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4 EM CADA 10 JOVENS NEGROS NÃO TERMINARAM O ENSINO MÉDIO
Dados do IBGE mostram que abandono escolar atinge mais população negra
Brasília, 1º.set.2019 às 17h19 – Paulo Saldanha

Concluir a educação básica ainda é realidade distante para muitos jovens brasileiros, mas o 
problema atinge com maior intensidade a população negra.

Um terço dos brasileiros entre 19 e 24 anos não havia conseguido concluir o ensino médio 
em 2018. Apesar da média geral já ser alta (e cujo percentual é similar entre jovens brancos), o 
panorama entre os negros é ainda pior: quase metade (44,2%) dos negros homens dessa faixa 
etária não concluiu a etapa. 

[...]
O cenário relacionado ao ensino médio é só uma ponta do desafio, que começa 

mais cedo. Ser negro no Brasil aumenta a chance de exclusão escolar ao longo 
da educação básica, como mostram dados da mais recente PNAD (Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios), relacionado a 2018.
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[D7] O fragmento de texto que você leu foi publicado na Folha de São Paulo on 
line.  A tese desse texto pode ser identificada no trecho:

A. Concluir a educação básica ainda é realidade distante para muitos jovens 
brasileiros.

B. [...] quase metade dos negros homens dessa faixa etária não concluiu o 
ensino médio.

C. O cenário relacionado ao ensino médio é só uma ponta do desafio, que 
começa mais cedo. 

D. Ser negro no Brasil aumenta a chance de exclusão escolar ao longo da 
educação básica [...]
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 TEMPO DE AULA: 50 min
 ACOLHIMENTO
 GÊNERO TEXTUAL: REPORTAGEM – função sociocomunicativa e elementos 

composicionais [cont.]
 EXPLANAÇÃO DO CONTEÚDO: Explicitação do gênero e do tipo textual.
 TEMPO PARA O REGISTRO VERBAL ESCRITO DA AULA
 DA TEORIA À PRÁTICA: ATIVIDADES DE SALA
 DESCRITORES A SEREM ALCANÇADOS:
D1 - Localizar informações explícitas em um texto.
D3 - Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.
D6- Identificar o tema de um texto.
D10 - Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a 

narrativa.
D12 - Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros.
 ATIVIDADE PARA CASA
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NORDESTE TROCA FESTAS DE SÃO JOÃO POR SHOWS VIRTUAIS NA PANDEMIA
Cidades nordestinas vão transmitir shows de forró e quadrilhas na internet

Aline Martins
JOÃO PESSOA

No primeiro fim de semana de junho, mês marcado pelas
 festas de Santo Antônio, São João e São Pedro, os arrasta-pés foram trocados por shows 
virtuais com transmissão pela internet por causa da pandemia de Covid-19.

Uma das maiores festas juninas do país, o São João de Campina Grande (132 km de João 
Pessoa) foi adiado para outubro e novembro. Mas, para manter a tradição, a organização da 
festa decidiu realizar "lives" com artistas que se apresentariam neste mês.

Os primeiros shows virtuais aconteceram nesta sexta-feira (5), com apresentações de 
Luan Estilizado, Três do Nordeste, Amazan, Biliu de Campina, Fabiano Guimarães e Gitana 
Pimentel.

A programação terá sequência nos próximos fins de semana de junho e terá shows de 
Wesley Safadão, Dorgival Dantas e Luan Santana, além de Elba Ramalho, uma das estrelas do 
São João de Campina Grande.
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A transmissão do show virtual acontece direto da Vila Sítio São João, local da festa que 
tradicionalmente, no mês de junho, é tomado por turistas de várias partes do Brasil.

“São eventos privados com o apoio institucional da prefeitura. Não estamos destinando nenhum 
recurso financeiro [para as lives]”, afirma a secretária de Turismo de Campina Grande, Rosália Lucas.

As lives também têm como objetivo ajudar instituições de caridade, músicos e trabalhadores 
informais da cidade. A maior parte deles tem sua maior fatia de lucro no período junino.

A festa de São João presencial acontecerá entre os dias 9 de outubro e 8 de novembro. “Estamos 
organizando tudo com um planejamento sanitário. Vai ter restrição de público e instalação de 
lavatórios e de álcool em gel”, afirma Rosália Lucas.

Na Bahia, o São João foi cancelado em todas as cidades em decreto assinado pelo governador Rui 
Costa. O feriado estadual de 24 de junho foi antecipado para 25 de maio como forma de evitar 
aglomerações no período festivo.[...]

No Piauí, que também cancelou as festas de São João devido à pandemia, a secretaria estadual da 
Cultura vai transmitir pela internet as apresentações das quadrilhas juninas. A primeira transmissão foi 
na quinta-feira (4) com a quadrilha Luar do São João.[...]

Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano. Acesso em: 24 jun. 2020.
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1. Manchete: compõe-se de frases curtas e objetivas; apresenta-se em letras de maior 

destaque, visando despertar o interesse do leitor para o que se quer comunicar.

