
Artigo de Opinião 

Opinion Article 

 

O artigo de opinião é um tipo de texto dissertativo-argumentativo onde o 

autor apresenta seu ponto de vista sobre determinado tema, e por isso recebe 

esse nome. 

The opinion article is a type of dissertation-argumentative text where the 

author presents his sight-point about certain theme, and due to that it 

receives this name.  

A argumentação é o principal recurso retórico utilizado nos textos de opinião, 

que tem como característica informar e persuadir o leitor sobre um assunto. 

Argumentation is the main rhetorical resource used in opinion texts, whose 

characteristic is to inform and persuade the reader about a subject. 

Geralmente os artigos de opinião são veiculados nos meios de comunicação 

de massa - televisão, rádio, jornais ou revistas - e abordam temas da 

atualidade. 

Generally, opinion articles are published in the mass media communication 

– television, radio, newspapers and magazines – and address current 

themes. 

 

Características do artigo de opinião 

Opinion article characteristics  

• Textos escritos em primeira e terceira pessoa; 

• Texts written in first and third person; 

• Uso da argumentação e persuasão; 

• Use of the argumentation and persuasion; 

• Geralmente são assinados pelo autor; 

• Generally, they are signed by the author; 

• Produções veiculadas nos meios de comunicação; 

• Productions broadcast in the media; 

• Possuem uma linguagem simples, objetiva e subjetiva; 

• They have a simple, objective and subjective language; 

• Abordam temas da atualidade; 

• They address current issues; 

• Possuem títulos polêmicos e provocativos; 

• They have provocative and polemic titles  



• Contém verbos no presente e no imperativo. 

• They contain verbs in the present and in the imperative 

 

Estrutura do artigo de opinião 

Opinion article structure 

Geralmente os artigos de opinião seguem o padrão da estrutura dos textos 

dissertativos-argumentativos: 

Opinion articles generally follow the standard of the structure of 

dissertation-argumentative texts: 

• Introdução(exposição): apresentação do tema que será discorrido 

durante o artigo; 

• Introduction (exhibition): presentation of the theme that will be 

covered during the article; 

• Desenvolvimento (interpretação): momento em que a opinião e a 

argumentação são os principais recursos utilizados; 

• Development (interpretation): moment when opinion and 

argumentation are the main resources used; 

• Conclusão (opinião): finalização do artigo com apresentação de ideias 

para solucionar os problemas sobre o tema proposto. 

• Conclusion (opinion): finalization of the article with presentation of 

ideas to solve the problems on the proposed theme. 

 

Como fazer um artigo de opinião - passo a passo 

How to write an opinion article - step by step 

 

1. Escolha e definição do tema  

1. Choice and definition of the theme 

Para fazer um artigo de opinião, o tema, antes de mais nada, deve estar 

definido. Ele é o assunto sobre o qual o autor dissertará. Para isso, o artigo 

será feito para um meio de comunicação; já existe uma pauta definida, ou é 

um tema livre de um trabalho escolar? 

To make an opinion article, the theme, first of all, must be defined. It is the 

subject on which the author will speak. For this, the article will be made for 

a means of communication; is there already a defined agenda, or is it a free 

topic for school work? 

 

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/


Obs.: tema e título são duas coisas diferentes. O primeiro é o assunto, e o 

segundo é o nome que será dado ao texto. 

Note: theme and title are two different things. The first is the subject, and 

the second is the name that will be given to the text. 

 

2. Pesquisa e busca de argumentos 

2. Research and quest for arguments 

Não basta saber qual o tema, e não possuir argumentos sobre ele. Sendo um 

texto opinativo, é importante sustentar o ponto de vista baseado em 

argumentos. Por isso, a pesquisa profunda e atualizada, seja nos livros da 

biblioteca, ou nos sites da internet, deve ser o próximo passo para escrever 

um artigo de opinião. 

