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Gênero textual: artigo de opinião 

 

O artigo de opinião é um gênero textual jornalístico de natureza argumentativa, isto é, é um texto em que o autor 

expressa e defende sua opinião sobre determinado assunto. Leia, a seguir, algumas especificidades a respeito dele. 
 

1. Finalidade do gênero 
Explicitar e defender um ponto de vista, a tese, sobre determinado assunto o qual é, geralmente, polêmico. 

 

2. Linguagem  

O artigo de opinião pode ser pessoal, ou seja, escrito em 1ª pessoa ou, ainda, impessoal, isto é, escrito em 3ª 

pessoa. Este texto, ainda, prevê a norma-padrão e preza pela clareza das informações.  
 

3. Estrutura 

A estrutura do artigo de opinião é composta por introdução, desenvolvimento e conclusão. Nesse sentido, as partes 

desse texto são construídas com o objetivo de formar um encadeamento de ideias que seja coeso e coerente com a 

proposta de redação. Essa progressão das ideias, portanto, deve ser efetivada com o objetivo de criar uma sequência lógica 

ao texto e propiciar, ao leitor, o correto percurso de leitura que ocasiona a aceitação da tese do autor. Observe:  
 

a. Introdução: deve conter a contextualização do tema e a tese.  
 

 O que é a tese? 

Tese é a opinião principal do autor do texto, a qual deve estar relacionada ao tema proposto. Sugestão: para sua 

tese ser clara, escreva-a inserindo expressões adverbiais de certeza e juízo de valor, ou seja, a opinião propriamente dita 

acerca do tema. Verifique o exemplo a seguir. 
 

Tema: A obsolescência programada na sociedade brasileira. 

Tese: "Indubitavelmente, a obsolescência programada é maléfica à sociedade brasileira." 

 

Indubitavelmente: expressão adverbial de certeza;  

Maléfica: juízo de valor. 

 

 Como estar dentro do tema de redação?  

Utilize, ao longo de seu texto, as palavras-chave do tema, bem como seus sinônimos. Lembre-se de que essas 

palavras são aquelas mais importantes para a compreensão da proposta de redação, as quais, caso ausentes, tornam seu 

texto, possivelmente, tangente à temática.  
 

b. Desenvolvimentos: nestes dois parágrafos, você deve justificar sua tese por meio de argumentos. Importante! O 

argumento do desenvolvimento 1 deve ser diferente do argumento do desenvolvimento 2. Observe o exemplo de 

argumentos acerca da tese trabalhada no tópico anterior: 
 

Argumento 1: a obsolescência programada é maléfica à sociedade brasileira, porque o descarte excessivo 

de aparelhos eletrônicos gera danos ao meio ambiente.  

Argumento 2: a obsolescência programada é maléfica à sociedade brasileira, já que pode desencadear um 

pensamento consumista em alguns indivíduos. 

 

 Importante! Para fundamentar seus argumentos, utilize as estratégias argumentativas, as quais são técnicas que 

embasam sua opinião:  

1. Citações (direta e/ou indireta);  

2. Contra-argumentação; 

3. Exemplificação;  

4. Argumento de autoridade;  

5. Causa e consequência. 
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c. Conclusão: chama-se conclusão o último parágrafo do artigo de opinião. Nesta parte, deve haver o encerramento da 

discussão feita ao longo do texto, de modo a fechar a produção e a confirmar a veracidade da tese. Por isso, retome o tema, 

reafirme sua tese e, ainda, resgate os principais argumentos trabalhados ao longo do texto.  
 

 Atenção! Na conclusão, não deve haver nada de novo em relação ao texto, isto é, não deve haver acréscimo de 

ideias ou de argumentos que não tenham sido trabalhados anteriormente no parágrafo, com exceção de uma 

proposta de solucionar um problema apresentado no texto. 
 

 Importante! Para iniciar esse parágrafo, insira um conectivo de valor conclusivo. Por exemplo: portanto, por isso, 

então, logo, assim, dessa forma, dessa maneira. 
 

Resumindo a estrutura do artigo de opinião:  

 

Introdução – 1º parágrafo – contextualização do tema, sua tese clara e anúncio dos argumentos 1 e 2. 

Desenvolvimento 1 – 2º parágrafo – argumento 1 e estratégia argumentativa. 

Desenvolvimento 2 – 3º parágrafo – argumento 2 e estratégia argumentativa. 