2. Título auxiliar: complementa o título principal, isto é, a manchete, com o objetivo de 

aumentar o interesse do leitor pelo conteúdo da notícia ou reportagem.

3. Lide: constitui o primeiro parágrafo, que apresenta, de forma resumida, aspectos 

relevantes da informação sobre a qual a reportagem ou notícia versa, respondendo a 

questões como: O quê? Quem? Quando? Como? Onde? Por quê?

4. Corpo da reportagem: consiste no texto desenvolvido, com a apresentação mais 

pormenorizada dos pontos relevantes ao assunto tratado.

ESTRUTURA
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5. Entretítulos – itens abordados em uma reportagem. Por meio deles, 
informa-se ao leitor qual é o encaminhamento dado pelo produtor do texto, 
como ele divide o assunto tratado.

6. Janela – espaço com os trechos mais interessantes da reportagem, a fala de 
alguém, um dado estatístico, etc.

7. Boxe explicativo – quadro com informação suplementar, como dados 
numéricos de pesquisa, mapas de localização, contextualização histórica, 
definições de conceitos  etc.
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CARACTERÍSTICAS DA REPORTAGEM
A reportagem publicada no jornal “O Globo”, do 
dia 21 de abril de 2010, tem como assunto 
principal informar sobre os problemas que atingem 
os moradores do entorno de Brasília. 
 Apresenta linguagem clara e objetiva, recurso 

predominante na linguagem jornalística.
 Apesar de contrariar o princípio da imparcialidade, 

é possível observar que há uma opinião pessoal do 
enunciador na reportagem.

 A imagem da campanha institucional do Governo 
do Distrito Federal, aliada aos seus recursos 
linguísticos, estabelece um paradoxo com a 
informação veiculada na reportagem.

 O fragmento da reportagem confronta as 
informações veiculadas na campanha institucional 
do Governo do Distrito Federal.
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SUPORTE DE CIRCULAÇÃO

 As reportagens são feitas para a televisão, para os jornais, para as revistas e 

para os portais da Internet.

    As reportagens para a televisão são ilustradas pelas imagens que 

contextualizam e complementam o texto do repórter.

    Nas reportagens para jornais e revistas, é dada mais importância ao texto, já 

que são produzidas para serem lidas.
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OS INTERLOCUTORES

    Os interlocutores de reportagens dependem muito do tópico por elas 

abordado e do veículo de circulação. 

    Uma reportagem apresentada no Globo Rural, por exemplo, tem como 

locutário agricultores ou pessoas ligadas ao campo.
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ICONOGRAFIA

   Trata-se de uma forma de linguagem visual que usa imagens para 

representar algum tema. As REPORTAGENS exploram imagens, gráficos, 

tabelas, fotos, etc., para complementar e dar maior credibilidade às 

informações que serão transmitidas.  
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Exemplo de ICONOGRAFIA 
na REPORTAGEM
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EXEMPLO DE ICONOGRAFIA NA REPORTAGEM
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LINGUAGEM

    A linguagem, em geral, deve ser adequada à registro padrão formal 

da língua. O grau de formalidade dependerá do suporte em que será 

apresentada.

    Uma reportagem para o programa “Encontro com Fátima 

Bernardes”, por exemplo, pode ser mais informal que um texto escrito 

para circular na “Revista Veja”.
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ETAPAS DA REPORTAGEM

 Pauta – assunto com base no qual a reportagem será desenvolvida.

 Apuração - investigação dos fatos ou assuntos, colhimento de dados, etc.

 Redação – produção propriamente dita do texto como base nos fatos apurados, 

a qual tende a apresentar a visão  que o redator tem do tema abordado. 

 Edição – fase em que o texto é revisado para atingir a forma ideal de 

apresentação ao público, segundo o padrão do veículo de comunicação.
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REPORTAGEM X NOTÍCIA

    Tanto a reportagem quanto notícia são gêneros textuais de 

caráter informativo. No entanto, nesta, a subjetividade do autor pode 

aparecer de forma mais explícita, por meio de expressões em primeira 

pessoa, opiniões e até de histórias pessoais relacionadas à busca por 

fontes e informações.
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Leia a reportagem para responder as questões de 1 a 5.

BRASIL REGISTRA 1 CASO DE AGRESSÃO A MULHER A CADA 4 MINUTOS, MOSTRA 
LEVANTAMENTO
Violência se dá sobretudo em casa, com agressor conhecido; dado inclui apenas sobreviventes
9.set.2019 às 2h00 – Marina Gama Cubas

A vendedora de roupas Talita Oliveira, 29, se submeteu a sete cirurgias reconstrutoras nos 
dois últimos anos: duas na orelha esquerda e cinco no nariz. “E terei que fazer mais dez só no 
nariz”, diz. 

Em novembro de 2017, foi atacada pelo ex-companheiro, que não aceitava o fim do 
relacionamento. Era manhã de domingo quando o agressor invadiu a casa da mãe de Talita, em 
Barueri (SP), onde ela estava. 

