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AULA 3 – ARTIGO DE OPINIÃO UFU – PROFESSORA CÁSSIA 
 
 
 
Gênero da esfera jornalística que comunica uma opinião particular sobre um assunto da atualidade 
história que foi noticiado recentemente. Apresenta temas diversificados que serão abordados em 
diferentes seções dos jornais e revistas: Política, Economia, Cultua, Esporte, Turismo, entre outros.  
Tipologia predominante: argumentativa 
Tipologia secundária: expositiva 
 
Atenção para a função emotiva da linguagem (ironia, apelos emotivos, acusações, humor satírico, 

etc.). 

 
Características 
 

 1ª pessoa do singular (linguagem subjetiva) 

 Linguagem formal, com maior liberdade para uso de recursos linguísticos (metáfora, ironia etc.) 

 Uso de conectores que  
a) Introduzem argumentos (já que, visto que, pois, posto que) 
b) Acrescentam argumentos (e, também, além disso, ainda) 
c) Expressam oposição/concessão (no entanto, mas, porém, embora, ainda que) 
d) Expressam conclusão (portanto, assim, desse modo, logo) 

 Verbos predominantemente no presente 

 Orações com verbos modais – injunção (dever, poder, ter de) 

 Uso de interrogações, exclamações e aspas duplas para induzir o leitor a refletir sobre as 
intenções do autor 

 Pode ser encontrado na 3ª pessoa do singular (atenção à assinatura para não confundir com 
editorial) 

 A máscara é obrigatória (especialista/ficcionalização) 

 Argumentação – pode ser construída de diversas maneiras, desde abordagens mais científicas 

e fundadas em estatísticas e discursos de autoridade até formas mais personalistas em que 
experiências pessoais, viagens, vivência profissional, etc., possam ser usadas para defender 
uma tese a respeito de um assunto atual e normalmente de alta relevância midiática. 
 

 
Estrutura 

 

 Título chamativo 

 Contextualização/ Situação-problema (fato gerador, ―gancho‖) 

 Exposição dos argumentos 

 Solução/Reflexão 

 Assinatura -  exigida e sem ponto final. O indicado é que o autor finalize o texto, pule uma linha e 

assine rente à margem. Na UFU, é solicitado que se assine como José ou Josefa, qualquer outro 

nome anula a redação.  

 
Exemplos 
Texto 01. Estado laico: uma necessidade 

 
O Estado laico tem sido nos últimos anos uma discussão frequente em algumas esferas sociais 

em função de decisões do Superior Tribunal Federal (STF) em favor do direito ao aborto de anencefálicos 
e da união civil entre homossexuais. Como antropólogo, entendo que ainda deve ser considerada a 
atuação nada laica de políticos de bancadas religiosas na Câmara Federal contra os interesses da 
maioria da população. Por isso, defendo a necessidade da reafirmação de um pacto civil em defesa da 
laicidade do Governo. 

Essa defesa sustenta-se não só no fato de muitos países tornados teocracias terem tido perdas 
significativas de garantias presentes na Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas também no fato 
de haver perda considerável na diversidade de ideias artísticas, políticas e, evidentemente, religiosas, 
quando um Estado deixa de ser laico. Afirmo isso porque a laicidade de instituições é uma defesa 
vigorosa da liberdade religiosa, pois, via de regra, todo estado laico de fato é multireligioso como ainda é 
o caso do Brasil. 

Defender esse estado laico é, dessa forma, uma forma de prezar pela liberdade religiosa, que, 
apesar de não ser uma pessoa crente, entendo ser uma conquista das sociedades democráticas que 
deve ser defendida por todos. Vejo essa questão assim pois reconheço o quanto que a diversidade 
religiosa é influente no campo das artes, dos costumes, da gastronomia, etc., ou seja, suprimi-la seria o 
mesmo que suprimir um dos principais geradores de manifestações culturais que se tem notícia. Seria 
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indiscutivelmente um golpe duro contra várias etnias e culturas, contra milhões de pessoas e contra a 
cultura brasileira. 