Conclusão – 4º parágrafo – retomada do tema e confirmação da tese. 
 

 
 

Proposta-treino 

Considere os textos motivadores a seguir para elaborar sua produção-treino.  

 
Texto I 

O aumento no número de casos de coronavírus no Brasil levou à suspensão de aulas das redes pública e privada em 

todo o país. A medida serve para evitar aglomerações e deslocamentos. Segundo autoridades de saúde, uma das melhores 

formas de parar a transmissão de casos é ficar em isolamento social. Sem aulas, estabelecimentos de ensino têm adotado o 

ensino remoto, com uso de computadores e atividades complementares, para dar continuidade à aprendizagem das 

crianças.  

No entanto, nem todos os estudantes do país têm acesso a computadores e à internet de qualidade. Outro problema é 

manter a concentração de crianças mais novas, enquanto os pais também trabalham em casa. Segundo o Unicef (Fundo das 

Nações Unidas para a Infância), 154 milhões de estudantes estão sem aulas na América Latina e Caribe. A entidade alerta 

que a situação poderá se estender, e há risco de abandono escolar definitivo. 

 

Acesso à internet 
Uma pesquisa divulgada em 2019 aponta que 58% dos domicílios no Brasil não têm acesso a computadores e 33% não dispõem de 

internet. Entre as classes mais baixas, o acesso é ainda mais restrito. A pesquisa foi feita pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), 

entre agosto e dezembro de 2018. Os dados apontam que, nas áreas rurais, nem mesmo as escolas têm acesso à rede mundial de 

computadores: 43% delas afirmavam que o problema é a falta de infraestrutura para o sinal chegar aos locais mais remotos. 
Disponível em https://g1.globo.com/educacao/noticia/2020/03/23/coronavirus-faz-educacao-a-distancia-esbarrar-no-desafio-do-acesso-a-internet-e-da-inexperiencia-dos-alunos.ghtml. Adaptado. 

 

Texto II 
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Texto III 
 

O papel da tecnologia 
A escola do futuro não pode ignorar os avanços tecnológicos que ocorreram nas últimas décadas. No entanto, precisa ter nas 

tecnologias digitais um apoio, e não o principal protagonista do processo de aprendizagem. O uso dessas ferramentas ainda exige adaptações 

dos sistemas de ensino. A principal delas passa pelo investimento na formação dos professores. Na avaliação de Liliana Passerino, professora 

do Centro Interdisciplinar de Novas Tecnologias na Educação e da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS), existem expectativas muito altas sobre os benefícios do uso da tecnologia na educação. 

Para ela, é preciso, antes, voltar o olhar ao planeta de forma mais ampla e pensar o ensino como a base para se construir um mundo 

melhor. "Estamos enfrentando uma crise moral que se alastra pelas nações", afirma. "A educação é um alicerce para a sociedade do futuro. 

Sem ela, não teremos condições de superar os problemas que temos causado ao longo dos séculos", complementa. A tecnologia, segundo 

ela, terá um papel fundamental nesse processo, no sentido de promover ações que contribuam para a solução dessas questões.  

 Já em relação às técnicas e ao papel da tecnologia no processo da educação, Rogério Panizzutti, pesquisador, afirma: a tecnologia, 

por permitir o compartilhamento das informações, torna a escola não mais o local que "detém" o conhecimento. Esse agora pode ser 

alcançado rapidamente por meio de diversas tecnologias, que têm sido utilizadas nas escolas para compartilhar informações entre alunos e 

professores, como o ensino a distância e as simulações computadorizadas. Vamos evoluir muito nesse campo e, sim, precisamos ir além dos 

livros digitais. Já podemos citar como próximos passos o uso de tecnologias de realidade ampliada e gamificação. Os videogames 

desenvolvidos com princípios da neuroplasticidade têm surgido como importante ferramenta para o desenvolvimento cognitivo e o potencial 

de aplicação dessa tecnologia nas escolas é imenso.  
Disponível em https://www.correiobraziliense.com.br/escolhaaescola/papel-da-tecnologia-escolha-a-escola/. Adaptado. 

 

A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um 

artigo de opinião sobre o tema "A tecnologia é indispensável à educação?". 

 Escreva, no mínimo, 20 linhas e, no máximo, 30.  

 Atribua título coerente à sua produção.  

 Empregue uma técnica argumentativa estudada em sala de aula em cada parágrafo de desenvolvimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