It is not enough to know what the theme is, and not have arguments about 

it. Being an opinionated text, it is important to support the sight-point based 

on arguments. Therefore, in-depth and up-to-date research, whether in 

library books or on Internet sites, should be the next step in writing an 

opinion article. 

Anote tudo o que for interessante e vá, aos poucos, construindo e dando 

corpo ao texto. Mas, não se esqueça: você deve formar sua opinião sobre o 

assunto e não copiar a de outros, pois isso é considerado plágio! 

Write everything that is interesting and gradually build and embody the text. 

But, don't forget: you must form your opinion on the subject and not copy 

that of others, because that is considered plagiarism! 

 

3. Recorte do tema 

3. Cut out of the theme 

Imagine que o artigo de opinião para fazer é um tema dado pela professora 

e que é super abrangente: racismo no Brasil. Note que podemos falar muitas 

coisas sobre o racismo no Brasil, por exemplo, a origem, a história, alguns 

casos, o racismo na atualidade, etc. 

Imagine that the opinion article to do is a topic given by the teacher and 

that it is super comprehensive: racism in Brazil. Note that we can say many 

things about racism in Brazil, for example, the origin, history, some cases, 

racism today, etc. 

Assim, é essencial fazer um “recorte” para focar somente em alguns aspectos 

do tema. Isso torna mais fácil a escrita do texto, evitando se perder em tanta 

informação. 

Thus, it is essential to make a "cut" to focus only on some aspects of the 

theme. This makes it easier to write the text, avoiding getting lost in so 

much information. 

 



4. Seleção do material 

4. Material selection 

Agora que o “recorte” já foi definido, a seleção do material que será utilizado 

fica mais clarificada. Não se esqueça de selecionar tudo para depois utilizar, 

se necessário, a bibliografia, no final do texto. Importante ressaltar que a 

seleção feita deve conter dados atualizados sobre o tema. 

Now that the "cutout" has been defined, the selection of the material to be 

used is more clarified. Do not forget to select everything and then use, if 

necessary, the bibliography, at the end of the text. It is important to note 

that the selection made must contain updated data about the theme. 

 

5. Produção de texto 

5. Text prodution 

De acordo com a estrutura do texto de opinião - introdução, desenvolvimento 

e conclusão - é a hora de produzir o texto em linguagem formal. A coesão e 

a coerência são dois mecanismos fundamentais na construção de um texto 

inteligível. 

According to the structure of the opinion text - introduction, development 

and conclusion - it is time to produce the text in formal language. Cohesion 

and coherence are two fundamental mechanisms in the construction of an 

intelligible text. 

A coesão está relacionada com a utilização correta das palavras na ligação 

entre frases, períodos e parágrafos, os chamados conectivos. Já a coerência, 

faz referência à lógica das ideias expostas no texto. 

Cohesion is related to the correct use of words in the connection between 

sentences, periods and paragraphs, the called connectives. Coherence, 

refers to the logic of the ideas exposed in the text. 

 

Super Dica 

Super tip 

Uma dica muito importante que pode ajudar na escrita de um artigo de 

opinião é estar familiarizado com sua estrutura. Para isso, leia diversos 

artigos desse gênero em jornais e revistas, por exemplo. 

A very important tip that can help in writing an opinion article is to be 

familiar with its structure. To do this, read several articles of this genre in 

newspapers and magazines, for example. 

Contudo, não basta ler, é muito importante fazer uma leitura racional e 

atenta. Analise, por exemplo, os títulos, as introduções, os desenvolvimentos 

(argumentos, opiniões) do texto e as finalizações. Se necessário, faça notas 

sobre algumas coisas que irão te ajudar na produção desse tipo de texto. 



However, it is not enough to read, it is very important to make a rational and 

attentive reading. Analyze, for example, the titles, introductions, 

developments (arguments, opinions) of the text and the finalizations. If 

necessary, make notes about some things that will help you in producing 

this type of text. 

 

 


