
ARTIGO DE OPINIÃO
1ª à 3ª série do Ensino Médio 

Tema: Juventude e formas de participação política no mundo contemporâneo

Estudantes secundaristas e a luta por igualdade educativa e social

Abaixo, você encontrará uma coletânea de textos que refletem sobre a 

participação dos jovens na vida pública. Leia-os com atenção.

Texto I

BECK. Alexandre. Armandinho. Disponível em:  

<https://tirasarmandinho.tumblr.com/post/109203386834/tirinha-original>. Acesso em 18 dez. 2019.

Texto II

Manifestação dos jovens secundaristas a favor da educação em 2016. Disponível em: 

<http://revistaolharsaopaulo-licoes-e-aprendizados-sobre-a-ocupacao-das-escolas-em-sao-paulo>. 

Acesso em: 18 dez. 2019. 

https://tirasarmandinho.tumblr.com/post/109203386834/tirinha-original


Texto III

Os jovens, ao contrário do que insinua o senso comum, não são 

desinteressados da participação na vida pública. O que é fato, contudo, 

diagnosticado por diferentes investigações no Brasil e em outros países, 

são as mutações nas formas e conteúdos da participação motivadas pelas 

novas configurações sociais que interferem nas motivações e condições 

objetivas que favorecem ou inibem processos de participação.

Os jovens, evidentemente não todos, mantêm a motivação para a 

participação, porém, é um número reduzido que se encontra disposto a 

fazê-lo em espaços tradicionais e institucionalizados e também em torno 

de propostas cujos significados não dialogam com as contemporâneas 

condições de vivência do tempo da juventude. Um dos traços 

característicos da vida juvenil, hoje, vem a ser o maior campo de 

autonomia que os jovens possuem frente aos adultos e às instituições, e a 

capacidade que diferentes coletivos de jovens têm demonstrado na 

invenção de novos espaços-tempos de participação.
OBSERVATÓRIO da UFF. Formas da participação jovem na vida pública. 23 set. 2018. Disponível em: 
<http://www.observatoriojovem.uff.br/?q=materia/formas-e-conte%C3%BAdos-da-participa%C3%A7%C
3%A3o-de-jovens-na-vida-p%C3%BAblica>. Acesso em: 18 dez. 2019. 

Texto IV

Disponível em: 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/sites/\ _agenciabrasil2013/files/styles/node\ _gallery\ _display/public/info\ _perfil\ _jovem.p

ng?itok=\ _g9g97KD. Acesso em: 18 dez. 2019. 

http://www.observatoriojovem.uff.br/?q=materia/formas-e-conte%C3%BAdos-da-participa%C3%A7%C3%A3o-de-jovens-na-vida-p%C3%BAblica
http://www.observatoriojovem.uff.br/?q=materia/formas-e-conte%C3%BAdos-da-participa%C3%A7%C3%A3o-de-jovens-na-vida-p%C3%BAblica
http://agenciabrasil.ebc.com.br/sites//_agenciabrasil2013/files/styles/node/_gallery/_display/public/info/_perfil/_jovem.png?itok=%5C_g9g97KD
http://agenciabrasil.ebc.com.br/sites//_agenciabrasil2013/files/styles/node/_gallery/_display/public/info/_perfil/_jovem.png?itok=%5C_g9g97KD


Texto V

A inclusão da juventude nos debates políticos é um dos desafios da 

democracia em todo o mundo. No Brasil, essa questão ganhou contornos 

especiais com as manifestações de junho de 2013, quando milhares de 

pessoas, na maioria jovens, foram às ruas numa explosão social que há 

muito não se via. Nesse contexto, são fundamentais os debates levantados 

pelo Dia Internacional da Juventude, comemorado em 12 de agosto e que, 

em 2015, teve como tema escolhido pelas Organizações das Nações Unidas 

a “Participação Cidadã da Juventude” (tradução livre de “Youth Civic 

Engagement”).

