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[Profa. Flávia Lêda] Reconheça o gênero a que
pertence o texto lido, bem como suas características,
função e elementos composicionais.

COMENTÁRIO: Trata-se de microconto, gênero
narrativo marcado pela extrema brevidade, com
elipses narrativas a serem preenchidas pelo
interlocutor. Nele, o autor mais sugere que
propriamente narra.
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 TEMPO DE AULA: 50min
 CONTEÚDO [GÊNERO TEXTUAL] : ARTIGO DE OPINIÃO [revisão]
 EXPLANAÇÃO DO CONTEÚDO: Revisão da definição, estrutura, função e elementos

composicionais do ARTIGO DE OPINIÃO.
 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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ARTIGO DE OPINIÃO 

O TEXTO ARGUMENTATIVO é uma tipologia textual que visa intervir diretamente
nas opiniões, atitudes ou comportamentos das pessoas. O ARTIGO DE OPINIÃO
é um dos muitos gêneros que se enquadram dentro das sequências
argumentativas. Seu efeito é a PERSUASÃO ou o CONVENCIMENTO.
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 Defende-se um ponto de vista sobre determinado assunto;

 o ponto de vista é fundamentado com argumentos;

 ESTRUTURA BÁSICA: introdução (ideia principal), desenvolvimento (argumentos) e

conclusão (confirmação da ideia principal);

 linguagem [em geral] de acordo com a variedade padrão;

 o autor pode se colocar de modo pessoal (1ª pessoa) ou impessoal (3ª pessoa);

 presença de palavras e expressões que introduzam opiniões pessoais ou impessoais

[na minha opinião, o meu parecer, acreditamos, na minha / nossa visão etc.].

CARACTERÍSTICAS DO TIPO ARGUMENTATIVO 
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ARTIGO DE OPINIÃO - CONCEITO

O artigo de opinião é um gênero textual pertencente ao tipo argumentativo e tem

como intencionalidade apresentar o ponto de vista do(a) articulista — locutor(a)

do texto — acerca de algum assunto relevante socialmente. Circula, em especial,

em jornais, revistas e sites da internet, e pode tratar de temas polêmicos, em que

são apresentados fatos, dados estatísticos e discursos de autoridade para

fundamentar a tese apresentada.
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 Há um posicionamento acerca de uma questão polêmica de interesse

público: assunto que gera discussões, opiniões distintas;

 traz opiniões que afetam a vida de todos por revelarem um interesse

público e de relevância social;

 o articulista (autor) expõe argumentos visando participar da vida pública

de uma comunidade, exercendo o papel de cidadão.

CARACTERÍSTICAS
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ESTRUTURA

 INTRODUÇÃO COM TESE - ponto de vista defendido pelo autor [em geral, aparece
no primeiro parágrafo]

Violência obstétrica, uma forma de desumanização das mulheres

A expressão 'violência obstétrica' ofende médicos. Dizem não existir o fenômeno, mas
casos isolados de imperícia ou negligência médicas. O que aconteceu com a brasileira Adelir
Gomes, grávida e forçada pela equipe de saúde a realizar uma cesárea contra sua vontade, dizem
ser um caso extremo, escandalizado pelas feministas como de violência obstétrica. [...]

A verdade é que a violência obstétrica é uma forma de desumanização das mulheres.

Apresentação do tema [TESE]

Defesa da tese DINIZ, D. e CARINO, G. Violência obstétrica, uma forma de desumanização das mulheres. Jornal El País 
Brasil, 20 de março de 2019.
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ESTRUTURA

 DESENVOLVIMENTO COM ARGUMENTAÇÃO – PARTES ESSENCIAIS: fundamentação
[informações, fatos, dados, referências, entre outros], e análise do fundamento: aquela que
o articulista busca para embasar sua opinião; esta, ao trecho em que o autor relaciona
explicitamente o fundamento utilizado com a tese defendida.

Mulheres negras, indígenas e com deficiência estão entre as mais
vulneráveis à violência obstétrica. Um estudo da Universidade de Harvard,
realizado em quatro países latino-americanos, mostrou que uma em cada
quatro mulheres vivendo com HIV/aids foi pressionada à esterilização após
receber o diagnóstico. Evidências igualmente assustadoras foram identificadas
no México, onde a Organização das Nações Unidas condenou o país pela
esterilização forçada de quatorze indígenas pelo sistema de saúde público. No
Brasil, um estudo no Mato Grosso descreveu a correlação entre etnia e morte
materna — mulheres indígenas têm quase seis vezes mais chances de morrer
no parto que mulheres brancas. Pouco sabemos da realidade de mulheres com
deficiência, em particular daquelas com deficiência intelectual. O senso comum
diz que devem viver sem sexualidade e que são incapazes de decidir suas
vivências reprodutivas.

