ROTEIRO DE AULA
GÊNERO TEXTUAL: DISCURSIVO

TIPO DE TEXTO: ARTIGO DE OPINIÃO
- CONCEITO E CARACTERÍSTICAS
- LEITURA E INTERPRETAÇÃO
- RESOLUÇÃO DE QUESTÕES
DESCRITORES
-

D1 – Localizar informações explícitas em um texto.
D3 – Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.
D6 – Identificar o tema de um texto.
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CONCEITO
• TEXTO DO GÊNERO DISCURSIVO
LIGADO À EXPOSIÇÃO DE OPINIÕES,
GERALMENTE
VEICULADO
EM
MÍDIAS
(JORNAIS,
PORTAIS
ELETRÔNICOS).

• CARÁTER ARGUMENTATIVO, POSSUI
UMA LINGUAGEM FORMAL E
ABORDA TEMAS VARIADOS E DE
EXTREMA RELEVÂNCIA SOCIAL.
3

CARACTERÍTICAS
• TÍTULO CRIATIVO E CHAMATIVO
• LINGUAGEM FORMAL
• USO DA 3° PESSOA (OBJETIVIDADE) OU 1°
PESSOA (SUBJETIVIDADE)
• VERBOS NO PRESENTE DO INDICATIVO
• RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO
• AUSÊNCIA DE MARCAS DA ORALIDADE
• LINGUAGEM ASSERTIVA PARA CONVENCER
O LEITOR
• CONTRA-ARGUMENTO QUE REFORCE O
ARGUMENTO
• LIGAÇÃO DOS FATOS COM O PASSADO
• CONTATO COM O LEITOR
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ATIVIDADE
Chamou por quê?
[...] As novas tecnologias operam mudanças espantosas [...]. As pessoas parecem ter cada vez
menos tempo [...] para falar ao telefone. Está acabando a época das chamadas espontâneas.
“Deu uma saudade e resolvi ligar para saber como você anda” está sendo substituído, ou pelo
menos antecedido, por um SMS ou mensagem no WhatsApp do tipo “Td bem com vc? Posso dar
uma ligada?”.
É curioso perceber como muitas pessoas consideram uma invasão de privacidade receber uma
chamada inesperada no meio da tarde. [...] Curioso a gente pensar que, quando os celulares
ganharam o mundo, na década de 1980, a autonomia de falar com alguém em deslocamento foi um
grande avanço [...]. Cerca de 30 anos depois, as chamadas são indesejáveis e até invasivas.
Em tempo de conectividade máxima, o bacana é você poder se comunicar (não necessariamente
“falar”) com muitas pessoas ao mesmo tempo e podendo executar outras tarefas simultaneamente.
Em um mundo em constante correria, falar 10 ou 15 minutos com alguém ao telefone pode ser
entendido como perda de tempo.
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ATIVIDADE
Entre os mais jovens, o fenômeno é ainda mais evidente. [...]
No adolescente, a conversa (mesmo ao telefone) pode ser um problema. Às vezes mais
tímidos e envergonhados no contato verbal ou físico com o outro, atrás da tela de um
computador ou do teclado de um celular eles se soltam muito mais. No papo, eles podem
se sentir peixes fora d’água. No texto, eles incorporam tubarões, dizendo coisas
inimagináveis!
Mas a tendência não é exclusiva dos jovens. Na medida em que as novas tecnologias de
comunicação ganham as gerações mais velhas, a voz vai cedendo espaço ao texto breve [...]
típico de relações mais diretas. [...]
O mais duro é perceber que também não sou exceção. Há anos, meu celular só fica no
modo “vibracall”, ou seja, faz tempo que ele não “chama” de verdade. Em casa, quando o
fixo toca, me incomodo. É quase como alguém bater à porta sem avisar. [...] Será que
vamos todos ficar cada vez mais calados, enquanto os dedos e os olhos não param?
BOUER, Jairo. Disponível em: <http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,chamou-por-que,1108692,0.htm>. Acesso em: 7 mar.
2014. Fragmento.
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1. De acordo com esse texto, os adolescentes preferem se comunicar pelo
teclado do celular porque
A. consideram as ligações intrusivas.
B. ficam mais desinibidos.
C. poupam mais tempo.
D. preferem as conversas simultâneas.
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Ar puro para a vida
Leonardo Boff
No início do ano, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas – um
organismo da ONU que congrega cerca de 2.500 cientistas de 130 países – informou que já
vivemos os efeitos do aquecimento global do planeta.
Nossa casa comum poderá, desde já, ficar muito mais quente, oscilando entre 1,4 e 6
graus Celsius. Esses números, apesar de aparentemente inofensivos, são capazes de
desencadear grandes transtornos climáticos e uma devastação inimaginável de seres vivos.
Muitos lugares ficarão inabitáveis. Haverá grande emigração para regiões de temperaturas
mais amenas.
Anualmente, são lançados 27 bilhões de toneladas de dióxido de carbono no ar. Isso
equivale, se condensado, a uma montanha de 1,5 quilômetro de altura com uma
circunferência de base de 19 quilômetros. Como a Terra pode assimilar esses resíduos
invisíveis e mortais?
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O receio, o medo, até o pavor que está tomando conta de muitos
cientistas, economistas e políticos ecologicamente despertos como
Gorbachev e Al Gore, entre outros, é que estamos nos aproximando de um
momento crítico. Se as coisas seguirem como estão, fatalmente iremos ao
encontro do pior.
No entanto, podemos minorar os efeitos maléficos e mudar a situação
se os Estados, as grandes empresas, as instituições e cada pessoa deixarem
de queimar lixo, de contaminar o ar e controlarem a emissão de gases dos
carros mediante energias alternativas e menos poluentes. Só assim, a
Terra, que tem força de regeneração, conseguirá garantir ar puro para a
vida.
Revista Brasil Almanaque de Cultura Popular, Ano 9,
agosto 2007, no 100. Pág. 8.
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2. Segundo esse texto, o que causará a emigração para regiões
de temperaturas mais amenas?
A. A elevação da temperatura em vários lugares.
B. A identificação dos efeitos do aquecimento global.
C. A inevitável aproximação de um momento crítico.
D. A preocupação com o dióxido de carbono no ar.
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A moda e a publicidade
Ana Sánchez de la Nieta

