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 TEMPO DE AULA: 45min
 CONTEÚDO [GÊNERO TEXTUAL] : ARTIGO DE OPINIÃO
 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:
 D4 - Inferir uma informação implícita em um texto.
 D7 - Identificar a tese de um texto.
 D12 – Identificar a finalidade de textos de diferentes

gêneros.
 D11 - Estabelecer relação causa/consequência entre partes

e elementos do texto.
 D14 - Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato.
 ATIVIDADE PARA CASA
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A todo instante temos de nos posicionar sobre certos temas que
circulam socialmente. Por exemplo,
• a pena de morte é uma saída contra a violência?
• uma mulher grávida deve ter o direito de interromper a gravidez de um

feto anencéfalo?
• a televisão deve sofrer algum tipo de controle?

Como resposta a essas e outras questões, são publicadas em jornais
e revistas ARTIGOS DE OPINIÃO, um dos gêneros jornalísticos, nos quais o
autor expõe um ponto de vista sobre o tema polêmico com a finalidade de
convencer o leitor (texto essencialmente argumentativo).
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 Texto argumentativo que difunde opinião sobre um tema polêmico.

 Circula nos meios de comunicação em geral, por exemplo, jornais,
revistas, etc.

 Tem como estrutura básica uma ideia central (que resume o ponto de
vista do autor) e sua fundamentação com base em argumentos,
construídos a partir de verdades.

 Exige a variedade padrão da língua.
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O ARTIGO DE OPINIÃO tem como finalidade expor
uma ideia, apresentar ao leitor o modo como o autor (no
caso, você) pensa sobre um determinado tema.
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 Uso da argumentação e persuasão;
 textos escritos em primeira e terceira pessoa;
 geralmente são assinados pelo autor;
 são produções veiculadas nos meios de comunicação;
 possuem uma linguagem simples, objetiva e subjetiva;
 escolha de temas da atualidade;
 possuem títulos polêmicos e provocativos;
 contém verbos no presente e no imperativo.

CARACTERÍSTICAS DO ARTIGO DE OPINIÃO
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DICAS PARA PRODUZIR O ARTIGO DE OPINIÃO
 Use a 1ª pessoa do plural ou a 3ª do singular. (Embora permitido por alguns autores, a

maioria recomenda que o aluno não use a 1ª pessoa do singular);

 verbos predominantemente no presente do indicativo;

 períodos curtos, com no máximo duas ou três linhas, evitando orações intercaladas ou
ordem inversa desnecessária;

 empregue vocabulário escolarizado, evitando termos coloquiais, adjetivação
desnecessária, gírias, afirmações extremas e generalizações;

Apresenta-se em três partes: exposição, interpretação e opinião. Possui um parágrafo
introdutório, no qual os elementos principais da ideia são apresentados; o
desenvolvimento, no qual são expostos os argumentos em defesa de um ponto de vista a
ser defendido; e a conclusão, onde ocorre o fechamento das ideias discutidas ao longo do
texto.
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PREVENIR OU REMEDIAR?
Por Cassildo Souza(*)

Entre os debates mais intensos que permeiam a sociedade atual, uma
questão que não pode ser colocada em segundo plano certamente é a
descriminalização do aborto. Os que defendem tal legalidade afirmam que, uma
vez aprovada, a lei priorizaria o acesso a métodos seguros de extração, em caso de
gravidez indesejada, com a justificativa se preservar a vida da mãe. Porém, o
caminho mais coerente seria incentivar a prevenção, ao invés de se alimentar a
prática de um crime na mais aceitável significação da palavra.

Vivemos em um mundo rodeado de informações, e as campanhas
promovidas pelos órgãos de saúde competentes, se não são ideais, também não
permitem alegar-se a falta de conhecimento a respeito do assunto. Por ano, são
distribuídos milhões de camisinhas e outros mecanismos capazes de evitar que o
indesejado (quase sempre inesperado) aconteça. Se, mesmo assim, o índice de
adolescentes que dão a luz cresce assustadoramente a cada ano, com a
possibilidade de o aborto tornar-se legal, isso aumentaria numa velocidade ainda
maior.

TESE

OPINIÃO
1ª PESSOA

FATO
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Não sendo bem-sucedidas como deveriam, as estratégias de
conscientização para se prevenir a gravidez, como em qualquer outra
campanha, devem evoluir; outros meios devem ser criados. Podemos citar
que algumas doenças foram erradicadas no passado, por terem sido
combatidas veementemente. Descriminalizar o aborto, além de constituir
uma motivação para o descompromisso com a vida, atesta a incapacidade do
Estado para resolver questões sérias e urgentes.

A atitude mais sensata é sempre eliminar o problema em sua origem,
em qualquer que seja a situação. Não podemos mais conceber, a essa altura,
a recorrência a mecanismos imediatistas para sanar algo que poderia ter sido
suprimido no passado. Os exemplos do insucesso estão em toda a parte: por
não investirmos em educação é que corremos atrás de bandido, vivemos
inúmeras epidemias e, para completar, ainda queremos permitir a castração
de uma vida, antes mesmo de ser concretizada.
Disponível em: https://centraldasletras.blogspot.com/p/modelos-de-redacao.html. Acesso em: 5 out. 2019.
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