
O ARTIGO DE 
OPINIÃO

UFU
(Dicas fundamentais)



1- Definição:

É um texto opinativo normalmente assinado e muito

assemelhado estruturalmente à dissertação, ainda que permita

algumas liberdades linguísticas impossíveis em um texto

dissertativo científico. Por ser atribuído a uma pessoa, comunica

um ponto de vista particular acerca de um assunto em primeira

pessoa do singular.

Artigo de opinião ou texto de opinião



2- Objetivo:

Comunicar a opinião particular de um articulista contratado por

veículo de comunicação pela relevância dessa pessoa para um

determinado grupo, instituição, etc.;



3- Estrutura:

Própria da dissertação argumentativa:

➢ Introdução (1º §): contextualização provocante (tentar inovar nos tipos

de introdução / tentar usar o silogismo) + exposição da tese de forma

explícita + encaminhamento textual (como diferencial, não fornecer

os argumentos na introdução);

➢ Desenvolvimento: 2º e 3º e até 4º §§: processo de argumentação bem

forte e provocante com o máximo de recursos possíveis /

Obrigatoriamente usar a contra-argumentação;

➢ Conclusão: 4º ou 5º §: expressão inicial diferente de “portanto” (com

base nessas ideias, diante do exposto, tendo em vista essas

informações) + retomada da tese (obrigatória) + encerramento como

forma de solução (diferente de intervenção)



4- Contra-argumentação:

Processo mediante o qual se interpõe o ponto de vista divergente do

articulista, relativo à maioria ou à minoria das pessoas. Como obtê-lo:

A. Tema polêmico (polêmica = divisão: aborto, drogas, eutanásia):

➢ 1ª forma: 2º parágrafo (aspectos positivos do tema) + 3º parágrafo

(aspectos negativos do tema) + conclusão contrária ao tema (Obs.: o

3º parágrafo deve corresponder à ideia defendida pelo articulista) ;

➢ 2º forma: realizar o mesmo recurso dentro de cada parágrafo

(aspectos positivos e negativos do tema) + conclusão de acordo com

o posicionamento do articulista;

B. Tema não polêmico (discutível: problemas sociais, questões diversas):

no interior de um (no máximo dois) parágrafos, realizar esse processo

de posicionamento contrário (veja os modelos nos exemplos).



5- Pessoa gramatical:

1ª pessoa do singular é obrigatória para explicitar o aspecto personalista

do discurso e da argumentação do texto. É importante que ela ocorra

duas vez em cada parágrafo de formas distintas:

• Verbos: penso, entendo, sei, vejo, etc.;

• Pronomes: meu, minha, me, mim, etc.;

• Expressões personalizadoras: sou levado a crer, minha vida

profissional me faz ver, durante minhas leituras, minha formação, etc.;

6- Máscara:

Trata-se de um “lugar social” desejável e qualificador (Exemplo: “como

médico”, "na condição de antropólogo", sou um advogado de

experiência de 30 anos, por ser pedagogo, posso afirmar, etc.).



7- Linguagem:

➢ Clara, objetiva e adequada às normas gramaticais por padrão;

➢ Aceita pontualmente o uso de expressões como gírias,

coloquialidades e oralidades como forma de personalizar o discurso

do articulista;

➢ Admite expressões de temporalidade abominados pela dissertação

argumentativa;

➢ Usa verbos predominantemente no presente do indicativo;



8- Título:

➢ Obrigatório pelo título (mesmo que não se peça);

➢ Possui aspecto agressivo e provocante (usar as regras de título).

9- Assinatura:

➢ Obrigatório: José ou Josefa, de acordo com o lugar social / máscara;

➢ Sem ponto, alinhada com os parágrafos do texto;



MODELO DE ARTIGO DE OPINIÃO

TEMA: TRABALHO VOLUNTÁRIO

Trabalho voluntário: alavanca de um mundo desigual

“Dê-me uma alavanca e um ponto de apoio e eu moverei o

mundo”; com essa frase, Arquimedes dava início a um princípio

físico fundamental. Em igual maneira, na função de sociólogo,

sou levado a crer que essa tese se aplica ao trabalho voluntário.

É fato que essa atividade tem o esteio na compaixão, na

solidariedade e na indignação; porém, vejo que não se trata de

um processo natural, e sim, da soma de comportamentos

estruturais com objetivos solidários e altruístas.



Há como provar o efeito alavanca do trabalho voluntário? Eu

garanto que a resposta é sim. A fundação das Santas Casas de

Misericórdia, no século 16 pelos portugueses representou um ato

de humanitarismo que se propagou ao longo dos 500 anos da

nação. Segundo minhas leituras recentes, da chegada da Cruz

Vermelha ao país, no início do século 20, à criação da Ação da

Cidadania, fundada por Betinho, em 1993, milhões de pessoas

foram atendidas pela solidariedade alheia. Ainda assim,

descobri com bastante tristeza que o país caiu 15 posições nesse

ranking de 2009 a 2015, segundo o World Giving Index (WGI), do

Instituto Gallup, que tabula esses dados.



