
Gênero: Artigo de opinião 
Definição do gênero:  

ARTIGO DE OPINIÃO: É um texto escrito com o objetivo de defender um ponto de vista, uma opinião sobre algum 
assunto. Portanto, é predominantemente argumentativo. Inicia-se com uma informação ao leitor, visando situá-lo no 
tema (geralmente polêmico e atual) para, em seguida, iniciar a argumentação acerca da opinião defendida.  
Este gênero textual tem o objetivo de obter a adesão do leitor ao ponto de vista defendido pelo seu autor. São 
publicados em jornais, revistas impressas e revistas eletrônicas. Na maioria das vezes, vêm após títulos como: “Ponto 
de vista”, “Artigo”, “Opinião”, “Tendências e Debates”.  
O artigo de opinião provoca a discussão de um assunto atual, normalmente com questões vinculadas à política, à 
saúde, à educação, ou seja, temas gerais que se refletem na vida da maioria dos leitores. Nele, o autor, o qual aparece 
identificado no final do texto ou após o título, defende uma tese, apresentando argumentos favoráveis à mesma.  
Escrito em primeira pessoa (do singular ou do plural), o artigo de opinião tem o intuito de fazer com que os leitores 
reflitam sobre um tema atual. É com essa finalidade que o autor argumenta, expõe suas ideias e opiniões, justifica, 
exemplifica porque deseja convencer o leitor a seguir a sua lógica de interpretação.  
Fonte: NIEDERMAYER, Luci Pilett (org.). Gêneros textuais: uma definição dos gêneros listados no Currículo. Santa 
Helena, 2007 (texto não publicado).  

 

Análise do gênero 
 

Lei salva vidas 
Ao lado do retumbante sucesso da lei seca, começam a surgir movimentos para 
questionar a sua constitucionalidade. Alguns argumentam que o máximo de 0,2 
decigramas de álcool por litro de sangue é um exagero. Outros dizem que a imposição do 
bafômetro força os cidadãos a produzirem prova contra si mesmos. Há ainda os que vêem 
a lei como uma afronta aos direitos individuais. Não vejo ofensa a direito nenhum. Todos 
continuam com total liberdade para beber o quanto quiserem. O que foi barrada é a 
liberdade, aliás inexistente, de um cidadão tirar a vida de outro devido a descontrole 
causado pelo excesso de bebida, que, comprovadamente, se manifesta a partir dos 0,2 
decigramas. Tampouco tem cabimento dizer que o teste do bafômetro constitui prova 
contra si mesmo. Quando um policial revista um carro em busca de armas ou de drogas, 
ninguém reclama, como não reclamaria se todos os pilotos viessem a ser testados pelo 
bafômetro antes de voar. Por que então querer explorar essa filigrana jurídica para 
impedir o exame da alcoolemia? Penso que a lei recebeu um apelido errado. Seria "lei 
seca" se interferisse no direito de beber. Não é o caso. A nova lei simplesmente se soma 
às exigências para dirigir, ou seja, possuir carteira de habilitação, ter visão adequada, ser 
maior de 18 anos e estar sóbrio. Melhor seria chamar o novo diploma de Lei da Proteção 
no Trânsito. Defendo, nesta coluna, há muitos anos, a restrição do horário de 
funcionamento dos bares e a proibição de dirigir embriagado. No primeiro caso, a lei que 
impôs o fechamento dos bares depois da meia-noite em São Paulo reduziu 
substancialmente o crime e a violência urbana. No segundo, a lei 11.705/08, em seu 
primeiro mês de aplicação, produziu uma queda substancial de acidentes, mortes e 
feridos, assim como uma grande economia para os hospitais. Mais importante do que isso 
é a preservação da vida e da saúde dos seres humanos, que, afinal, não têm preço. Com o 
aumento da frota de veículos e de motoristas de primeira viagem, os acidentes vinham 



crescendo de forma assustadora. Alguma coisa precisava ser feita. O Brasil possui uma 
enorme quantidade de leis. Mas são poucas as de boa qualidade. A Lei de 
Responsabilidade Fiscal é uma delas. A Lei das Falências é outra. Esta é mais uma. E o 
povo gostou. Cerca de 70% dos brasileiros apoiaram a sua promulgação. Só temos a 
comemorar. E, para os que gostam de beber, que comemorem com um bom champanhe, 
e um bom táxi ao voltar para casa.  

Antônio Ermírio de Morais, 17 de agosto de 2008.  
http://www1.folha.uol.com.br  

O autor é empresário, escreve artigos para jornais e revistas, membro da Academia 
Paulista de Letras. Escreve mensalmente para a Folha de São Paulo.  
 
