
ARTIGO DE OPINIÃO

O artigo de opinião é um gênero
textual pertencente ao tipo argumentativo e
tem como intencionalidade apresentar o ponto
de vista do(a) articulista — locutor(a) do texto
— acerca de algum assunto relevante
socialmente.



Circula, em especial, em jornais, revistas e sites
da internet e pode tratar de temas polêmicos,
em que são apresentados fatos, dados
estatísticos e discursos de autoridade para
fundamentar a tese apresentada.



O artigo de opinião visa a defesa de uma ideia
(tese), sendo, portanto, necessária a construção de
uma tese sustentada por argumentos que
podem gerar uma conclusão a respeito do assunto
de maneira propositiva ou sintética, na maioria
das vezes.



CARACTERÍSTICAS DO ARTIGO DE OPINIÃO

 O artigo de opinião, por tratar de temas da atualidade, polêmicos e até
mesmo provocativos, exigirá do(a) autor(a) competência para a
seleção dos melhores argumentos sem desrespeitar o interlocutor
ou subestimar posições alheias.

 É um texto a ser publicado em veículos de comunicação que podem ter
leitores de diferentes perfis. Nesse sentido, é fundamental adequar a
linguagem, prevendo as características do público que acessa aquele
determinado meio.



 O título deve ser atrativo, convidativo. Nesse momento, com
criatividade, já é possível a adesão do leitor às ideias a serem defendidas
no artigo.

 É permitido flexionar verbos e pronomes na 1ª pessoa do singular,
ou seja, embora seja essencial a fundamentação das opiniões
apresentadas, elas podem ser construídas de forma subjetiva. Contudo
muitos articulistas optam pela 3ª pessoa do discurso.

 Considerando as características dos veículos de publicação, o artigo de
opinião é um texto geralmente curto, com linguagem direta,
objetiva, simples e harmônica.



ESTRUTURA DO ARTIGO DE OPINIÃO

 Embora cada articulista possa demonstrar o seu estilo de escrita,
sobretudo aqueles mais consagrados, minimamente é possível
reconhecer alguns elementos composicionais:

 Introdução — contextualização e/ou apresentação da questão que
está sendo discutida + TESE.

 Desenvolvimento — explicitação do posicionamento adotado com a
utilização de argumentos e de contra-argumentos; apresentação de
dados, informações e discurso de autoridade.

 Conclusão — ênfase/retomada da tese + síntese ou proposta de
intervenção social.



EXERCÍCIOS LIVRO DO CEREJA PÁGS. 115 E 116.
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