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▪ TEMPO DE AULA: 25 min

▪ DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA

▪ CONTEÚDO: ARTIGO DE OPINIÃO

▪ EXPLANAÇÃO DO CONTEÚDO: aula expositiva e slides
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ARTIGO DE OPINIÃO

1. AS ACEPÇÕES DA PALAVRA ARTIGO

ARTIGO É UMA PALAVRA QUE TEM MUITOS SIGNIFICADOS 
vamos conhecer alguns deles

I - NA LINGUAGEM JURÍDICA: artigo é uma divisão ou subdivisão de
regimentos, como na Constituição Federal, por exemplo.
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EXEMPLO:
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art.
60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:

Art. 1º A Constituição Federal passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 158. ..............................................................................................................
Parágrafo único. ...................................................................................................

I - 65% (sessenta e cinco por cento), no mínimo, na proporção do valor adicionado nas
operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços,
realizadas em seus territórios;(...).

DISPONÍVEL EM:
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/emecon/2020/emendaconstitucional-108-26-
agosto-2020-790577-publicacaooriginal-161374-pl.html

https://www2.camara.leg.br/legin/fed/emecon/2020/emendaconstitucional-108-26-agosto-2020-790577-publicacaooriginal-161374-pl.html
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II – NA LINGUAGEM DOS
DICIONÁRIOS:

artigo é um tipo de verbete
próprio para enciclopédias,
Wikipédia pois é um texto
teórico.

ARTIGO DE OPINIÃO
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III - NO DISCURSO ELETRÔNICO-DIGITAL: artigo é sinônimo de POST ou postagem.

Disponível em https://www.facebook.com/nelson.jonas.988

ARTIGO DE OPINIÃO

https://www.facebook.com/nelson.jonas.988
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IV. NA LINGUAGEM JORNALÍSTICA: em
jornal, revista, periódico, TV ou no
webjornalismo, artigo é um texto de
opinião, chamado ARTIGO DE OPINIÃO,
dissertativo (v. DISSERTAÇÃO) ou expositivo
(v. EXPOSIÇÃO).

Esse é o assunto da nossa aula de hoje.

Dura lex, sed lex. Nem sempre a justiça

é justa. Mas não posso deixar de crer na

mesma, nem aceitar vídeos que incitam o

ódio do povo contra o Supremo, mesmo

que eu não concorde com muitas de suas

decisões. Esse é o motivo da

Democracia. Acho que esses vídeos são

manipulações, uma vez que retratam

mais OPINIÕES do que FATO e

instigam o ódio, são antidemocráticos. E

como advogados, futuros juízes, acho

que os senhores devem refutar a esse

tipo de conteúdo.

ARTIGO DE OPINIÃO
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2. A IMPORTÂNCIA DE EXPRESSAR A NOSSA OPINIÃO

- Você ouviu o que falaram no vídeo “NA MINHA HUMILDE OPINIÃO”?

- “Mais de 500 horas de vídeos são publicadas no Youtube a cada minuto. (...) Tudo
que tinha de ser dito já foi dito, MAS NÃO FOI DITO POR MIM.”

- A gente vive um tempo em que é preciso dar a nossa opinião.

- As pessoas querem saber o que pensamos sobre um determinado assunto, sobre
uma marca, um produto, um artista, um político e até mesmo sobre você. Então
OPINE, POSICIONE-SE.
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Disponível em: https://ponte.org/artigo-quem-e-bandido-e-quem-e-cidadao-de-bem/

Artigo | Quem é bandido? E quem é cidadão de bem?

27/05/19 por Valério Luiz de Oliveira Filho, especial para a 

Ponte

https://ponte.org/artigo-quem-e-bandido-e-quem-e-cidadao-de-bem/