1. Análise do contexto de produção e função social do gênero  

QUESTÕES  Artigo: Lei salva vidas  

Autor   

Papel social do autor   

Local de publicação   

Data de publicação   

Suporte de circulação   

Questão polêmica   

Posição do autor a respeito da polêmica   

Argumentos que o autor usa para 
justificar sua posição  

 
 

O objetivo do autor   

1.1 É objetivo do texto “lei salva vidas”:  
(  ) Discutir a inconstitucionalidade da lei seca.  
(  ) Criticar a lei seca.  
(  ) Defender a lei seca.  
(  ) Criticar os que defendem a lei seca.  
(  ) Denunciar os abusos daqueles que não respeitam a lei seca. 
1.2 Qual é o ponto de vista que o autor pretende que o leitor aceite? ----------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Análise do plano global e da estrutura composicional  
Propomos, neste momento, discutir, com os alunos, a estrutura composicional do artigo 
de opinião.  
2.1 Qual o título do artigo? Através do título é possível perceber o posicionamento do 
autor? Que elementos indicam isso?  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.2 Qual das afirmações abaixo consiste na tese (tomada de posição do autor) defendida 
por Antônio Ermírio de Morais?  
(  ) “Defendo, nessa coluna, há muitos anos, a restrição do horário de funcionamento dos 
bares e a proibição de dirigir embriagado” (linhas 16 e 17).  
(  ) “A lei seca não interfere nos direitos de um cidadão beber. Ao contrário, soma-se às 
exigências para dirigir e controla a liberdade de um cidadão tirar a vida de outro devido ao 
descontrole causado pelo excesso de bebida.” 



(  ) “Alguns argumentam que o máximo de 0,2 decigramas de álcool por litro de sangue é 
um exagero” (linhas 2 e 3).  
(  ) “Cerca de 70% dos brasileiros apoiaram a sua promulgação. Só temos a comemorar” 
(linhas 27 e 28).  
2.3 Na tentativa de defender sua opinião, o autor apresenta argumentos para justificar 
por que a lei seca seria uma lei salva vidas. Assinale os argumentos que ele usa para 
justificar sua posição:  
(  ) “O descontrole causado pelo excesso de bebida se manifesta a partir dos 0,2 
decigramas de álcool no sangue” (linhas 7 e 8).  
(  ) “Tampouco tem cabimento dizer que o teste do bafômetro constitui prova contra si” 
(linhas 9 e 10).  
(  )“A lei 11.705/08, em seu primeiro mês de aplicação, produziu uma queda substancial 
de acidentes, mortes e feridos, assim como uma grande economia para os hospitais 
(linhas 19, 20, 21) (...) cerca de 70% dos brasileiros apoiaram a sua promulgação” (linha 
27).  
(  ) “A lei seca trata-se de uma afronta aos direitos individuais.” (linha. 4 e 5).  
( )” A lei seca não interfere no direito de beber, mas se soma às exigências para dirigir” 
(linhas 14 e 15).  
(  ) “Após a promulgação da lei seca, aumentou o número de acidentes de trânsito.”  
2.4 A questão polêmica é a base do artigo. Uma questão polêmica pode mobilizar tanto as 
pessoas de uma comunidade como as do mundo inteiro, que a discutem 
apaixonadamente, assumindo posição favorável ou contrária. O autor do texto prevê 
opiniões contrárias às suas, argumentos que contestam seus argumentos, ou seja, os 
contra-argumentos. Abaixo, enumerados, estão os argumentos utilizados pelo autor para 
defender sua posição favorável a respeito da lei seca. Relacione cada argumento com os 
respectivos contra-argumentos apresentados pelo autor:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5 Com a ajuda de seu professor, localize e marque, no texto, com cores diferentes:  
a) a tese apresentada pelo autor;  
b) os argumentos que utiliza para defender a lei seca;  
c) os contra-argumentos mencionados pelo autor que questionam a constitucionalidade 
da lei seca.  
2.6 Na conclusão de um artigo de opinião, o autor pode propor alguma alternativa para o 
problema levantado, ou seja, refletir a respeito de uma solução para a polêmica, como 

(1 ) “Tampouco tem cabimento dizer que o teste do 
bafômetro constitui prova contra si” (linhas 8 e 9).  
( 2 ) “O descontrole causado pelo excesso de bebida 
se manifesta a partir dos 0,2 decigramas de álcool no 
sangue” (linhas 7 e 8).  
( 3 ) “A lei seca não interfere no direito de beber, 
mas se soma às exigências para dirigir” (linhas 14 e 
15).  

 

(  ) “Alguns argumentam que o máximo de 0,2 
decigramas de álcool por litro de sangue é um 
exagero” (linhas 2 e 3).  
(  ) “Outros dizem que a imposição do bafômetro  
força os cidadãos a produzirem prova contra si 
mesmos” (linhas 3 e 4).  
( ) “Há ainda os que veem a lei como uma afronta  
aos direitos individuais” (linhas 4 e 5).  

 



pode também reforçar a tese defendida. No caso do texto em questão, ao concluí-lo, o 
autor reforça sua tomada de posição, ou seja, defende mais uma vez a lei seca. Localize e 
copie as passagens que comprovam isso.  
2.7 Enumere a sequência do conteúdo apresentado no texto:  
(  ) Apresentação dos contra-argumentos.  
(  ) Apresentação da tese  
(  ) Conclusão  
(  ) Apresentação dos argumentos 
2.8 De maneira desordenada, no quadro, há algumas informações sobre o plano textual global 
do texto “Lei salva vidas”. O trecho abaixo do quadro, ainda incompleto, trata-se de um 
resumo sobre o artigo que estamos estudando. Complete o resumo, utilizando essas 
informações de maneira ordenada. 

