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É um tipo de texto dissertativo-argumentativo onde 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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As principais características dos artigos de opinião são:

•Uso da argumentação e persuasão;

•Textos escritos em primeira e terceira pessoa;

•Geralmente são assinados pelo autor;

•São produções veiculadas nos meios de comunicação;

•Possuem uma linguagem simples e objetiva;

•Escolha de temas da atualidade;

•Possuem títulos polêmicos e provocativos;

•Predominância de verbos no presente do indicativo.
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Estrutura: Como fazer um artigo de opinião?

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.

https://www.todamateria.com.br/dicas-para-a-introducao-de-uma-redacao/
https://www.todamateria.com.br/como-fazer-o-desenvolvimento-de-uma-redacao/
https://www.todamateria.com.br/como-fazer-a-conclusao-de-uma-redacao/
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Atualmente, o problema das drogas tornou-se um tema muito recorrente em
diversas partes do mundo. O surgimento de novas sustâncias entorpecentes tem levado
ao aumento do número de dependentes.

No Brasil, fica difícil mencionar o problema das drogas e não pensar na cidade de
São Paulo, onde a Cracolândia se expande cada vez mais.

O crack tem demonstrado a forte dependência que causa nos indivíduos e os
problemas estruturais que geram, dentre eles a pobreza, o desemprego e a proliferação
de doenças. A negligência do governo em relação a isso é notória.

Ou seja, o foco maior está em acabar com o problema do crack, ao invés de oferecer
melhoria na vida dos viciados. Sendo assim, os viciados em crack continuam vivendo em
péssimas condições e infelizmente, ainda são tratados como "bandidos".