A ampliação da presença do jovem na esfera pública encontra 

desafios nas duas pontas do processo. Se por um lado é necessário 

modificar a estrutura das instituições para que elas se tornem mais abertas 

para ouvir as demandas dos jovens, por outro é igualmente fundamental 

fazer a juventude se interessar por política e criar uma cultura de 

participação.
PARTICIPAÇÃO do jovem na vida pública. Disponível em: 
<http://www.uff.br/observatoriojovem/materia/formas-e-conteúdos-da-participação-de-jovens-na-vida-
pública>. Acesso em: 18 dez. 2019. 

Texto VI

Um conto de fim de ano 

[30.12.1999]

Era a véspera da noite de Natal. Em Brookline [uma cidade], 

Massachusetts, reinava uma paz quase perfeita. Fazia frio, dez abaixo de 

zero, mas o céu estava limpo e luminoso a ponto de apagar o brilho das 

estrelas. Até os jovens pareciam preferir os prazeres do lar e passar em casa 

a primeira noite das férias. Pelas ruas desertas, difundia-se uma sensação 

de harmonia. [...] 

As casas ronronavam satisfeitas forçando ao máximo suas caldeiras. 

As lareiras acesas soltavam fios delicados de fumaça. [...] 

http://www.uff.br/observatoriojovem/materia/formas-e-conte%C3%BAdos-da-participa%C3%A7%C3%A3o-de-jovens-na-vida-p%C3%BAblica
http://www.uff.br/observatoriojovem/materia/formas-e-conte%C3%BAdos-da-participa%C3%A7%C3%A3o-de-jovens-na-vida-p%C3%BAblica


As festas de fim de ano são uma época de visitas. As pessoas se visitam. 

No mínimo, trocam presentes, cartões ou e-mails. Os pequenos contam com a 

mágica manifestação de Papai Noel. Os adultos esperam ser visitados por 

algum tipo de graça; por isso, é época de reavaliação do passado e de 

propósitos para o futuro. Mesmo assim, quando por volta das 21h tocou a 

campainha, foi uma surpresa. 

Era uma jovem de uns 20 anos, magra, cabelos curtos, os lábios e o 

rosto brancos pelo frio, assim como as mãos, que seguravam uma prancheta. 

Ela estava absurdamente pouco agasalhada: calças de brim e uma daquelas 

malhas espessas de lã crua. Parado no limiar, eu sentia nas costas o calor da 

casa e na frente o vento gélido no meio do qual ela se erguia e de onde ela me 

olhava. Solicitava uma assinatura para alguma petição [nesse contexto, pedido 

escrito dirigido a uma autoridade ou a um tribunal; requerimento]. Não 

consegui escutar direito: talvez fosse contra as emissões de gás carbônico e o 

aquecimento do planeta (que, aliás, naquela noite teria sido bem-vindo). Ou 

então contra a fome na Somália. Ou a favor dos gorilas. Não conseguia escutar 

porque, fascinado, eu contemplava no olhar dela, lá naquele frio danado, meu 

próprio olhar aos 20 anos. Na verdade, enquanto ela falava, eu não a via, mas 

me olhava pelos olhos dela.

[...] A moça falava, e eu pensava nas esperanças mortas, nas repetidas 

vitórias do que é razoável sobre o que é certo. Pensava que viver é uma 

permanente invenção de terceiras vias. Também que a adolescência é o 

momento moral da vida, quando os ideais são assumidos na ruptura, contra 

pais e mestres, e portanto durante um tempo valem sem reservas. Por isso 

desconfiamos dos jovens: neles, receamos nosso próprio olhar adolescente (e 

impiedoso) sobre nós mesmos. Deles também podemos temer um 

absolutismo moral absurdo, sem compromissos. Em outras épocas e 

longitudes, por exemplo, minha visita poderia ser um grupo adolescentes 

cambojanos me anunciando que era tempo de deixar luxo e conforto para me 

reeducar no campo. Perguntei-me dos dois extremos qual seria o pior: 

adolescentes fanáticos no poder ou então jovens que perdem a ocasião de ser 

a consciência moral de seus tempos e, tornando-se coroinhas dos piores 

deuses dos adultos, envelhecem antes da hora e apodrecem?