 
 

No texto “Lei salva vidas”, Antônio Ermírio de Morais, introduz o assunto apresentando 
__________________________. Na sequência, apresenta _____________________ para, 
na continuidade do texto, contestá-los, ______________________________ e 
__________________________________. O autor conclui o texto afirmando que 
________________________________  
3. Estilo (análise linguística)  
O artigo de opinião caracteriza-se pela grande quantidade de elementos coesivos. Esses 
elementos ajudam a vincular o conteúdo do texto. Nos exercícios a seguir, apresentamos 
alguns elementos coesivos denominados de referenciais (KOCH, 2004), pois referenciam 
(retomam ou antecipam) elementos – palavras, expressões ou fragmentos - mencionados 
no texto. 
 
                                                                                                                                                               
 
 
3.1 Releia o trecho abaixo:  
“AO LADO DO retumbante sucesso da lei seca, começam a surgir movimentos para 
questionar a sua constitucionalidade” (linhas 1 e 2).  
a) A palavra “sua” (linha 2) – (um pronome possessivo) – recupera que informação do 
texto escrita anteriormente?  
( ) a constitucionalidade da lei.  
( ) a lei seca.  

1- apresentando dados que comprovam os benefícios sociais oriundos a partir da 
mesma. 2 - é motivo de comemoração a aprovação desta lei de qualidade, aprovada 
pela maioria dos brasileiros. 3 - argumentando em favor da promulgação da lei seca. 4 - 
Seu ponto de vista a respeito da lei 11.705/08. 5 - os contra-argumentos. 

Coesão Referencial 



( ) os movimentos que questionam a sua constitucionalidade.  
3.2 Observe a palavra “isso” destacada no trecho seguinte:  
“Defendo nesta coluna, há muitos anos, a restrição do horário de funcionamento dos 
bares e a proibição de dirigir embriagado. No primeiro caso, a lei que impôs o fechamento 
dos bares depois da meia-noite em São Paulo reduziu substancialmente o crime e a 
violência urbana. No segundo, a lei 11.705/08, em seu primeiro mês de aplicação, 
produziu uma queda substancial de acidentes, mortes e feridos, assim como uma grande 
economia para os hospitais. Mais importante do que isso é a preservação da vida e da 
saúde dos seres humanos, que, afinal, não têm preço” (linhas 16 a 22).  
a)Para compreendermos o sentido da palavra “isso” temos de localizar duas informações 
apresentadas, anteriormente, no texto. Quais são elas? Copie-as.  
_________________________________________________________________________
_____ 
_________________________________________________________________________
_____ 
b) A elipse constitui um importante elemento de coesão entre as partes dos textos. 
Consiste no apagamento de um termo que pode ser facilmente subentendido pelo 
contexto linguístico ou pela situação. Veja o exemplo:  
“O Brasil possui uma enorme quantidade de leis. Mas são poucas as de boa qualidade”. 
(linhas 24 e 25).  
 
c) A frase “mas são poucas as de boa qualidade” somente tem sentido se relacionada com 
a frase “O Brasil possui uma enorme quantidade de leis”, pois o termo destacado “as”, 
nesse fragmento, remete-se a um elemento da frase anterior facilmente subentendido: 
leis.  
 
Identifique a elipse nos termos destacados nos trechos seguintes:  
d) “O Brasil possui uma enorme quantidade de leis. Mas são poucas as de boa qualidade. 
A Lei de Responsabilidade Fiscal é uma delas. A Lei das Falências é outra. Esta é mais uma. 
E o povo gostou”. (linhas 24 e 25).  
“Esta é mais uma”. Uma o quê? 
_________________________________________________________________________
___ 
“E o povo gostou”. Gostou de quê? 
_________________________________________________________________________
___  
“O que foi barrada é a liberdade, aliás, inexistente, de um cidadão tirar a vida de outro 
devido ao descontrole causado pelo excesso de bebida...” (linhas 6 e 7).  
“tirar a vida de outro”. Outro o quê? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________ 



e) No texto, o autor utiliza-se de maneiras diferentes para se referir à “lei seca”, para não 
repetir o tempo todo essa mesma expressão. Identifique, nas linhas: 4, 13, 14, 16, e 19, as 
palavras e expressões utilizadas pelo autor como sinônimos de “lei seca”.  
_________________________________________________________________________
_____ 
_________________________________________________________________________
_____ 
                                                                         
            
 a)  
a) Observe o elemento destacado no fragmento: “Outros dizem que a imposição do bafômetro 
força os cidadãos a produzirem prova contra si mesmos. Há ainda os que veem a lei como uma 
afronta aos direitos individuais”. (linhas 4 e 5). Que relação de sentido possui o termo em 
destaque?  

