
Demonstrar aquilo que pensa e sente é algo muito importante 
para todos nós. As pessoas sempre querem e gostam de dar suas 
opiniões. O gênero discursivo artigo de opinião serve para que pos-
samos expressar nossas opiniões e sua origem é bastante remota. 

Esse gênero discursivo passa a ter as características que 
possui hoje por ser divulgado em jornais impressos. Com a grande 
divulgação do jornal impresso e um leitor mais exigente, foi neces-
sário que seus editores expressassem suas opiniões de maneira 
mais organizada, aprimorando o artigo de opinião. 

Este é um gênero muito importante, presente até hoje em jor-
nais impressos e online, em blogs da internet. 

Diga o que pensa 

Abaixo, veja um exemplo de um artigo de opinião 

TECNOLOGIA PARA CRIANÇAS 
 

As ferramentas tecnológicas fazem parte da nossa vida, hoje não temos 
mais como nos desvincular delas. As crianças precisam, sim, ter acesso às 
possibilidades oferecidas pela tecnologia, mas de uma forma organizada e ori-
entada para que possa levar a um efetivo aprendizado. O uso descontrolado 
da tecnologia, tanto no ambiente escolar, como em casa, às vezes atrapalha o 
aprendizado da criança. Tudo em excesso faz mal. A tecnologia não pode 
substituir as relações pessoais como o convívio com os colegas de sala de au-
la e familiares, isso faz parte do aprendizado e não pode ser esquecido. Ao ob-
servar essas questões, a tecnologia é, sem sombra de dúvida, uma grande fer-
ramenta pedagógica, pois coloca à disposição do aluno um universo de possi-
bilidades impossíveis com o tradicional 'giz e quadro-negro'. 

Não há uma idade pré-estabelecida para o início do contato com a tecno-
logia. Hoje em dia, já se nasce imerso numa sociedade que não vive sem tec-
nologia. O que deve existir é a atenção dos pais com relação ao "como" as cri-
anças estão usando esses equipamentos tecnológicos deixando de lado outros 
tipos de brincadeiras sadias, que são necessárias ao seu desenvolvimento.  
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Artigo de opinião 



A nova geração precisa ter um crescimento intelectual e físico combinados, 
não é possível substituir todos os tipos de diversão pelo videogame ou o lap-
top.  

Não existem "regras" para um uso pedagógico das tecnologias. Entre-
tanto, é importante seguirmos algumas orientações que contribuem para o 
uso pedagógico das tecnologias. O bom senso é imperativo, nesse caso. Por-
tanto não deixar o computador no quarto das crianças é um bom artifício para 
afastá-las da obsessão por ver, a todo momento, e-mails, games e sites de 
relacionamento. Estipular um horário para que a criança fique na frente do 
computador também é um bom mecanismo. É bom ter um tempo para diverti-
mento na frente da máquina e uso dela pra fins pedagógicos, como pesquisa 
para um trabalho, etc. Mostrar para os filhos outras possibilidades que a Inter-
net pode oferecer como pesquisas, visitas a museus, bibliotecas, pode fazer 
com que eles descubram um universo novo e inexplorado da web. 

Conversar sobre os perigos que podemos encontrar na rede, como sites 
perigosos ou pessoas mal intencionadas, vírus e outras formas de lixo eletrô-
nico, lembrar que a criança nunca pode dar seu endereço ou número de tele-
fone para quem não conhece etc. A tecnologia também pode ser um mecanis-
mo de aproximação entre pais e filhos. Os pequenos são muito ligados em 
instrumentos como redes sociais. Se você, pai, ainda não está integrado nes-
tas mídias, peça ajuda a seu filho para criar e participar. Não esqueça que na-
da substitui um abraço. 

 
Por Vanessa Nogueira 
Colunista Brasil Escola 

Adaptado de http://educador.brasilescola.uol.com.br/trabalho- 
docente/tecnologia-para-criancas.htm 
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Veja que este texto possui um título: “TECNOLOGIA PARA CRIANÇAS”, e 

é um texto organizado em parágrafos. Vejamos: 

No primeiro parágrafo, temos a introdução, em que a autora fala um pouco 

sobre o tema do texto, o uso do computador por crianças. No segundo 

parágrafo, a autora começa a mostrar sua opinião sobre o tema. No terceiro 

parágrafo, a autora aprofunda ainda mais a sua opinião de que as crianças 

podem usar os computadores, mas com cuidado. Expõe, então, seus 

argumentos, dizendo que o computador pode até ajudar as crianças na escola, 

mas que seu excesso faz mal. No quarto parágrafo, conclui seu texto, sugerindo 

que os pais acompanhem seus filhos no uso dos computadores, participando 

ativamente. 

http://brasilescola.uol.com.br/equipe/vanessa-nogueira.htm


Em sala, observe a imagem abaixo e discuta com os 
colegas e o professor: 

Releia o texto  “TECNOLOGIA PARA CRIANÇAS” e produza o primeiro pa-
rágrafo do seu artigo de opinião, falando sobre o que você acha sobre o uso de 
computadores por crianças. 

