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 TEMPO DE AULA: 50 min
 CONTEÚDO: TIPO DISSETATIVO/ARTIGO DE OPINIÃO
 GÊNEROS TEXTUAIS: Artigo de opinião
 EXPLANAÇÃO DO CONTEÚDO: Características e

elementos composicionais do ARTIGO DE OPINIÃO.
 TEMPO PARA O REGISTRO VERBAL ESCRITO DA AULA
 DA TEORIA À PRÁTICA: Questões diagnósticas
 DESCRITORES:
 D3 - Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.
 D12 - Identificar a finalidade de textos de diferentes

gêneros.
 ATIVIDADE PARA CASA





É um texto opinativo, de cunho argumentativo.
Trata-se de um gênero em que a opinião de um
autor sobre um assunto de relevância é defendida,
através de recursos argumentativos: comparações,
exemplificações, depoimentos, dados estatísticos,
etc.



É um gênero jornalístico, e como tal é escrito com a
linguagem pautada na variante padrão. Além disso, é
assinado e traz a interpretação, análise ou opinião do
articulista sobre um fato, assunto ou tema de
relevância.

Obs. Os jornais e revistas funcionam como 
suportes para essas publicações.



1.LIBERDADE ESTRUTURAL (de acordo com a proposta)
2.DOMÍNIO DO ASSUNTO
3.HÁ UMA ASSINATURA
4.A LINGUAGEM COSTUMA SER FORMAL
5.HÁ CLARA INTENÇÃO PERSUASIVA



O autor se posiciona acerca de uma questão polêmica de
interesse público;

Apresenta uma polêmica: assunto que gera discussões, opiniões
distintas;

 Essas opiniões afetam a vida de todos interesse público,
relevância social;

Há um debate forma de participar da vida pública de uma
comunidade, exercer o papel de cidadão.



PARA ESCREVER O ARTIGO DE OPINIÃO O ARTICULISTA 
DEVE:

Quanto ao conteúdo:

1- posicionar-se explicitamente em relação a uma questão polêmica;

2- formular , claramente, a questão problema; 

3 - tomar conhecimento do que já foi dito sobre o assunto e por quem;

4 - inserir a questão no contexto do debate; 



5 - incorporar a posição de outras pessoas (concordar ou discordar) e, 
fundamentalmente, argumentar, ou seja, justificar a própria opinião 
com fatos, dados, exemplos, evidências, princípios, comparações, 
citação da opinião de especialistas etc;
6- argumentar significa convencer e persuadir e é isso que precisa ser 
feito durante toda a produção com relação ao conteúdo desta. Para 
tanto, é preciso ter o cuidado de não entrar em contradição com aquilo 
que se defende;
7- dar um título adequado ao conteúdo articulado.