(  ) Comparação entre duas ideias.  
(  ) Oposição entre ideias  
(  ) Restrição de uma ideia em relação à outra.  
(  ) Inclusão de uma outra ideia. 
Conversa com o(a) professor(a) A palavra ainda tem a função de reforçar a argumentação 
do texto, incluindo outro(s) argumento(s), pois o artigo de opinião, uma vez que é dirigido 
à coletividade, utiliza-se de alguns elementos importantes para, não somente atrair o 
leitor, mas também para convencê-lo. Esses elementos são operadores argumentativos. A 
argumentação faz parte da linguagem à medida que desejamos, quando falamos ou 
escrevemos, persuadir nosso interlocutor. Os operadores argumentativos estão entre os 
mecanismos responsáveis pela argumentatividade de um texto. Abaixo, Koch (2004) 
apresenta uma síntese dos principais tipos de operadores. 
Assim, desse modo, dessa maneira: têm um valor exemplificativo e complementar. A 
sequência introduzida por eles serve, normalmente, para explicitar, confirmar ou ilustrar o 
que se disse antes: O Governador resolveu não se comprometer com nenhuma das 
facções em disputa pela liderança do partido. Assim, ele ficará à vontade para negociar 
com qualquer uma que venha a vencer. B) E: anuncia o desenvolvimento do discurso e 
não a repetição do que foi dito antes; indica uma progressão semântica que adiciona, 
acrescenta algum dado novo. Se não acrescentar nada, constitui pura repetição e deve ser 
evitada. Ao dizer: Este trator serve para arar a terra e para fazer colheitas, o e introduz um 
segmento que acrescenta uma informação nova. Por isso, seu uso é apropriado. Mas, ao 
dizer: Tudo permanece imóvel e fica sem se alterar, o segmento introduzido pelo e não 
adiciona nenhuma informação nova. Trata-se, portanto, de um uso inadequado. C) Ainda: 
serve, entre outras coisas, para introduzir mais um argumento a favor de determinada 
conclusão, ou para incluir um elemento a mais dentro de um conjunto qualquer: O nível 
de vida dos brasileiros é baixo porque os salários são pequenos. Convém lembrar ainda 
que os serviços públicos são extremamente deficientes. D) Aliás, além do mais, além de 
tudo, além disso: introduzem um argumento decisivo, apresentado como acréscimo, 
como se fosse desnecessário, justamente para dar o golpe final no argumento contrário: 
Os salários estão cada vez mais baixos porque o processo inflacionário diminui 

Operadores Argumentativos 



consideravelmente seu poder de compra. Além de tudo, são considerados como renda e 
taxados com impostos. E) Isto é, quer dizer, ou seja, em outras palavras: introduzem 
esclarecimentos, retificações ou desenvolvimentos do que foi dito anteriormente: Muitos 
jornais fazem alarde de sua neutralidade em relação aos fatos, isto é, de seu não 
comprometimento com nenhuma das forças em ação no interior da sociedade. F) Mas, 
porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto: marcam oposição entre dois enunciados 
ou dois segmentos do texto. Não se podem ligar, com esses relatores, segmentos que não 
se opõem. Às vezes, a oposição se faz entre significados implícitos no texto: Choveu na 
semana passada, mas não o suficiente para se começar o plantio. G) Embora, ainda que, 
mesmo que: são relatores que estabelecem, ao mesmo tempo, uma relação de 
contradição e de concessão. Servem para admitir um dado contrário para depois negar 
seu valor de argumento. Trata-se de um expediente de argumentação muito vigoroso: 
sem negar as possíveis objeções, afirma-se um ponto de vista contrário: Ainda que a 
ciência e a técnica tenham presenteado o homem com abrigos confortáveis, pés velozes 
como o raio, olhos de longo alcance e asas para voar, não resolveram o problema das 
injustiças. O uso do embora e conectivos de mesmo sentido pressupõem uma relação de 
contradição, que, se não houver, deixa o enunciado descabido: Embora o Brasil possua um 
solo fértil e imensas áreas de terras plantáveis, vamos resolver o problema da fome. H) 
Até, mesmo, até mesmo, inclusive: Marcam uma gradação, numa série de argumentos, 
orientada no sentido de uma determinada conclusão e indicam o argumento mais forte: 
Ela tem todas as qualidades necessárias para vencer na vida: é bonita, inteligente, 
charmosa e até rica. (nesse caso, apresentam-se os argumentos orientados no sentido da 
conclusão “qualidades necessárias para vencer na vida” e considera-se a riqueza o 
argumento mais forte dessa escala). I) Ao menos, pelo menos, no mínimo, no máximo, 
quando muito: Introduzem um argumento, deixando subentendida a existência de uma 
escala com outros argumentos mais fortes: Ele é um político hábil. Chegará pelo menos a 
ser prefeito. (Pelo menos introduz um argumento na mesma direção de ser um político 
hábil, deixa pressuposta uma escala com outros argumentos mais fortes – ser governador, 
ser presidente, etc. -, indica que se usou o argumento menos forte; esse tipo de operador 
só se combina com argumentos de valor positivo). Ele não é muito inteligente. Nunca será 
um cientista. No máximo será um bom técnico (no máximo, assim como quando muito, 
introduz um argumento na mesma direção de não ser muito inteligente, deixando 
subentendida uma escala com outros argumentos mais fortes – ser um trabalhador braçal, 
etc. -, indica que se usou o argumento menos forte; esses operadores só se combinam 
com argumentos de valor depreciativo). J) Ou, ou então, quer ... quer, seja ... seja, caso 
contrário: Indicam uma relação de disjunção argumentativa, isto é, introduzem 
argumentos que levam a conclusões opostas, que têm orientação argumentativa 
diferente: É preciso manter, a todo custo, o plano de estabilização econômica. Ou, então, 
será inevitável a volta da inflação. (O primeiro período está orientado no sentido de que a 
inflação não volta; o segundo vai na direção oposta). K) Portanto, logo, por conseguinte, 
pois (pois indica conclusão, quando não for a palavra que introduz a oração): Marcam uma 
relação de conclusão, isto é, introduzem uma conclusão em relação a dois (ou mais) 
enunciados anteriores (geralmente, um deles permanece implícito porque ele é 
considerado verdade universalmente aceita, voz geral): O Palmeiras foi o melhor time do 



