


Assunto : gênero textual – texto jornalístico : artigo de opinião;
Conteúdo : principais características;
Verificação de aprendizagem : leitura e análise de um artigo de 
opinião
Resolução de exercício.
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O artigo de opinião é um tipo de texto dissertativo-argumentativo no qual
o autor tem a finalidade de apresentar determinado tema e seu ponto de
vista, e por isso recebe esse nome. Possui as características de um texto
jornalístico e tem como principal objetivo informar e persuadir o leitor
sobre um assunto. Assim, a argumentação é o principal recurso retórico
utilizado nos artigos de opinião, que surgem sobretudo, nos textos
disseminados pelos meios de comunicação, seja na televisão, rádio, jornais
ou revistas. Por esse motivo, esse tipo de texto geralmente aborda temas
da atualidade, sendo muito pedido nos vestibulares e concursos públicos.
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 Uso da argumentação e persuasão;
 Textos escritos em primeira e terceira pessoa;
 Geralmente são assinados pelo autor;
 Possuem uma linguagem simples, objetiva e subjetiva;
 Escolha de temas da atualidade;
 Possuem títulos polêmicos e provocativos;
 Contém verbos no presente e no imperativo;
 Podem apresentar exemplos pessoais.
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Geralmente, os artigos de opinião seguem o padrão da estrutura dos
textos dissertativos argumentativos:
 Introdução (exposição): apresentação do tema que será discorrido

durante o artigo;

 Desenvolvimento (interpretação): momento em que a opinião e a
argumentação são os principais recursos utilizados;

 Conclusão (opinião): finalização do artigo com apresentação de ideias
para solucionar os problemas sobre o tema proposto.
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Não sei se as propagandas que tentam aos poucos aliviar
essa tragédia ajudam tanto a preservar vidas quanto as
intermináveis, ricas e coloridas propagandas de cerveja
ajudam a beber mais e mais e mais, colaborando para uma
parte dessa carnificina. Mas sei que estou no limite. Não
apenas porque abro jornais, TV e computador e vejo a
mortandade em andamento, mas porque tenho observado
as coisas em questão.
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