Fundamentação

Relação entre 
as informações 

mobilizadas 
(ANÁLISE)

DINIZ, D. e CARINO, G. Violência obstétrica, uma forma de desumanização das mulheres. Jornal 
El País Brasil, 20 de março de 2019.
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ESTRUTURA

 CONCLUSÃO - síntese do desenvolvimento do texto, seguida de reiteração da tese [já
comprovada pelos argumentos].

Argentina e Bolívia também avançaram em legislações para proibir a violência obstétrica
— estar livre de violência baseada em gênero deve incluir a violência obstétrica. É preciso
avançar rapidamente neste campo, seja pela via legal ou pela transformação dos costumes e
práticas. A legislação boliviana menciona 'violência contra os direitos reprodutivos': se
devidamente interpretada, a criminalização do aborto ou os maus-tratos sofridos pelas mulheres
em processo de abortamento nos hospitais são formas de violência obstétrica. Meninas e
mulheres forçadas, involuntariamente, ao parto e à maternidade são casos de violência
obstétrica. Por isso, às histórias de dor física ou abusos verbais de nossas mães e avós, devemos
somar as histórias da clandestinidade do aborto — as leis restritivas de aborto atingem 97% das
mulheres em idade reprodutiva na América Latina e Caribe. Todas essas são expressões da
violência obstétrica, uma forma silenciosa e perene de violência baseada em gênero.

Conclusão e retomada da TESE
TESE: Violência obstétrica 

ofende médicos DINIZ, D. e CARINO, G. Violência obstétrica, uma forma de desumanização das mulheres. 
Jornal El País Brasil, 20 de março de 2019.
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 informar os leitores (dar-lhes conhecimentos sobre questões atuais e de

relevância social);

 apresentar uma posição acerca de um tema polêmico;

 analisar e discutir a realidade;

 incitar um posicionamento acerca de questões atuais e relevantes para a

sociedade.

QUANTO À FUNÇÃO, O ARTIGO DE OPINIÃO BUSCA... 
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 posicionar-se explicitamente em relação a uma questão polêmica;

 formular , claramente, a questão problema;

 tomar conhecimento do que já foi dito sobre o assunto e por quem;

 inserir a questão no contexto do debate;

 incorporar a posição de outras pessoas (seja para concordar, seja para discordar) e,

fundamentalmente, argumentar, ou seja, justificar a própria opinião com fatos, dados,

exemplos, evidências, princípios, comparações, citação da opinião de especialistas etc.;

 selecionar e organizar argumentos consistentes e relevantes, cuidando para não entrar em

contradição com aquilo que defende;

 dar um título adequado ao conteúdo articulado.

PARA ESCREVER O ARTIGO DE OPINIÃO, O ARTICULISTA DEVE:



13

A Medicina só funciona com adesão
Por Montserrat Martins - Médico [08/07]

A Medicina é uma ciência, mas, na cultura brasileira, o paciente usa as orientações
médicas "ao seu modo", segue algumas e não outras prescrições. Na linguagem médica, isso é a
"adesão ao tratamento", se a pessoa vai usar o remédio corretamente ou "do seu jeito".
Antibióticos por exemplo, se não tomar no prazo indicado (em geral 7 dias, depende do caso)
pode não resolver a infecção e ainda gerar resistência, mas tem gente que para de usar logo que
os sintomas aliviam. Sem falar na automedicação ou "receita de vizinha", sem consultar o médico.

Lembrei do problema da "adesão ao tratamento" para tentar entender a falta de adesão
às medidas para prevenir o coronavírus. Ouço relatos diferentes a cada cidade, mas em Porto
Alegre é chocante a negligência com o isolamento, médicos do Hospital de Clínicas têm enviado
mensagens por WhatsApp pedindo que a população colabore porque se não diminuir o ritmo de
contaminação vão faltar leitos e equipes de saúde para atendimento à população, em breve.

Por que os brasileiros (incluindo os gaúchos) estão se aglomerando tanto em praças,
parques, nas ruas? Vimos vídeos chineses das pessoas sendo retidas, impedidas de circular, aqui
parece difícil de funcionar isso, já tivemos até uma "revolta da vacina" contra medidas de saúde
pública. Ouvi relatos de cidades (na região metropolitana de Brasília) onde haveria mais adesão
com o comércio aberto tendo um caráter didático, sendo multados os que descumprissem as
normas sanitárias, e estaria funcionando.