campeonato. Teria, pois, que ser campeão (pois introduz uma conclusão a duas 
afirmações anteriores, uma delas implícita: O melhor time do campeonato é sempre o 
campeão. O Palmeiras foi o melhor time do campeonato. Teria, pois, que ser o campeão). 
L) Tanto ... quanto, tão ... quanto, mais ... (do) que, menos... (do) que: — Acho que 
devemos contratar um novo professor de matemática. — Não sei, os que temos são tão 
bons quanto qualquer outro. Nesse caso, o comparativo de igualdade direciona-se 
argumentativamente contra a conclusão: já que os nossos professores são tão bons 
quanto qualquer outro, não é preciso fazer um novo contrato. Deve-se notar que a 
comparação sempre tem um valor argumentativo, sempre é usada com vistas a chegar a 
uma conclusão a favor ou contra. Por isso, os elementos de um comparativo de igualdade 
são permutáveis sintaticamente, mas não argumentativamente. Nele, não há igualdade 
argumentativa. Se, no exemplo dado acima, permutassem os elementos, a orientação 
argumentativa seria outra. Se dissesse Qualquer outro é tão bom quanto os que temos, a 
orientação argumentativa seria no sentido de contratar, já que o professor teria ao menos 
o nível dos atuais contratados. M) Porque, já que, que, pois: Introduzem uma explicação 
ou justificativa ao que foi dito no enunciado anterior: A alegria da posse de Fernando 
Henrique já acabou, porque os problemas já começaram. N) Ou melhor, de fato, pelo 
contrário, ao contrário, isto é, quer dizer, ou seja, em outras palavras: Marcam uma 
relação de retificação, de correção, isto é, introduzem um esclarecimento, um 
desenvolvimento ou uma redefinição do conteúdo do primeiro enunciado, atenuando ou 
reforçando o seu conteúdo de verdade. A Lei Seca poderá melhorar as condições de vida 
no Brasil, desde que ela seja respeitada, ou seja, desde que seja levada a sério. 
 
c) Leia os fragmentos a seguir e assinale a relação de sentido estabelecida pelos termos 
em destaque:  
“A Lei das Falências é outra. Esta é mais uma. E o povo gostou” (linhas 26 e 27). Que 
função essa palavra cumpre dentro da oração?  
(  ) Acrescenta uma informação nova.  
(  ) Introduz um esclarecimento.  
(  ) Marca uma oposição entre duas informações.  
(  ) Introduz uma correção.  
d) “O que foi barrada é a liberdade, aliás, inexistente, de um cidadão tirar a vida de outro 
devido ao descontrole causado pelo excesso de bebida, que, comprovadamente, se 
manifesta a partir dos 0,2 decigramas” (linhas 6 a 8).  
(  ) Apresenta uma consequência provocada por uma causa.  
(  ) Exclui um termo anterior.  
(  ) Retifica uma ideia.  
(  ) Explica uma ideia anterior.  
e) “...A nova lei simplesmente se soma às exigências para dirigir, ou seja, possuir carteira 
de habilitação, ter visão adequada, ser maior de 18 anos e estar sóbrio” (linhas 14 e 15).  
(  ) Estabelece relação de justificativa.  
(  ) Acrescenta uma nova informação.  
(  ) Retifica a ideia anterior.  
(  ) Estabelece uma comparação  



 

f) “O Brasil possui uma enorme quantidade de leis. Mas são poucas as de boa qualidade” 
(linhas 24 e 25).  
(  ) Apresenta oposição entre ideias.  
(  ) Inclui uma nova ideia.  
(  ) Estabelece uma comparação.  
(  ) Acrescenta um exemplo.  
g)“No segundo, a lei 11.705/08, em seu primeiro mês de aplicação, produziu uma queda 
substancial de acidentes, mortes e feridos, assim como uma grande economia para os 
hospitais” (linhas 19 a 21).  
(  ) Introduz um esclarecimento.  
(  ) Adiciona um novo argumento.  
(  ) Introduz uma explicação ou justificativa.  
( ) Conclui a ideia anterior.  
h) Complete as frases abaixo, com a conjunção adequada ao sentido pretendido pelas 
orações. Utilize as palavras no quadro a seguir:  
  – e – pois – mas – ou....ou – apesar de – Embora 
 
