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Conceituando 

O editorial é um gênero textual que representa o ponto de vista de um jornal ou de um órgão de imprensa acerca de temas 

polêmicos. Não é assinado, pois não deve ser associado a uma opinião individual. Sua linguagem é impessoal e sua estrutura 

é organizada em introdução, desenvolvimento e conclusão. Por ser de tipologia argumentativa, deve haver, no editorial, dois 

elementos essenciais: tese e argumentos. Assim, estão apresentados, a seguir, seus respectivos correspondentes semânticos.  

 

                                           Tese  

 

                               Argumentos  

 

Nota-se, diante disso, que os argumentos justificam o ponto de vista a ser defendido no texto. Por isso, é fundamental que 

eles estejam diretamente relacionados, para que a coesão e a coerência textuais sejam preservadas. Cabe reforçar, ainda, 

que, embora a tese seja resultado do que o editorialista defende, é necessário que a expressão seja impessoal, uma vez que, 

por fim, esse texto representará o posicionamento institucional acerca do tema. Trata-se de categorias diferentes.  

No que diz respeito à estrutura, é necessário, na introdução, contextualizar o tema e apresentar a tese, empregando a 

linguagem impessoal. No desenvolvimento, são apresentados os argumentos que sustentam a análise. Importante: para 

construir uma argumentação consistente, é necessário empregar estratégias argumentativas que visam ao convencimento 

do leitor/interlocutor em relação à tese defendida, como argumento por comprovação (citação de dados estatísticos), 

argumento de autoridade (citação da fala de um especialista no assunto abordado), argumento por raciocínio lógico (relação 

de causa e consequência), argumento por exemplificação (citação de exemplo representativo), contra-argumentação e 

ressalva. Por fim, na conclusão, deve haver a retomada da tese e dos principais argumentos.  

 

Leitura complementar 

Editorial Política Insalubre  |  Folha de São Paulo, 2013.  

Disponível em https://m.folha.uol.com.br/opiniao/2013/09/1345569-editorial-politica insalubre.shtml 

 

Editorial O lugar dos jovens  |  Folha de São Paulo, 2007.  

Disponível em https://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz1405200701.htm 

 

Para treinar 

Leia os textos a seguir para elaborar a sua produção textual.  

Texto I 

Brasil está no ranking dos países mais sedentários do mundo 

A ausência ou a redução de atividades físicas são comportamentos que caracterizam uma pessoa sedentária. A Sociedade Brasileira de 

Cardiologia considera o sedentarismo o mal do século e um dos principais motivos para doenças cardiovasculares. Hoje, o Brasil está na 5ª 

posição no Ranking Mundial de Sedentarismo e lidera o status na América do Sul, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS).   

 A inatividade física favorece riscos à saúde, como aponta a coordenadora do curso de Educação Física, Karla Melo, mestre em Educação 

Física. “As funções vitais funcionam bem melhor quando o corpo recebe estímulos, a inércia não foi feita para o nosso corpo. A falta de 

movimento corporal traz uma sobrecarga para nosso organismo e, assim, prejudica seu funcionamento”, alerta Karla, que afirma ainda que a 

situação de sobrepeso, obesidade e doenças, como diabetes e hipertensão, são consequências dessa sobrecarga.   
Disponível em https://www.uninassau.edu.br/noticias/brasil-esta-no-ranking-dos-mais-sedentarios-do-mundo. 

Texto II 

 
 Garfield. Tirinha de Jim Davis. Disponível em https://bit.ly/3w0StnP. 
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O que eu penso sobre isso? 
 

Por que eu penso isso? 
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Texto III 

OMS divulga guia para combater sedentarismo, que mata até 5 milhões por ano 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirma que até 5 milhões de mortes por ano poderiam ser evitadas se a população global fosse 

mais ativa. Com muitas pessoas em casa devido à pandemia da Covid-19, as novas diretrizes da agência sobre atividade física e comportamento 

sedentário mostram que qualquer pessoa, de qualquer idade, pode ser ativa fisicamente.  

As últimas diretrizes recomendam pelo menos 150 a 300 minutos de atividade aeróbica moderada a vigorosa por semana para adultos, 

incluindo pessoas que vivem com condições crônicas ou deficiências, e uma média de 60 minutos por dia para crianças e adolescentes. Segundo 

as estatísticas da OMS, um em cada quatro adultos e quatro em cada cinco adolescentes não praticam atividade física suficiente. Em todo o 

mundo, este custo pode ser de US$ 54 bilhões em assistência médica direta e US$ 14 bilhões em perda de produtividade.  

A atividade física regular é fundamental para prevenir e ajudar a controlar doenças cardíacas, diabetes tipo 2 e câncer, bem como 

reduzir os sintomas de depressão e ansiedade, reduzir o declínio cognitivo, melhorar a memória e impulsionar a saúde do cérebro. Em 

comunicado, o diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, explicou que “ser ativo fisicamente é fundamental para a saúde e o bem-estar, 

ajudando a adicionar anos de vida”. [...] Assim, toda atividade física é benéfica e pode ser realizada como parte do trabalho, esporte e lazer ou 

transporte, mas também através da dança, brincadeira e tarefas domésticas cotidianas, como jardinagem e limpeza.  
Disponível em https://news.un.org/pt/story/2020/11/1734322. Texto adaptado. 

 

A partir da leitura dos textos citados, elabore um editorial sobre o tema  

Impacto social do sedentarismo no Brasil. 

 

Instruções 

 Escreva, no máximo, 30 linhas. 

 Atribua título coerente.  

 Empregue um argumento por comprovação e um argumento de autoridade. 

 Atenção! Não copie trechos do texto motivador. 

 