[...]
Se antes os ídolos da juventude eram os desportistas e os atores de cinema,
agora são as modelos. [...]. Se, no passado, as mulheres queriam presidir Bancos,
dirigir empresas ou pilotar aviões, hoje muitas só sonham em desfilar pela
passarela
e ser capa da "Vogue".
A vida de modelo apresenta-se para muitas adolescentes como o cúmulo da
felicidade: beleza, fama, êxito e dinheiro. [...]
[...] Os aspectos relacionados com o físico são engrandecidos. Esta é uma
constante da chamada civilização da imagem, imperante na atualidade.[...] O tipo
de atração que hoje impera é o de uma magreza extrema. Esta é a causa principal
de uma enfermidade que ganha cada vez mais importância na adolescência: a
anorexia, uma perturbação psíquica que leva a uma distorção, a uma falsa
percepção de si mesmo. Na maioria dos casos, esta enfermidade costuma começar
com o desejo de emagrecer. Se alguém se julga gordo sente-se rejeitado por esta
razão. Pouco a pouco deixa de ingerir alimentos e perde peso. No entanto, a
pessoa continua a considerar-se gorda, persiste a insegurança e começa a sentir-se
incapaz de comer. Esta enfermidade leva a desequilíbrios psíquicos que podem
acompanhar a pessoa para o resto da sua vida e em não raras ocasiões provoca a
morte.

In CEREJA, William Roberto. Português: linguagens, 9º. Ano. São Paulo:

Fonte: http://www.portaldafamilia.org/artigos/artigo346.shtml

Atual, 2006.

11

3. Comparando os dois textos, pode-se dizer que tratam do mesmo tema,
porém
A. o texto 1 informa sobre o problema da anorexia e o 2, de forma
humorística, faz uma crítica à magreza das modelos.
B. o texto 1 critica as modelos por seguirem a civilização da imagem e o 2
defende a perspectiva da civilização da imagem.
C. o texto 1 defende as modelos que sofrem de anorexia e o texto 2 indica
os problemas mais comuns das modelos.
D. o texto 1 explica os problemas decorrentes da anorexia e o texto 2 elogia
a magreza extrema das modelos.
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