1. _________ seja proibido, muitas pessoas ainda dirigem após ingerirem bebidas 
alcoólicas.  
2. Segundo estatísticas, a lei seca surtiu efeitos positivos, _________ diminuiu o número 
de acidentes de trânsito.  
3. Os defensores da abstinência alcoólica comemoram _________ enaltecem o rigor da 
lei.  
4. A lei seca estabelece que os motoristas não devem dirigir ao beber bebidas alcoólicas 
________ ainda há muito motoristas que desrespeitam essa lei.  
5. _____ os motoristas escolhem respeitar a lei _____ escolhem pagar pelo 
descumprimento da mesma.  
6. ___________ normalmente não beber muito, fui de táxi e voltei de carona.  
a)Em um artigo de opinião, há outros elementos que estabelecem a organização das 
ideias do texto. Esses elementos são chamados de articuladores. Observe os articuladores 
(operadores de sequenciação) em destaque no trecho seguinte e identifique a que 
elementos eles fazem referência. 
Defendo nesta coluna, há muitos anos, a restrição do horário de funcionamento dos bares 
e a proibição de dirigir embriagado. No primeiro caso, a lei que impôs o fechamento dos 
bares depois da meia-noite em São Paulo reduziu substancialmente o crime e a violência 
urbana. No segundo, a lei 11.705/08, em seu primeiro mês de aplicação, produziu uma 
queda substancial de acidentes, mortes e feridos, assim como uma grande economia para 
os hospitais. Mais importante do que isso é a preservação da vida e da saúde dos seres 
humanos, que, afinal, não têm preço. 
 

Modalizadores 
Num texto argumentativo, é comum que o locutor (autor do texto) utilize palavras ou 
expressões que demonstrem suas intenções, sentimentos, atitudes em relação ao seu 
discurso (ao que diz). A essas  



 
palavras denominamos modalizadores textuais. 
 
 
 
 
 
 
 

              Algumas palavras que podem funcionar como modalizadores do discurso: 
 

 

É necessário...  
É possível...  
Deve acontecer....  
Quero dizer que...  
Eu acredito que...  
Desejo que...  
Eu posso afirmar que....  
É permitido....  
Provavelmente, certamente, 
necessariamente, felizmente....  

 

 
Muito....  
Quase....  
Apenas....  
Só...  
Mesmo....  
Até....  
Não pode haver dúvidas de que...  
É dever de todos que...  
Todos sabem....  

 

Fonte: KOCH, Ingedore Villaça. Argumentação e linguagem.  
4. ed. São Paulo: Cortez, 1996.  

 

 
7. Observe os fragmentos do texto e sublinhe as marcas de modalização. 
a)“Ao lado do retumbante sucesso da lei seca, começam a surgir movimentos para 
questionar a sua constitucionalidade” (linhas 1 e 2). 
b“Não vejo ofensa a direito nenhum” (linha 5). 
c)“A nova lei simplesmente se soma às exigências para dirigir” (linhas 14). 
d)“Mais importante do que isso é a preservação da vida e da saúde dos seres humanos, 
que, afinal, não têm preço” (linhas 21 e 22). 
e) No trecho “O que foi barrada é a liberdade, aliás inexistente, de um cidadão tirar a vida 
de outro devido a descontrole causado pelo excesso de bebida, que, comprovadamente, 
se manifesta a partir dos 0,2 decigramas” (linhas 6 a 8), o advérbio “comprovadamente” 
demonstra uma intenção do autor do texto sobre a informação apresentada. Com que 
intenção o autor usou essa palavra? _________________________ 
_________________________________________________________________________
_____ 
f)Destaque, nos trechos seguintes, as palavras que o autor emprega e que evidenciam o 
seu posicionamento em relação ao assunto da lei seca. 
1)“Defendo nesta coluna, há muitos anos, a restrição do horário de funcionamento dos 
bares e a proibição de dirigir embriagado” (linhas 16 e 17). 
2)“Melhor seria chamar o novo diploma de Lei da Proteção no Trânsito.” (linhas 15 e 16). 
3)“Só temos a comemorar” (linha 27e 28). 



4)“Há ainda os que veem a lei como uma afronta aos direitos individuais. Não vejo ofensa 
a direito nenhum” (linhas 4 e 5). 
Essa proposta de análise do gênero foi extraída da sequência didática “Artigo de opinião” 
elaborada por TEIS, Denize Terezinha (São Miguel do Iguaçu), MOSER, Fabiane 
(Itaipulândia) In COSTA-HÜBES, Terezinha da Conceição; BAÜMGARTNER, Carmen 
Teresinha. (Orgs.) Seqüência didática: Uma proposta para o ensino da Língua Portuguesa 
no Ensino Fundamental – Anos Iniciais. Caderno pedagógico 3: AMOP. Cascavel: Assoeste, 
2009. 
 
 

 
 
 
 
 
 

REESTRUTURAÇÃO DE TEXTO E ANÁLISE LINGUÍSTICA 
GÊNERO TEXTUAL: História Infantil 

 

 
GÊNERO DISCURSIVO: História Infantil  
PROPOSTA DE PRODUÇÃO: A partir de gravuras.  
PROBLEMAS DETECTADOS:  
1. Articulação entre as ideias (elementos coesivos).  
2. Ambiguidade (título)  
3. Concordância  

O MENINO VIU O INCÊNDIO DO PRÉDIO 
 
Um dia um menino estava andando pela estrada de isqueite para ir para o apartanto 
dele entrou no prédio subil o elevador e entrou no apartamento e deitou na cama para 
tirar uma soneca. 
Quando ele deitou achou meio escuro e resolvel abrir a janela quando abriu a janela 
viu apartamento pegar fogo ele ficou olhando olhando. 
Ele anotou que tinha outro lugar pegando fogo so que ele não sabia o que era. 
Quando os pais xegaram ele não falou nada so que ele não sabia que era as tias dele. 
Os pais ficou sabendo so quando apagaram o insendio. 
Quando os pais ficaram sabendo perguntou para o filho ele falou que não sabei. 
So que ele sabia quando o prédio estava queimando o til dele vil na janela daí o til dele 
contou para os pais dele daí os pais guardaram em segredo para no fim falar com ele. 
O til falou que deixou a tomada ligada e deu siquito. 

