
 
Exemplo de artigo de opinião 
 
Liberdade. Um raro prazer 
 
Jardel Sebba 

 
Eu fumo, com muito prazer. Há 12 anos, o cigarro é parte fundamental do meu dia. Minhas 
pequenas rotinas só estão completas depois de algumas baforadas. Não tenho a menor vontade 
de parar de fumar. O cigarro me concentra, me acalma, me faz companhia, me consola e alivia 
a minha tensão. Fumar é um prazer. Um prazer destrutivo, inútil e arriscado, alguém há de 
apontar. Sim, como só os grandes prazeres da vida podem ser. Como caminhar pela cidade de 
madrugada ou amar uma mulher. Não existe prazer sem risco. 
 
Eu sustento o meu vício, pago meus impostos e consumo um produto legal, regulamentado e 
taxado. Mas sou tratado como um cidadão de segunda classe em função de um patrulhamento 
humilhante e abusivo que avança justamente sobre duas coisas que me são tão caras: o cigarro 
e, em especial, o direito a uma vida menos chata e sem graça. Nos últimos anos, essa esquadra 
dos bons hábitos transformou o mundo num lugar insuportável. É proibido fumar em avião. É 

proibido fumar em restaurante. Os maços de cigarro vêm com aquelas imagens ameaçando: “Se 

você fumar, eu te pego lá fora”. Basta! Hoje eles proíbem o cigarro, amanhã vão querer banir o 
açúcar, o café, o doce de coco, a Fanta Uva, o cine-privê dos motéis, até o dia em que todo 
mundo vai acordar tomando açaí na tigela e fazendo 50 abdominais. 
 
Viver mais, assim, para quê? Posso ser acusado de ser um idiota sujeito a câncer de boca e de 
pulmão, mau hálito, perda dos dentes e impotência sexual. Mas alguém que preza, acima de 
tudo, o direito de ser o idiota que quiser ser. 
 
A fumaça do meu cigarro incomoda. Mas esse não pode ser um argumento definitivo para que 
o direito alheio prevaleça sobre o meu. Isso não pode servir para justificar a intolerância, porque 
há uma convivência possível entre as partes que exige apenas um ambiente arejado e boas 
doses de bom senso. Se o meu cigarro incomoda, há uma série de coisas que também não me 
agradam muito, como pessoas que falam sem parar, axé music ou mulheres vestidas em 
desacordo com a sua faixa etária. Mas parto do pressuposto de que somos adultos o suficiente 

para sermos ridículos cada qual à sua maneira, falando sem parar, requebrando de modo 
frenético atrás de um trio elétrico, ou se vestindo de forma caricata. Ou fumando. 
 
“Crianças começam a fumar ao verem os adultos fumando.” É verdade. Mas crianças também 
começam a agredir quando vêem os adultos agredindo e a beber quando vêem os adultos 
bebendo. Seria o caso de confinar a realidade que não nos agrada num fumódromo do lado de 
fora? Ou de educar nossos filhos apropriadamente, para que eles olhem o mundo com o devido 
juízo de valor? A responsabilidade pelo discernimento do que é certo ou errado das crianças que 

começam a fumar é de seus respectivos pais. Não é minha, nem da Souza Cruz ou da Phillip 
Morris. Pouco me importa se o meu filho será fumante ou não-fumante. Me importa, sim, a 
compreensão que ele vai ter de valores como a tolerância e o convívio com as diferenças. Tão 
em falta em hordas antitabagistas. 
 
