expostas). 
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Etapa  

1.1. A temática tratada é o cancro. 
1.2. O① p i ei o① t tulo① ap ese ta① o① esse ial① das① ideias① dos① espe ialistas,① os①
pe itos①da①ONU ,①o① ue① ①t a s itido①pela①fo a① e al① o①p ese te①do①i di ati o,①
na 3.ª pessoa do plural; o segundo título apresenta uma conclusão do jornalista 
sobre a investigação dos especialistas (veja-se①a①fo a① e al① o fu de ① a① .ª①
pessoa①do①si gula ,① o①p ese te①do① i di ati o,① ue①se① efe e① ① ②g ia①pa a①a①
I estigaç o①do①Ca o①da①OM“ ). Este é o título mais judicativo. Os especialistas 
são, assim, responsabilizados pela informação que validam, ainda que esta pareça 
pouco credível, particularmente sobre uma temática tão preocupante como o 
cancro. 
2.1. A prática científica referida no Texto A é o relatório e no Texto B são a 
avaliação e a catalogação de substâncias e atividades como perigosas. 
2.2. Apesar de serem referidas práticas científicas, sobre o relatório do Texto A, 
o público poderá duvidar da conclusão – o glifosato não ser cancerígeno (na 
medida em que a conclusã0 éapresentada como pou o① p o el , sobre as 
práticas mencionadas No Texto B, o discernimento dos cientistas é posto em 
causa logo no título (o que se verifica novamente quando se afirma que há 
opi iões①di e ge tes① a① o u idade① ie t fi a①e ① Cie tistas①dis o da ).  
3.2. Texto A: a. Espe ialistas① ou① o ga izações① de① espe ialistas ① e o ados:① os①
peritos do comité conjunto da Organização das Nações Unidas para a Alimentação 
e①a①②g i ultu a① F②O ①e①da①O ga izaç o①Mu dial①da①“aúde① OM“ ;①b. Documentos 
cient fi os① efe idos:① de la aç o ; c. Opiniões (ditas) contraditórias: segundo os 
peritos da FAO e da OMS, o glifosato não apresenta risco para os humanos através 
da alimentação, atendendo a uma ingestão diária de 1 mg por cada kg.  
Texto B: a. Especialistas ou①o ga izações①de①espe ialistas ①e o ados:① a①②g ia①
I te a io al① pa a① a① I estigaç o① do① Ca o ① I②‘C,① sigla① e ① i gl s ;① b. 
Do u e tos① ie t fi os① efe idos:① estudos ;①c. Opi iões① ditas ① o t aditó ias:① ②①
IARC afirma que o trabalho de pintor causa cancro, utilizar um telemóvel 
provavelmente causa, e trabalhar por turnos, como os pilotos de avião ou os 
e fe ei os,①po ①e e plo① ① p o a el e te① a e ge o. ①