Lembre-se: neste primeiro parágrafo você irá apenas começar a falar sobre 
o tema, sem mostrar suas opiniões. Pesquise sobre o computador, sua história, 
quem o criou, desde quando existe, sobre como as pessoas usavam o computa-
dor e como usam atualmente.  

Atividade 

Vamos escrever um artigo de opinião? 
Tema: Uso de computadores por crianças 
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Revista ÉPOCA de 10/09/2007 

1) O que mais chamou sua atenção na ima-

gem? 

2) Quantos anos deve ter a menina da ima-

gem? Ela parece feliz? Descreva-a. 

3) Qual seria o tema principal tratado na revis-

ta? 



Artigo de opinião 

O desenvolvimento tecnológico avança em um ritmo acelerado e o 

tempo entre as mudanças esta cada vez mais curto. Porém isso é algo já 

natural para as crianças que nasceram em uma época que a tecnologia se 

faz tão presente no cotidiano humano, o uso da internet, de celulares e 

outros aparelhos tecnológicos se torna util, como aprender a andar ou fa-

lar. Essa mudança traz beneficios e males para as crianças, dependendo 

do modo como a tecnologia é apresentada para ela, o controle feito sobre 

o seu uso e as informações acessadas por elas. 

O professor deve orientar o aluno a prestar atenção na acentuação de palavras e no o excesso 

de vírgulas. O professor tem que observar se o aluno seguiu as instruções de introduzir o as-

sunto sem mostrar abertamente sua opinião, e na forma como ele fez isso. 
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Atividade 

Desenvolvendo a capacidade argumentativa 

 

 

Agora que você já produziu o primeiro 
parágrafo do seu texto, vamos nos preparar 
para o parágrafo em que você começará a 
expor sua opinião e os seus argumentos. 

Discuta com os colegas em sala sobre 
as diferenças e semelhanças entre os dois 
trechos ao lado. 

 
Você conseguiu identificar o trecho 

que apenas informa e o trecho que traz uma 
opinião? 

(Fonte: http://
www.gazetadopovo.com.br/opiniao/

artigos/criancas-e-tecnologia-
eg8ruvef1gv6noxx3pkhxje4u) 

Revista ÉPOCA de 10/09/2007 

4) Qual a sua opinião sobre o tema falado nes-

sa revista? Você acha computadores importan-

tes? Você gosta de usá-los? Há algum proble-

ma com o uso de computadores? Por que você 

pensa dessa forma? 

Em sala, observe novamente a ima-
gem e responda: 

http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/criancas-e-tecnologia-eg8ruvef1gv6noxx3pkhxje4u
http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/criancas-e-tecnologia-eg8ruvef1gv6noxx3pkhxje4u
http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/criancas-e-tecnologia-eg8ruvef1gv6noxx3pkhxje4u
http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/criancas-e-tecnologia-eg8ruvef1gv6noxx3pkhxje4u
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Agora é hora de expor e defender suas ideias. Leia o parágrafo que você 
fez na tarefa anterior e produza um novo parágrafo falando qual a sua opinião so-
bre o assunto. 

Lembre-se: neste segundo parágrafo você irá mostrar a sua opinião, argu-
mentando para provar que ela está correta. Tente usar como argumento algum 
exemplo ou alguma pesquisa que mostre que você está certo.  

Vamos escrever um artigo de opinião? 
Tema: Uso de computadores por crianças 

Pelo fato da tecnologia estar presente no dia-a-dia devemos ser capa-

zes de lidar com ela, porém seu uso não se limita a isso. As crianças possu-

em um tempo livre maior que os adultos, muitas delas passam esse tempo 

no celular ou na internet, deixando de lado seus deveres ou atividades fí-

sicas que fazem bem a saúde e também ajudam na interação com outras 

crianças. A tecnologia nesse caso acaba prejudicando o desenvolvimento 

da criança ao longo do tempo. 

O professor deve orientar o aluno a continuar com a linha que estava tendo no parágrafo ante-

rior, sem se contradizer. O professor deve observar se o aluno seguiu as instruções e demons-

trou opinião de forma correta, se a opinião do aluno está bem clara neste parágrafo. 
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Desenvolvendo a capacidade de lidar com opiniões 
diferentes 

Observe a tirinha abaixo. Você consegue identificar qual dos personagens 
tem razão? A briga deles levará a alguma solução? 

(Fonte: http://atividadesdeportugueseliteratura.blogspot.com.br/2016/06/tirinha-mafalda-
em-questoes-do-enem.htm) 

Atividade 

Revista ÉPOCA de 10/09/2007 

5) Você se lembra sobre o tema da revista, 

certo? Que opiniões diferente da sua, você 

acha que outras pessoas possam ter? O que 

você acha dessas opiniões diferentes da sua e 

como você lidaria com elas? 