Nas propagandas de cigarro enganam o consumidor. A lei nº 10.167, de dezembro de 2000, 
proíbe a propaganda de cigarro, mesmo sendo este um produto legal. Supostamente para evitar 
a má influência dessas peças publicitárias sobre os mais jovens. Seguindo esse raciocínio 
brilhante, seria importante prestar alguns esclarecimentos que, espero, não estraguem o dia de 
ninguém: energético não faz voar, cerveja não atrai mulher bonita e panetone não reata laços 
familiares rompidos. Se o governo tem problemas com propaganda enganosa, poderia ter 
começado a resolvê-los no próprio quintal há três anos, quando lançou uma propaganda 
desrespeitosa em que a figura de um traficante estabelecia um paralelo absurdo entre o cigarro 
e as drogas ilícitas. O tráfico de entorpecentes, até onde eu sei, não gera 5,5 bilhões de dólares 

aos cofres públicos por ano em impostos, dinheiro que, ao que parece, não faz mal à saúde 
financeira de nenhum Estado. 
 



 
A partir do ano que vem, de acordo com essa mesma lei, eventos culturais patrocinados pela 
indústria do cigarro também estarão proibidos. Vistos como meras peças publicitárias (bobagem, 
todo mundo sabe que o que menos se fumava no Hollywood Rock era cigarro...), festivais 
relevantes como o Carlton Dance e o Free Jazz estão com os dias contados. Mas festival 
patrocinado por marca de uísque pode. Há diferença? Claro. No décimo cigarro, você sente um 

leve pigarro. Na décima dose de uísque, você está sujeito a não ir trabalhar, a bater na mulher, 
a entrar na contramão… 
 
E depois nós, fumantes, é que somos os ignorantes. 
 
 
Exemplos de Editorial: 
 
Exemplo 1: 
 
Casa arrumada 
 
Talvez pareça conversa de entrega do Oscar, ou final de luta do Maguila, mas vou correr o risco. 
É que desta vez vou usar este espaço para falar da equipe que produz a revista que você tem 

em mãos. Muita gente boa já passou pela redação da TRIP. A imensa maioria continua 
freqüentando a casa e colaborando com a revista. Ainda outro dia, estive jantando com nosso 
ex-diretor de arte Richard Kovacs e, na mesma semana, tomando um café com o ex-diretor de 
redação Fernando Costa Netto, ambos excelentes profissionais e grandes amigos. Não daria para 
citar todos os que nos ajudaram e, à distância, continuam ajudando a fazer esse movimento 
todo. Assim, vou falar da equipe atual, que, na minha visão, nunca esteve tão coesa e bem-
estruturada olhando para estes catorze anos de trabalho. 
 
À frente da equipe de redação, Giuliano Cedroni, a mais legítima e brilhante cria da casa, 
começou como repórter júnior e é hoje o grande responsável por uma tarefa que muita gente 
considerava impossível: a mensalização da TRIP, paralela ao avanço da qualidade editorial. Ao 
seu lado, o jornalista Ivan Marsiglia, com seu sorriso sincero, tem conseguido conquistar a 
confiança dos interlocutores mais improváveis, produzindo artigos e entrevistas brilhantes como 
a de Murilo Benício nas Negras desta edição. 

 
Ronaldo Bressane é outra descoberta: vindo da publicidade, leitor voraz, imprime em seus textos 
o caldo das dezenas de livros e revistas que devora com apetite de ostrogodo. 
Nossa ex-estagiária Phydia de Athayde, hoje uma jornalista criada, demonstra a mesma 
desenvoltura à frente do difícil Romário ou da doce Carolina Abranches, incorporando como 
poucos a linguagem solta e direta da revista, o que se pode conferir mais uma vez no texto Moda 
Underground, desta edição. 
 

Nosso misto de Hunter Thompson com Didi Mocó, Arthur Veríssimo, com mais horas de vôo que 
urubu aposentado, traz os resultados saborosíssimos de suas pajelanças pelo mundo. 
Os colunistas: Carlos Nader, que com seus bem construídos artigos não deixa ninguém sair da 
página do mesmo jeito que entrou; e Ricardo Guimarães, sem dúvida o maior sucesso que um 
colunista jamais alcançou nesta publicação. 
 
