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CARACTERÍSTICAS

FINALIDADE: expressar o ponto de vista do autor sobre 
determinado tema;
FOCO NARRATIVO: 1ª ou 3ª pessoa 
ESTRUTURA: introdução + desenvolvimento + conclusão 

O autor precisar convencer seus leitores com bons 
argumentos e apresentar suas impressões pessoais sobre o 

tema. Normalmente, os temas são polêmicos. A necessidade 
de apresentar sua posição é fundamental.



A semelhança com uma dissertação é grande, no entanto, 
um artigo de opinião é pessoal, diferente da dissertação.



ELEMENTOS ESTRUTURAIS 

1. Título 
2. Contextualização ou apresentação da questão discutida; 
3. Tomada de posição quanto à questão; 
4. Argumentação que sustenta a posição assumida; 
5. Conclusão com reforço do posicionamento defendido.
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ELABORE SUA REDAÇÃO, EM PROSA,  COM UM MÍNIMO DE 10 LINHAS E 
MÁXIMO DE 17 LINHAS,  COLOCANDO UM TÍTULO.
Leia os fragmentos de textos de um economista e de dois filósofos que tratam 
dos "rolezinhos". A partir das opiniões dos textos, elabore um texto DO GÊNERO 
OPINIÃO DISSERTATIVO-ARGUMENTATIVO sobre o "rolezinho". Você deverá 
escolher UMA das opções abaixo para desenvolver seu texto, apresentando 
argumentos em defesa da sua posição: 
▪ O "rolezinho" é resultante de uma "sociedade-moda". 
▪ O "rolezinho" é resultante de uma atitude politicamente correta. 
▪ O "rolezinho" é uma atitude que limita o direito de ir e vir do outro.
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Os textos a seguir abordam o tema da prática do rolezinho em shopping-centers.
Tomando-os como apoio, redija os gêneros textuais solicitados.

GÊNERO TEXTUAL 1 – RESUMO 
Considere a seguinte situação: você foi escolhido para apresentar resumidamente para sua classe os argumentos pró e contra os
rolezinhos. Redija, portanto, um resumo, em até 15 linhas, que exponha os argumentos utilizados pelos autores de cada texto para 
justificar o posicionamento deles em relação ao tema prática do rolezinho em shopping-centers.

GÊNERO TEXTUAL 2 – ARTIGO DE OPINIÃO 
Na condição de frequentador/cliente de shopping-centers, redija um texto, em até 
quinze linhas, no qual você manifeste sua opinião a favor ou contra a prática do 
rolezinho nesses tipos de estabelecimento. Você deverá dar um título ao seu artigo de 
opinião e assiná-lo, usando os nomes Carlos ou Eva.
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COMPETÊNCIA 1 - NORMA CULTA LP: ortografia, concordância, regência, 
colocação pronominal, uso de letra maiúscula, uso de aspas etc.
COMPETÊNCIA 2 - GÊNERO/TEMA: Título; contextualização/apres. da 

questão discutida; tomada de posição; argumentação que sustenta a posição 
assumida; conclusão com reforço do posicionamento defendido, marcas 
linguísticas para distinguir a voz do articulista de outra; estrutura completa; 
recorte do tema
COMPETÊNCIA 3 - INFORMATIVIDADE/COERÊNCIA: informatividade, 
precisão vocabular, indicação fonte, generalizações, coerência, desvio do 
tema; coerência; 
COMPETÊNCIA 4 – COESÃO: estrutura parágrafo/tópico frasal, períodos mal 
estruturados, conectores, repetição de palavras/ideias, coesão entre 
parágrafos, frases fragmentadas, pontuação.
COMPETÊNCIA 5 – TESE/CONCLUSÃO: tese/opinião clara e fundamentada; 
resumo do ponto de vista; resumo compatível com o tema/argumentação
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