Tentou esganá-la, quebrar o seu pescoço e arrancou com os dentes 
uma orelha e o nariz da vendedora. Os dois filhos mais velhos da 
mulher, de 13 e 11 anos, viram tudo. 
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 “Vivi uma cena de filme de terror. Fiquei desfigurada. Dormi uma e acordei outra. 
Parecia um monstro”, diz ela. 

O Ministério da Saúde registra que, no Brasil, a cada quatro minutos, uma mulher é 
agredida por ao menos um homem e sobrevive. No ano passado, foram registrados mais 
de 145 mil casos de violência —física, sexual, psicológica e de outros tipos— em que as 
vítimas sobreviveram. Cada registro pode incluir mais de um tipo de violência.

A conclusão vem de dados inéditos do Sinan (Sistema de Informação de Agravos de 
Notificação), obtidos pela Folha via Lei de Acesso à Informação. A reportagem analisou 
1,4 milhão de notificações recebidas de 2014 a 2018. 

[...]
Em uma entrevista com a vítima é comum que o profissional reconheça que a mulher 

tenha sofrido mais de um tipo de agressão, como a física e a psicológica. Essas 
informações compõem o Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes (VIVA/SVS/MS).
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O número não inclui as mulheres assassinadas, já que elas não são objeto do mesmo 

tipo de notificação. Segundo o Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), em 2017 

houve 4.396 assassinatos de mulheres no país. A maior parte das vítimas de violência 

(física, sexual, psicológica, entre outras) é mulher.

Fonte: Sinan/Ministério da Saúde; dados de 2018 são preliminares e estão sujeitos a alterações
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Há também alto índice de subnotificação, mesmo com a obrigação legal do registro —o 

que significa que o número de agressões pode ser ainda mais alto.

Nos últimos anos, houve aumento expressivo nos registros de violência física, 

psicológica e sexual, de acordo com a base de dados da pasta. A tendência de crescimento 

se manteve ano após ano.  

Os registros de violência sexual, por exemplo, tiveram aumento de 53% no período. 

Nesse tipo de agressão, 7 em cada 10 vítimas são crianças e adolescentes (têm até 19 

anos).

As agressões de mulheres por homens não param de crescer, ano a ano em diferentes 

categorias previstas pelo sistema de notificações do Ministério da Saúde.
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Fonte: Sinan/Ministério da Saúde; dados de 2018 são preliminares e estão sujeitos a alterações

GRÁFICO 1
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GRÁFICO 2
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Em quase todos os casos de violência, o agressor da mulher é uma pessoa próxima: 
pai, padrasto, irmão, filho, ou, principalmente, ex ou atual marido ou namorado. É em 
casa onde as mulheres são, na maioria das vezes, agredidas: 70% dos casos ocorrem em 
residência. Foi o caso da Talita, a mulher citada no começo desta reportagem.

A vítima e o agressor, seu ex-companheiro, ficaram juntos por cerca de dois anos. As 
agressões começaram no segundo ano do relacionamento, segundo ela. Manchas roxas 
pelo corpo eram comuns. 

[...]
Para Perrone, essa violência está ligada aos papéis que são ocupados por cada gênero 

na sociedade.
“Os homens são ensinados a utilizar a força e a violência para a resolução de conflitos 

e tentam colocar as mulheres em determinados lugares. Há um exercício de poder e da 
violência para controlar os corpos das mulheres.” [...]

Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/. Acesso em: 9 set. 2019.
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1. [D6] Qual o tema dessa reportagem?

2. [D12] Qual o tipo dessa reportagem?

A. Expositivo.        
B. Informativo.
C. Descritivo.       
D. Narrativo.
E. Opinativo.

3. [D1] Quando e onde essa reportagem foi publicada?

Violência contra a mulher.

No jornal on line Folha de São Paulo, em 09/09/2019.
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4. [D5] Segundo o GRÁFICO 1, a principal forma de violência registrada contra a mulher é 
a

A. a violência sexual.     
B. violência física.   
C. violência psicológica. 
D. tortura.
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5. [D5] Segundo o GRÁFICO 2, quem mais agride a mulher é o

A. namorado.     

B. ex-namorado.

C. cônjuge.

D. ex-cônjuge.

E. pai.
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São características do gênero reportagem

A. comunicação utilizada entre pessoas que mantêm algum tipo de relação íntima, cuja 

linguagem é predominantemente coloquial.

B. seu principal objetivo é transmitir a opinião de pessoas de destaque sobre algum assunto de 

interesse.

C. texto jornalístico divulgado nos meios de comunicação de massa, informa fatos de interesse 

público, cuja linguagem deve ser objetiva e clara.

D. a linguagem é sua principal característica, pois há uma preocupação com

 a seleção e a combinação vocabular.

E. sua linguagem é predominantemente subjetiva.
LETRA C
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Gênero textual: POEMA 

 Definição;

 elementos composicionais;

 função(ões);

 análise e interpretação de poemas.
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