TESE

1ª 
PESS.

FATO

TÍTULO ADEQUADO AO 
CONTEÚDO DO ARTIGO
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Disponível em: https://www.jornaldocomercio.com. Acesso em: 8 jul. 2020.

REFERENCIAL TEÓRICO

Por que os brasileiros (incluindo os gaúchos) estão se aglomerando tanto em
praças, parques, nas ruas? Vimos vídeos chineses das pessoas sendo retidas,
impedidas de circular, aqui parece difícil de funcionar isso, já tivemos até uma "revolta
da vacina" contra medidas de saúde pública. Ouvi relatos de cidades (na região
metropolitana de Brasília) onde haveria mais adesão com o comércio aberto tendo um
caráter didático, sendo multados os que descumprissem as normas sanitárias, e estaria
funcionando. [...] Esse comportamento é meramente "irresponsável" ou tem
outros motivos? Suspeito que haja outros fatores. Um deles, uma descrença nas
autoridades em geral, uma carência de empatia com outros dramas vividos pela
população, especialmente o desemprego - que é outra tragédia, além da doença.

Ouvi relato de quem, incumbido pelo chefe, teve de comunicar outras pessoas
que seriam demitidas. Chocante, traumatizante. Muitas pessoas tentam conseguir os
R$ 600,00 da Caixa e não conseguem. Os dramas do desemprego e da falta de comida
em casa são dramáticos, como são os das pessoas entubadas durante semanas, entre a
vida e a morte.

A Medicina ensina as medidas preventivas, o que falta compreender são os
motivos da não adesão a elas, por isso lancei algumas hipóteses aqui. Sem adesão não
funciona.

OPINIÃO

FUNÇÃO 
INFORMATIVA

TEMÁTICA ATUAL E DE 
INTERESSE PÚBLICO

https://www.jornaldocomercio.com/
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ARTIGO DE OPINIÃO X DISSERTAÇÃO ESCOLAR

*IMPORTANTE: Na redação ENEM, a PROPOSTA DE INTERVENÇÃO é obrigatória.

*



1. [ENEM – 2013] Novas tecnologias

Atualmente, prevalece na mídia um discurso de exaltação das novas tecnologias,
principalmente aquelas ligadas às atividades de telecomunicações. Expressões frequentes como “o
futuro já chegou”, “maravilhas tecnológicas” e “conexão total com o mundo” “fetichizam” novos
produtos, transformando-os em objetos do desejo, de consumo obrigatório. Por esse
motivo carregamos hoje nos bolsos, bolsas e mochilas o “futuro” tão festejado.

Todavia, não podemos reduzir-nos a meras vítimas de um aparelho midiático perverso, ou de um
aparelho capitalista controlador. Há perversão, certamente, e controle, sem sombra de dúvida.
Entretanto, desenvolvemos uma relação simbiótica de dependência mútua com os veículos de
comunicação, que se estreita a cada imagem compartilhada e a cada dossiê pessoal transformado em
objeto público de entretenimento.

Não mais como aqueles acorrentados na caverna de Platão, somos livres para nos aprisionar, por
espontânea vontade, a esta relação sadomasoquista com as estruturas
midiáticas, na qual tanto controlamos quanto somos controlados.
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SAMPAIO A. S. A microfísica do espetáculo. Disponível em: http://observatoriodaimprensa.com.br. Acesso em: 1 mar 2013 (adaptado).

TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 1 A 4.
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Ao escrever um artigo de opinião, o produtor precisa criar uma base de orientação linguística
que permita alcançar os leitores e convencê-los com relação ao ponto de vista defendido.
Diante disso, nesse texto, a escolha das formas verbais em destaque objetiva

A. criar relação de subordinação entre leitor e autor, já que ambos usam as novas
tecnologias.

B. enfatizar a probabilidade de que toda população brasileira esteja aprisionada às novas
tecnologias.

C. indicar, de forma clara, o ponto de vista de que hoje as pessoas são controladas pelas
novas tecnologias.

D. tornar o leitor copartícipe do ponto de vista de que ele manipula as novas tecnologias e
por elas é manipulado.

E. demonstrar ao leitor sua parcela de responsabilidade por deixar que as
novas tecnologias controlem as pessoas.