Minha visita terminara de falar. Assinei não sei o quê. Mastiguei um 

"Feliz Ano Novo", fechei a porta e voltei para a lareira, as conversas e os risos. A 

cena cabia no cartão-postal privilegiado e um pouco hipócrita do espírito 

natalino da cidade. Por que não participaria? O mundo não ia ser muito pior 

por causa disso. Mas certamente o mundo era um pouco melhor pela 

generosidade da jovem que, sem sorrir, fora embora no frio e no escuro, para 

bater em outra porta.

Contardo Calligaris. Terra de ninguém (101 crônicas). São Paulo: Publifolha, 2004. p. 27-9

A partir da leitura dos textos acima e com base nos conhecimentos 

construídos ao longo de sua formação, redija um artigo de opinião em 

norma padrão da língua portuguesa sobre o tema “Juventude e formas de 

participação política no mundo contemporâneo”.  O texto não deverá 

ultrapassar o limite máximo de 4.200 caracteres, incluindo espaços.

No que se refere à avaliação, a comissão julgadora considerará os 

seguintes aspectos.

DESCRITORES PARA A AVALIAÇÃO DE ARTIGO DE OPINIÃO

Critérios Pontuação Descritores

Pertinência ao tema 1,0 O texto se reporta de forma pertinente ao 
jovem, à participação política destes na 
atualidade?

Adequação ao gênero 2,0 Adequação discursiva
● Há uma tese apresentada?
● O autor se posiciona claramente em 

relação à questão apresentada?
● A questão apresentada está 

diretamente ligada à atuação do jovem 
no contexto político?

● O autor argumenta como alguém que 
entende do assunto e se sente 
autorizado a opinar perante seus 
leitores?

● O autor utiliza dados e informações 
pertinentes e diversificados para dar 
sua opinião contribuindo para o 
debate?



Critérios Pontuação Descritores

Adequação ao gênero 3,0 Adequação linguística
● O texto deixa transparecer claramente 

o ponto de partida (os dados) e a 
conclusão (ou tese) a que o autor 
pretende chegar?

● O ponto de partida que gerou a opinião 
e a tese defendida estão construídos de 
maneira clara e coerente para o autor 
projetado?

● Os argumentos apresentados 
sustentam a opinião do autor perante o 
leitor a que se destina o texto?

● Estratégias argumentativas como a 
refutação e posições de diferentes 
protagonistas do debate estão 
articuladas entre si e integradas ao 
propósito do texto?

● O texto é coeso? Os elementos de 
articulação são adequadamente 
utilizados?

Marcas de autoria 3,0 ● Levando em conta o leitor do texto 
(alguém que pode conhecer ou não a 
questão, concordar ou discordar da 
opinião defendida) e o propósito do 
texto (formar opinião, mobilizar, 
desacomodar, fazer mudar de ideia 
etc.), a tese construída é defendida com 
argumentos convincentes?

● Ao tentar convencer seus leitores, o 
autor utiliza diversidade de tipos de 
argumentos? Estes argumentos estão 
articulados? A estratégia utilizada é 
eficaz?

● O autor pressupõe um leitor que quer 
ou deve saber sua opinião sobre a 
questão?

● Ao escrever o texto, o autor considerou 
diversos leitores?

Aspectos gerais de 
gramática e ortografia

1,0 ● O texto atende às convenções da 
escrita (morfossintaxe, ortografia, 
acentuação e pontuação)?

● Quando há rompimento das 
convenções da escrita, isso ocorre a 
serviço da construção de sentido do 
texto?