Autor: xxxxxxxxx 



4. Ortografia (troca de letras: ch por x, u por l, c por s, m por n, entre outros e 
acentuação).  
5. Pontuação.  
- Considerando a estrutura desse gênero: personagens, local, tempo, enredo, narrador. 
Responda as questões que se seguem:  
DECODIFICAÇÃO:  
1. Qual é o personagem principal dessa história?  
_________________________________________________________________________
____ 
2. Em que local essa história se passa?  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----  
3. Do que o menino estava brincando antes de ir para casa?  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----  
4. O que ele viu da janela do seu apartamento?  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----  
5. O que ele disse aos pais, quando eles chegaram em casa?  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----  
INTERPRETAÇÃO E ARGUMENTAÇÃO  
1. Por que o menino não falou aos pais que tinha visto um incêndio quando eles chegaram 
em casa?  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----  
2. Por que os pais teriam guardado segredo ao saberem que o filho tinha visto o incêndio?  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----  
3. É importante que os pais tenham um horário próprio para falar com os seus filhos? 
Justifique.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----  
4. Quais as razões que podem levar muitas crianças a não contarem muitas coisas do que 
veem aos pais?  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----  
5. O que os pais conversariam com ele a respeito de ele ter visto o incêndio e não ter feito 
nada?  



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----  
6. Se o menino - personagem da história deitou na cama para tirar uma soneca, por que 
ele teria aberto a janela se, para dormir a maioria das pessoas preferem o escuro?  

 
CONFRONTAÇÃO /COMPREENSÃO  
 
1. Sabemos que nas cidades grandes é comum muitas crianças presenciarem incêndios. A 
história de Alisson faz com que você lembre de algum fato noticiado nos últimos dias? 
Relate-o aqui.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----  
2. Pesquise e responda: Quais são as principais causas de incêndio nas grandes cidades?  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----  
3. Se uma pessoa ver um incêndio que medidas deve tomar para tentar ajudar aqueles 
que estão envolvidos?  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----  
4. Que consequências serão causadas se ignorarmos o que vemos, nesse caso, por 
exemplo?  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 

 
 
 
 
 
 

PROBLEMA SELECIONADO: ELEMENTOS COESIVOS 



O MENINO VIU O INCÊNDIO DO PRÉDIO1. Releia o 2º parágrafo. Note que a palavra 
quando aparece duas vezes. 

a) Que ideia essa palavra transmite? 
(  ) tempo (  ) modo (  ) lugar 
b) Poderia ser substituída por: (marque as alternativas corretas) 
(  ) no momento em que (  ) assim que (  ) no entanto 

Veja o significado dessa palavra: 
 
c) Agora reescreva esse parágrafo tirando essa repetição: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
d) O quarto e o sexto parágrafo também iniciam com “quando”. Substitua essa palavra por 
outra que garanta a ideia de tempo pretendida pelo autor. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
e) No penúltimo parágrafo temos “Só que ele sabia, quando o prédio estava queimando o 
tio dele viu na janela daí o tio dele contou para os pais dele, daí os pais guardaram em 
segredo para no fim falar com ele”. Após a expressão “Só que ele sabia” podemos 
acrescentar a conjunção: pois, porque, afinal, entre outras. Reescreva esse parágrafo 
acrescentando uma dessas conjunções e substituindo o “quando”. 

Um dia um menino estava andando pela estrada de skate para ir para o apartamento 
dele. Entrou no prédio, subiu o elevador, entrou no apartamento e deitou na cama 
para tirar uma soneca. 
Quando ele deitou achou meio escuro e resolveu abrir a janela. Quando abriu a janela 
viu um apartamento pegar fogo, Ele ficou olhando, olhando. 
Ele notou que tinha outro lugar pegando fogo só que ele não sabia o que era. 
Quando os pais chegaram ele não falou nada. Só que ele não sabia que eram os tios 
dele. 
Os pais ficaram sabendo só quando apagaram o incêndio. 
Quando os pais ficaram sabendo perguntaram para o filho ele falou que não sabia. 
Só que ele sabia, quando o prédio estava queimando o tio dele viu na janela daí o tio 
dele contou para os pais dele, daí os pais guardaram em segredo para no fim falar com 
ele. 
O tio falou que deixou a tomada ligada e deu circuito. 