Por outro lado, dirão os críticos que, pelo artigo 6º da Consti-

tuição Federal, esse comportamento não substitui o Estado no

fornecimento de educação, moradia e saúde. Não fecho meus

olhos para isso, porém o gestor público não é capaz de driblar a

relação problemas urbanos x solução, de forma positiva; esse é

o princípio do Direito Administrativo. Ademais, a noção de soli-

dariedade orgânica de Emile Durkheim prevê que essa atividade

é um dos pilares da cidadania. Assim, posso atestar que os 7,2

milhões de pessoas que fazem esse trabalho no país, segundo o

IBGE, são o ponto de apoio para uma democratização plena.



Com base nessas ideias, não posso negar que o

voluntariado individual ou empresarial representam a base para

a conquista de um país melhor. A compaixão, a solidariedade e

a indignação podem representar as premissas para sua

existência. Porém, não acredito que se trate apenas de um

humanitarismo estrutural, visto que se encontra fundamentado

pela Lei 9.608/98. Nessa ótica, a fusão de um trabalho voluntário

desinteressado, com uma população que pleiteia uma

cidadania plena é o mecanismo capaz de mover o mundo, em

observância ao princípio de Arquimedes.

José



10- Diferenças do artigo de opinião para a
dissertação argumentativa

TÍTULO

ARTIGO DISSERTATAÇÃO

Obrigatório, mesmo que 
não peça: pode ser criativo 

e subjetivo

Não obrigatório: é 
necessário solicitar. 

Costuma ser mais “sóbrio”.

PESSOA GRAMATICAL

ARTIGO DISSERTAÇÃO

1ª pessoa do singular 3ª pessoa do singular



LUGAR SOCIAL: “MÁSCARA”

ARTIGO DISSERTAÇÃO

Não obrigatória, mas 
importante

Não obrigatória (prefere-
se não usar)

ESTRUTURA

ARTIGO DISSERTAÇÃO

Idêntica (introdução, desenvolvimento, conclusão), ou 
seja, a mesma da dissertação argumentativa, com 

pequeninas diferenças



ASSINATURA

ARTIGO DISSERTAÇÃO

Obrigatória: José ou 
Josefa (lugar social)

Não se usa; trata-se de um 
texto impessoal

CONTRA-ARGUMENTAÇÃO

ARTIGO DISSERTAÇÃO

Recurso argumentativo 
distintivo do gênero : usar 

obrigatoriamente

Não necessário se 
substituído por outros 

recursos, porém 
importante.



LINGUAGEM

ARTIGO DISSERTAÇÃO

Norma padrão, poucas marcas de oralidade, poucos 
elementos temporais, pequena flexibilidade



PROPOSTA DE REDAÇÃO
1. Resolução das questões das páginas 48 a 50, questões 01 a 08 – Livro: “Português –

linguagens – Cereja”;
2. Ler teoria das páginas 81 a 88 – Livro: “Produção de Textos”;
3. Fazer o artigo de opinião, cuja orientação se encontra nas páginas 106 a 109 – Livro:

“Produção de Textos”;
4. Seguir as orientações abaixo:

A. O artigo de opinião é um texto dissertativo, que seguirá a estrutura desse tipo, ou
seja, introdução (1º parágrafo), desenvolvimento (2º e 3º parágrafos),
desenvolvimento (4º parágrafo);

B. Na introdução deve ser desenvolvida o tema e a tese; porém, diferente das
dissertações argumentativas, não há a necessidade de se fornecerem os
argumentos na introdução;

C. No desenvolvimento, deverão ser apresentados os seguintes elementos: opinião,
recurso argumentativo (dados estatísticos, exemplos, argumentos de autoridade
e outros mais para que o texto tenha fundamento). Tenha o cuidado para que as
informações não fiquem repetidas nos dois parágrafos;



D. Na conclusão, deve haver a retomada do tema e da tese e um encerramento
positivo, de modo que pressuponha uma alternativa de melhoria ou de solução
da problemática;

E. Use o lugar social (máscara), logo no primeiro parágrafo;
F. Use a contra-argumentação dentro de um dos parágrafos. Não há a necessidade

de utilização desse recurso em mais de um parágrafo;
G. Faça o texto em 1ª pessoa do singular. Utilize essa pessoa gramatical em todos os

parágrafos, pelo menos três vezes: pronomes, verbos, expressões;
5. Assista às aulas dos dias 01, 08, 10/06  e, se ainda houver dúvida, do dia 15/06;
6. Dê um título a seu texto;
7. Faça o mínimo de 25 linhas.


