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Um bom artigo de opinião pressupõe registrar o que se
pensa sobre determinado assunto, com propriedade, a fim de
se convencer o leitor sobre o que é postulado. Isso se dá por
meio de argumentos bem embasados, formulados, defendidos,
exemplificados, justificados, independentemente da posição que
se tenha: positiva/favorável ou negativa/desfavorável ao tema em
questão.
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O artigo de opinião poder ser publicado em jornais, revistas ou
na internet, e seu tema, polêmico, deve ser relevante para muitas
pessoas ou grupos sociais.
Seu autor, geralmente, é um articulista, um “formador de
opinião”.

9º. ano – Semana 11 – #etapa2

4

Questões polêmicas geram os artigos de opinião, nos quais
cada autor/articulista vai defender sua posição, seu ponto de vista,
assumindo uma determinada posição crítica e defendendo-a com
argumentos fundamentados.

9º. ano – Semana 11 – #etapa2

5

A argumentação é fundamental no artigo de opinião, pois ela
sustenta a opinião ou a tese do articulista, contribuindo para a
ampliação dos “olhares” do leitor, bem como para sua formação
crítica, que pode concordar ou discordar do que foi postulado.
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ARGUMENTAÇÃO
Pode-se definir a argumentação como a ação verbal pela qual se leva uma pessoa e/ou todo um auditório a aceitar uma determinada tese, valendo-se, para
tanto, de recursos que demonstrem a consistência dessa tese. Esses recursos são
as verdades aceitas por uma determinada comunidade, assim como os valores e
os procedimentos por ela considerados corretos ou válidos. Dessa forma, argumentação é um termo que se refere tanto a esse ato de convencimento quanto ao
conjunto de recursos utilizados para realizá-lo.
[...]
Olimpíada de Língua Portuguesa: escrevendo o futuro - pontos de vista. Cenpec, p. 39.
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Algumas características dos artigos de opinião:
 costumam circular em veículos tipicamente jornalísticos e de

grande penetração popular: jornais impressos, revistas, sites de
notícias etc.;
 geralmente são escritos por especialistas num determinado
assunto, pessoas publicamente reconhecidas por suas posições,
autoridade etc.;
 abordam assuntos e/ou acontecimentos polêmicos atuais,
recentemente noticiados e de interesse público;
 dirigem-se a um leitor que o jornal considera como
potencialmente envolvido no debate, na qualidade de cidadão;
 têm como finalidade defender uma opinião ou tese, a qual é
apresentada com base em argumentos coerentes.
Olimpíada de Língua Portuguesa: escrevendo o futuro - pontos de vista. Cenpec, p. 37.
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Ao ler um artigo de opinião, é importante explorar vários aspectos.
Aqui vão algumas dicas.
 Sobre o título: do que trata o texto? Como será que o articulista vai

abordar esse assunto?
 Quais parágrafos compõem a INTRODUÇÃO, o DESENVOLVIMENTO

e a CONCLUSÃO?
 Qual a questão polêmica tratada no artigo?
 Que tese o artigo defende?
 O articulista apresenta suas razões na forma de argumentos para

sustentar seu ponto de vista?
 Quais são os argumentos principais?
 O texto é finalizado com uma conclusão explícita?
 Qual o pretenso público-alvo do artigo lido?
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Sugerimos aqui, alguns artigos de opinião para sua leitura:
 Sem volta às aulas, como fica a alimentação escolar?

https://www.jornalcruzeiro.com.br/opiniao/artigos/
sem-volta-as-aulas-como-fica-a-alimentacao-escolar/
 Pandemia e filologia: uma rima e algumas provocações

https://jornal.usp.br/artigos/pandemia-e-filologia-uma-rima-e-algumas-provocacoes/
 Tem cabimento uma Feira do Livro digital?

https://www.ufrgs.br/jornal/tem-cabimento-uma-feira-do-livro-digital/
 Por que as escolas devem permanecer fechadas?

https://www.ufrgs.br/jornal/por-que-as-escolas-devem-permanecer-fechadas/

9º. ano – Semana 11 – #etapa2

10