Logo, defendo o Estado laico não por ser contra quaisquer religiões, mas, ao contrário, por 
defendê-las como um direito de escolha de todas as pessoas, para que possamos continuar a ter um país 
marcado por tradições democráticas, diversidade cultural e liberdade de pensamento e expressão. 
 
José  
 
 
Texto 2 - Aprender com a lama em Brumadinho?  
Roberto Damatta é um antropólogo, conferencista, consultor, colunista de jornal e produtor brasileiro de 
TV 
 
Estou seguro de que estamos dispostos a mudar. E estamos convencidos de que somos obrigados a 
mudar  
Envergonha e desperta comiseração o cataclismo de lama de Brumadinho, graças aos trabalhos da 
nossa maior mineradora. A Vale, cuja grandeza global também engendrou um vale de lágrimas. E criou o 
momento crítico, trágico e indescritível (mas característico) dos imprevistos que fazem parte do que nós 
chamamos de ―vida‖. O maior e o mais poderoso engendrando o pior e o mais tenebroso. Essas ironias 
nos acompanham, pois todo inesperado — e acima de tudo os planejados — acentua como é tênue o 
nosso trajeto, ao mesmo tempo que remarca como aquilo que traz progresso contém simultaneamente 
sua cota de atraso.  
―É o projeto da casa, é o corpo na cama/ É o carro enguiçado, é a lama, é a lama/ É um passo, é uma 
ponte, é um sapo, é uma rã/ É um resto de mato, na luz da manhã/ São as águas de março fechando o 
verão/ É a promessa de vida no teu coração.‖  
É preciso ir além deste harmonioso rendado de imagens paradoxais, reunidas pelo inconsciente mágico 
de Tom Jobim; quando — num exercício de livre associação promovido pela continuidade da música — 
remete a alegrias e angústias?  
Por favor, leitor, releia e relembre se puder toda a letra.  
É fácil falar de mudança, transformação e revolução. É mais tranquilo ainda reiterar os erros e realizar o 
nosso exercício favorito: atrapalhar o Brasil através de normas, governos, políticos e partidos. Até votar 
uma Mesa Diretora de um Senado recém-empossado transforma-se numa vergonha, mas — eis o tom do 
momento liminar e paradoxal — confirma as renovações dos fins de sistemas e etapas.  
Estou seguro de que estamos dispostos a mudar. E, mais que isso: estamos convencidos de que somos 
obrigados a mudar. As urnas mostraram um sistema cultural que chegou ao seu limite, mas não terminou.  
O cataclismo da Vale traz à tona os lugares-comuns de sempre: punir, denunciar e intrigar, mas, 
singularmente, revela o mais difícil de aprender: o laço amistoso dos jogos de favores entre pessoas no 
sentido de favorecer seus interesses e dissolver coerências ideológicas. O que se observa claramente é o 
fetichismo das normas (e ideologias) por contraste com uma esperada e necessária eficácia de 
preocupações preventivas. As barragens não conseguem barrar o jogo político e econômico baseado no 
favor e naquilo que caracteriza o nosso secular elitismo: a simpatia pessoal que privilegia os que chegam 
ao clube do poder à brasileira.  
O famoso ―esse eu conheço!‖ começa a perder força, iniciando timidamente uma aguda consciência dos 
limites entre os cargos e os papéis sociais em suas imposições. E, com os limites consequentes, o dever 
de dizer não aos amigos e, acima de tudo, a si mesmo. Esse ponto de inflexão da boa-fé, sem o qual não 
há mortalidade, é — permitam-me — o traço central da democracia. Esse regime que obriga a distinguir 
os interesses pessoais dos impessoais, coletivos ou públicos. Coisa fácil de falar mas, até onde sei — 
leiam o meu ―A casa & a rua‖ — muito difícil de fazer no Brasil.  
A fusão de pessoas e papéis engendra um estilo onipotente de poder. Ele começa na igualdade legal, 
mas, depois das polarizações, promessas e posses, retorna às suas zonas de conforto e restabelece a 
velha aristocracia dos cargos devidamente apropriados por seus atores. 
 
https://oglobo.globo.com/opiniao/aprender-com-lama-em-brumadinho-23431256 
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