Em sala, observe novamente a ima-
gem e responda: 

http://atividadesdeportugueseliteratura.blogspot.com.br/2016/06/tirinha-mafalda-em-questoes-do-enem.htm
http://atividadesdeportugueseliteratura.blogspot.com.br/2016/06/tirinha-mafalda-em-questoes-do-enem.htm
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Vamos lidar com quem discorda de você. Lembre-se da sua opinião sobre 
o uso de computadores. Pense sobre possíveis opiniões diferentes da sua e ten-
te mostrar porque essas opiniões estão erradas.  

Lembre-se: neste terceiro parágrafo você irá expor argumentos de quem 
discorda de você. Tente criar argumentos para provar que você está certo.  

Vamos escrever um artigo de opinião? 
Tema: Uso de computadores por crianças 

Algumas pessoas dizem que quando as crianças estão em casa, nos 

computadores, elas estão mais seguras, pois estão em segurança. Porém a 

internet é um local que pode se tornar perigoso, e preciso conhecer os sites 

que o seu filho acessa ou com quem ele fala. Existem pessoas que tem com 

alvo crianças. Mesmo que brincar na rua possa ter seus perigos, ela ainda 

estará perto de um adulto conhecído, além de excesser uma atividade físi-

ca. 

O professor deve orientar o aluno a não ser ofensivo diante das opiniões diferentes. O profes-

sor deve observar se o aluno rebateu as opiniões diferentes com argumentos e se o aluno 

conseguiu reforçar mais a própria opinião. 
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Desenvolvendo a capacidade de concluir ideias 

Leia os dois textos abaixo. Ambos são conclusões de redações sobre o 
tema “Gerações”, sendo a primeira uma conclusão boa e a outra uma conclu-
são fraca. 

Mais do que nunca, todas as gerações: pós-internet, pós-guerra, hippie, baby-boom, jo-
vens empreendedores, de pais divorciados, entre tantas outras, devem conhecer suas singula-
ridades e seus conceitos, e saber que eles não se encaixam em todas as situações e todos os 
momentos; devem desenvolver a mais sutil e fundamental habilidade: empatia. Somente ela 
permite mesclar o melhor de todas as gerações sem levar à autodestruição. 

Na primeira conclusão, o autor retoma o tema e descreve algumas gera-
ções existentes, propõe uma solução e aceita a coexistência de gerações no-
vas e antigas. 

Essa conclusão considera mais de um ponto de vista? Por que isso ajuda 
o texto a ser mais adequado?  

A produção tecnológica desenfreada decorrente da Revolução Industrial inseriu a pers-
pectiva futurista de que o passado não mais interessa, da mesma forma que as pessoas es-
quecem para todo o sempre o antigo modelo do disckman e walkman para aderir ao MP4, etc., 
elas aceitam a realidade presente como um fato inquestionável e inevitável. 

Na segunda conclusão o autor não retoma o tema, não fala especifica-
mente sobre gerações – apenas indiretamente ao citar disckman e mp4. Não há 
proposta de solução, apenas a desvalorização do passado.  

Por que isso é um problema? 

(Fonte: https://www.comvest.unicamp.br/vest_anteriores/2010/download/comentadas/

Atividade 

Revista ÉPOCA de 10/09/2007 

6) Há opiniões diferentes da sua. Como você lidaria com estas opi-

niões diferentes? Temos um problema, do qual cada um buscaria 

formas diferentes para tentar resolvê-lo. Que soluções você busca-

ria para este problema? 

Em sala, observe novamente a imagem das atividades 
anteriores e responda: 

https://www.comvest.unicamp.br/vest_anteriores/2010/download/comentadas/redacao.pdf
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Finalmente, é hora de concluir o seu texto. Releia todos os parágrafos que 
você produziu. Faça um novo parágrafo com um resumo das ideias mais impor-
tantes e procure por uma solução para o problema existente por conta das ideias 
diferentes. 

Lembre-se: agora você irá encerrar o assunto e propor soluções para os 
problemas.  

Vamos escrever um artigo de opinião? 
Tema: Uso de computadores por crianças 

A solução seria encontrar um meio termo entre o uso dos computado-

res, pois estes são importantes ferramentas em nossa vida, porem devemos 

mesclar outras atividades que beneficiem nossa saúde, pois o uso dos com-

putadores com que fiquemos sentados, prejudicando a postura e conduzi-

mos para o sedentarismo. 

O professor deve orientar o aluno a não pressa para concluir, pois isso pode prejudicar o texto. 

O professor deve observar se o aluno de alguma forma retomou o que foi dito anteriormente 

no texto e se expôs alguma solução. 
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