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46B O Artigo de Opinião II 

TRECHO DE ARTIGO DE OPINIÃO SOBRE "EDUCAÇÃO" 

A educação no Brasil tem sido discutida cada vez mais, uma vez que ela é 
o principal aspecto de desenvolvimento de uma nação. 

Enquanto nosso governo investe na expansão econômica e financeira do 
país, a educação regride, apresentando muitos problemas estruturais. 
Principalmente nas pequenas cidades, o investimento para a educação é mal 
aplicado e, muitas vezes, as verbas são desviadas. 

Por esse motivo, o nosso país está longe de ser um país desenvolvido até 
que o descaso com a educação persista. 

Acima de tudo, os governantes do nosso país precisam ter a consciência 
de que enquanto a educação estiver à margem, problemas como violência e 
pobreza persistirão. Assim, o lema da nossa bandeira será sempre uma ironia. 
“Ordem e progresso” ou “Desordem e Regresso”? 

Nosso grande educador Paulo Freire já dizia: “Se a educação sozinha não 
transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda”. 

 

TRECHO DE ARTIGO DE OPINIÃO SOBRE "DROGAS" 

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 viciados se amontoam pelas ruas e praças. 

O crack tem demostrado 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". 

 

TRECHO DE ARTIGO DE OPINIÃO SOBRE "RACISMO" 

Ainda que grande parte da população brasileira seja descendente de 
negros, o problema do racismo está longe de ser resolvido. 

No período colonial, Portugal trazia os negros da África para trabalharem 
no país em condição de escravos. Desde então, o racismo esteve incutido na 
mente de muitos brasileiros. 

Embora a Lei Áurea tenha libertado os negros do trabalho escravo em 
1888, a população negra apresenta os maiores problemas ainda hoje no país. 
Destacam-se, as condições de vida, acesso ao trabalho, a moradia, dentre 
outros. 

Se observarmos as favelas do país ou mesmo as penitenciárias, o número 
de negros é sem dúvida maior. A grande questão é: até quando o racismo 
persistirá no nosso país?; pois mesmo séculos depois, ainda é possível nos 
deparamos com um racismo velado no Brasil. 

A implementação de políticas públicas poderá resolver nosso problema, 
mas ainda temos muitos caminhos a percorrer. Infelizmente, creio que não estarei 
vivo para contemplar essa conquista. 

 

 

01. Explique por que os três textos são caracterizados como artigo de opinião. 
02. Em qual(is) texto(s) encontramos uma crítica direta ao governo? Explique sua 
resposta. 
03. No artigo sobre “racismo” foram usados fatos históricos como argumentos. 
Explique qual é a importância desses fatos para defesa da opinião do autor. 
04. Observe a divisão dos parágrafos e a pontuação do texto. Você diria que eles 
têm algo em comum nesse sentido? Explique. 
05. Um artigo de opinião geralmente oferece uma proposta de solução para o 
problema. Qual(is) deles apresenta(m) essa característica? Explique. 
06. Os três textos abordam temas que estão relacionados entre si? Explique. 
07. Observe o parágrafo abaixo. 
 

O consumo de drogas está cada vez mais presente em nosso dia a dia isso por que a 
circulação e o tráfico desse entorpecente se intensificaram enormemente nas últimas 
décadas por mais que as autoridades tenham investido bastante no combate a entrada 
deste “vírus” que afeta toda e qualquer pessoa independentemente de classe social os 
usuários são indivíduos que na maioria das vezes não possuem boas condições 
financeiras o que os levam a viverem em um verdadeiro inferno de desolações que é o 
mundo de fantasias dos dependentes químicos infelizmente as sociedades em geral 
jugam superficialmente os drogados sem saberem das suas intimidades e história de vida 
as quais estão diretamente ligadas ao convívio familiar. 
 

(A) Você diria que este texto possui uma boa estrutura? Explique. 
(B) Que alterações você faria para melhorar este texto? 
(C) Reescreva o texto aplicando as alterações que sugeriu. 

 

08. Rediga um pequeno artigo de opinião sobre o tema “Vida saudável”. 