Autor: xxxxxxx 

Quando: Conjunção temporal com o sentido de No tempo em que; no momento em 
que, etc. Ex.: Quando Luísa chegou, a aula já havia começado. 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
2. Observe a construção desses parágrafos: 
Quando os pais chegaram ele não falou nada. Só que ele não sabia que eram os tios dele. 
Os pais ficaram sabendo só quando apagaram o incêndio. 
Quando os pais ficaram sabendo perguntaram para o filho ele falou que não sabia. 
2.1 Veja temos muitas conjunções a nosso dispor para construirmos a ligação, ou seja, a 
costura entre as partes do texto. Eis algumas delas: 
Conjunções coordenativas: 
MAS, ENTRETANTO, PORÉM, CONTUDO, NO ENTANTO: são conjunções adversativas, 
estabelecem uma relação de oposição, de contraste. 
PORQUE, DESSA FORMA: são utilizadas em orações explicativas. Ex.: Ele sabia tudo porque 
havia estudado. 
PORTANTO, SENDO ASSIM, AFINAL: Conclusivas. Utilizadas numa conclusão de ideias. 
MESQUITA, Magalhães. Gramática da Língua portuguesa. São Paulo: Saraiva, 2007 
2.2 Reescreva as frases a seguir, eliminando o ponto e ligando-as por meio de um 
elemento de ligação. Faça as alterações que forem necessárias sem alterar o sentido da 
frase: 
a) “Quando os pais chegaram, ele não falou nada. Só que ele não sabia que eram os tios 
dele”. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
b) Os pais ficaram sabendo só quando apagaram o incêndio. Quando os pais ficaram 
sabendo perguntaram para o filho ele falou que não sabia. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
2.3 Veja que nesses parágrafos se repete o advérbio “só”. Sabendo que esse advérbio 
pode ser substituído por somente, unicamente, apenas, etc. Reescreva a frase “Os pais 
ficaram sabendo só quando apagaram o incêndio” substituindo esse elemento por outro 
que dê igual significado. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
3. Observe o uso da expressão oral “daí” bastante presente quando contamos um fato a 
alguém: “quando o prédio estava queimando o tio dele viu na janela daí o tio dele contou 
para os pais dele, daí os pais guardaram em segredo para no fim falar com ele”. 
- Procure reescrever essa frase eliminando essa expressão. Se for necessário substitua-a 
por outra. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
 
4. Veja “o tio dele viu na janela”. Quem ele viu? O menino? Como essa frase poderia ser 
reescrita de uma maneira mais formal? 
( ) O tio viu ele na janela. ( ) O tio viu-o na janela. 
4.1. Analise: “Quando ele deitou achou meio escuro e resolveu abrir a janela. Quando 
abriu a janela viu um apartamento pegar fogo”. 
- Nessa frase ele repete a expressão “abriu a janela”. Na segunda vez em que essa 
expressão se repete, poderíamos utilizar, por exemplo, as construções: Quando abriu-a ou 
quando moveu-a. Reescreva esse fragmento fazendo as alterações necessárias: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
4.2 Reescreva o fragmento seguinte, evitando utilizar o pronome pessoal “ele” mais do 
que uma vez. “Ele ficou olhando, olhando. Ele notou que tinha outro lugar pegando fogo 
só que ele não sabia o que era”. 
- Algumas sugestões: Que tal nominar esse “ele”? Qual seria o seu nome? Você pode se 
utilizar de expressões como: Então, até que, notou afinal, etc. 
- Agora reescreva o fragmento: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
5. Analise a frase: “daí o tio dele contou para os pais dele”. Que alternativa se aproxima 
mais da variedade padrão? 
( ) Então, o tio contou para os seus pais. ( ) Então, o tio contou para os pais do menino. 
6. Reescreva o fragmento da frase seguinte, sublinhado, deixando-o mais compreensível 
para os leitores desse texto: “Ele notou que tinha outro lugar pegando fogo só que ele não 
sabia o que era”. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
AMBIGUIDADE: Duplo sentido 
 



 
1. Observe o título do texto: “O MENINO VIU O INCÊNDIO DO PRÉDIO”. 
- Podemos entender essa frase como o menino estando no prédio e vendo o incêndio em 
outro prédio ou como o menino estando em qualquer outro lugar e vendo um prédio 
incendiar. 
1.1 Como essa frase poderia ser reescrita eliminando esse duplo sentido? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
1.2 Na frase “Os pais ficaram sabendo só quando apagaram o incêndio”. Podemos 
também interpretar de duas maneiras: Quem apagou o incêndio? Foram os pais? Pelo 
contexto podemos compreender que não foram eles, mas pela forma como o texto está 
escrito podemos também interpretar que foram os pais. 
- Como poderíamos reescrever essa informação tirando o duplo sentido? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
1.3 Releia o texto e verifique se há outras expressões que apresentam duplo sentido. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 

Elaboração: Margarete Apª Nath Braga 

 

 

 

 

 
 

Ambiguidade é a duplicidade de sentidos que pode haver em um texto, verbal ou não 
verbal. É utilizada com recurso de expressão em textos poéticos, publicitários e 
humorísticos, em quadrinhos e anedotas. Quando empregada intencionalmente pode 
ser um importante recurso de expressão. Quando, porém, é resultado da má 
organização das idéias, do emprego inadequado de certas palavras ou, ainda, do texto 
ao contexto discursivo, ela provoca falhas na comunicação. 
Fonte: CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Gramática Reflexiva: 
Texto, semântica e Interação. São Paulo: Atual, 2005. 


