NOME:

TURMA:

Matutino
Vespertino

ROTEIRO DE RECUPERAÇÃO DE REDAÇÃO
8º ANO • ENSINO FUNDAMENTAL
ARTIGO DE OPINIÃO
O artigo de opinião é um gênero textual de natureza jornalística, em que o autor defende um ponto de vista sobre
determinado assunto. Com o objetivo de defender sua tese, o autor desenvolve argumentos ou razões que os justifiquem, por
meio de uma linguagem que atende à norma-padrão.
Como devo estruturar o texto?
Título – antecipe, para o leitor, o assunto que será analisado no texto.
1º parágrafo – contextualize o tema e apresente sua tese (ponto de vista acerca do tema).
2º parágrafo – argumento 1.
3º parágrafo – argumento 2.
4º parágrafo – síntese ou retomada do tema.
Como devo argumentar?
A defesa das opiniões do autor ocorre por meio da argumentação, a qual pode se estabelecer por meio de:
 Exemplificação: exemplos representativos.
 Discurso de autoridade: citação das falas de um especialista no assunto em discussão.
 Senso comum: afirmação universal.
 Comprovação: dados estatísticos.
 Raciocínio lógico: causa e consequência.
Dica!
Para que seu texto possua coesão e coerência, utilize elementos coesivos, os chamados conectivos. Por exemplo:
 Para introduzir um discurso de autoridade ou um dado estatístico, utilize: conforme, segundo, consoante, como.
Exemplo: “Conforme dados de 2019 do IBGE, as mulheres correspondiam a 52,2% da população brasileira”.


Para concluir ideias, utilize: portanto, por isso, assim, logo.
Exemplo: “Portanto, a falta de saneamento básico no Brasil é um problema que deve ser resolvido.”



Para somar ideias, utilize: além disso, também.

Exemplo: “O culto excessivo ao corpo gera malefícios à saúde física das pessoas, principalmente quando elas se submetem a
cirurgias puramente estéticas. Além disso, podemos perceber que a saúde mental dos indivíduos também é afetada, porque
um distúrbio de imagem pode ser criado mesmo após a realização dessas cirurgias.”
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Hora de praticar
Leia os textos a seguir para elaborar a sua produção textual.
Texto I

Maurício de Souza. Disponível em: https://especializacaoensinodecienciasematematicaifspctd.wordpress.com/2018/09/15/reduzir-reciclar-e-reutilizar/.

Texto II
Reciclagem
A reciclagem é um importante processo para a diminuição do lixo e da extração de recursos, porém não é a única
medida responsável por uma sociedade sustentável.
A reciclagem é o processo de reaproveitamento do lixo descartado, dando origem a um novo produto ou a uma nova matéria-prima
com o objetivo de diminuir a produção de rejeitos e o seu acúmulo na natureza, reduzindo o impacto ambiental. Pratica-se, então, um conjunto
de técnicas e procedimentos que vão desde a separação do lixo por material até a sua transformação final em outro produto.
Apesar de não ser a única medida a ser realizada para a diminuição do lixo produzido pela sociedade, a reciclagem possui um
importante papel, uma vez que, além de reduzir a quantidade de rejeitos, também diminui a procura por novas matérias-primas. Dessa forma,
quanto mais se recicla, mais se reaproveita e, consequentemente, menor é a necessidade de extrair novos materiais da natureza. [...] Há
alguns casos em que a reciclagem também reduz o consumo de energia. O exemplo mais clássico nesse sentido é o alumínio, um material
quase que totalmente reciclável, pois a sua produção, a partir da bauxita (recurso mineral não renovável extraído do solo), demanda o
consumo de uma grande quantidade de energia elétrica em uma indústria de base. Dessa forma, em alguns casos, é mais vantajoso,
economicamente, o reaproveitamento das latas e de outros produtos de alumínio do que a produção de novos materiais.
Devemos sempre incentivar a reciclagem, mas também precisamos entender que ela, sozinha, não resolverá os problemas da
sociedade e os impactos gerados sobre o meio ambiente. Portanto, reduzir o consumo, optar por materiais mais duráveis e reaproveitar ao
máximo um determinado produto antes de descartá-lo são medidas que podem ajudar a melhorar a qualidade de vida das pessoas e a
conservação da natureza.
Disponível em: https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/reciclagem.htm. (Adaptado).

Texto III

Disponível em: http://www.blogmodainfantil.com.br/aprendendo-e-brincando-sobre-a-importancia-da-reciclagem/.
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Imagine que você, estudante do Ensino Fundamental, foi convidado para compor a edição especial de um jornal de grande
circulação de Brasília, o qual abordará o assunto do meio ambiente. Para tanto, você deve apresentar seu posicionamento
crítico e escrever um artigo de opinião sobre o tema “O planeta Terra pede socorro: a necessidade da redução da
produção de lixo no Brasil”, para compor a coletânea de textos. Em seu texto, explicite um posicionamento sobre a questão
tratada, sustentando-o por meio de dois argumentos.
Observações
 Utilize informações dos textos motivadores, mas não copie trechos.
 Escreva, no máximo, 30 linhas e empregue linguagem de acordo com a norma-padrão.
 Atribua título coerente à sua produção.
Bom trabalho!
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