É impossível deixar de mencionar o time novo da redação. Espécies de cadetes em preparo para 
decolar em breve nos vôos-solo. Endrigo Chiri Braz e sua inseparável dupla touca e skate; 
Moacyr Vieira Martins, o Piti, atento vigilante dos absurdos da indústria tabagista. Na arte, "el 
maestro" Jorge Colombo, que, de diretor assistente, galgou em poucos meses a hierarquia desta 
área mais que estratégica da revista, com as bênçãos de sua antecessora Renata Zincone, 
sempre assistido pelo fidelíssimo escudeiro Walmir Graciano, prata da casa das mais preciosas, 
e por mais um ex-estagiário dos mais competentes, o diagramador Sérgio Cury, parceiro do 
recém-chegado Guilherme Oliveira. 

 
Certo seria ocupar várias outras páginas apenas para falar da brilhante, em todos os sentidos, 
Débora Liotti, diretora comercial e suas garotas superpoderosas; da produção, sob o comando 



 
de Renata Grynszpan e suas garotas não menos superpoderosas; da turma da área 
administrativo/financeira, onde atua a ex-TRIP Girl Monica Yamamoto; do pessoal de suporte, 
do segurança Valdir ao motoboy n° 1 Nivaldo, astro da edição passada, passando por Cristian, 
Gisele, Bárbara, Janaina; das garotas hiperpoderosas do marketing, com Ana Paula Wehba à 

frente do time formado por Adriana, Dani e Tati; e dos nossos correspondentes Christian Gaul, 

Ado Henrichs, Daniel Rocha e, ainda, nossa webdesigner Eva Uviedo e equipe. 
 
Como não há espaço, peço desculpas a todos os que não estão nesta lista para mencionar apenas 
mais um nome - nossa mais nova contratação, que, de largada, já acena com brilho em igual 
medida e um sorriso de dar saudades dos anúncios da Kolynos: Fernando Luna é o novo diretor 
editorial da TRIP EDITORA, que terá a enorme responsabilidade (e certamente um grande 
prazer) de comandar toda a equipe de redação, produção e arte da casa. Bem-vindo Fernando 
e todos os leitores à TRIP n° 81, que abre nossas comemorações pelo 14° ano de atividades e 
anuncia a chegada de novidades ainda mais deliciosas. 
 
Paulo Lima 
editor 
 
 

Exemplo 2: 
 
Para que servem as prisões?  
 
A pergunta precisa ser levada a sério. Deveria ser o ponto de partida de toda discussão a respeito 
do sistema carcerário brasileiro. De sua resposta depende o encaminhamento de soluções para 
monstruosidades como as registradas em Pedrinhas, maior penitenciária do Maranhão. 
 
Até o século 18, prevalecia a noção de que a finalidade das sanções penais era fazer o criminoso 
pagar por seus atos delituosos. Regras como "olho por olho, dente por dente" ou os castigos 
físicos impingidos nas masmorras medievais constituíam somente desdobramentos dessa tese. 
 
Desse ponto de vista, quem ainda hoje nega direitos humanos a delinquentes talvez entenda 
que ninguém deveria se preocupar com a selvageria dentro das cadeias; os maus-tratos seriam 

espécie de bônus não previsto no Código Penal. 
 
Mas entre os 548 mil indivíduos entulhados em 310 mil vagas sob a custódia do Estado brasileiro, 
195 mil são presos provisórios --sem condenação definitiva. Além disso, calcula-se que mais de 
5% estejam indevidamente encarcerados. 
Mesmo que sevícias ainda fossem aceitáveis nas democracias atuais, seria forçoso reconhecer 
que, nas penitenciárias brasileiras, o suplício não preserva nem pessoas que podem ser 
inocentes. 

 
A humanidade, felizmente, avançou muito desde o final da Idade Média. O Estado moderno não 
abre mão --ao menos em teoria-- de proteger os direitos humanos de todos, indistintamente. 
 
No que respeita às sanções penais, também houve notáveis progressos. Ao caráter punitivo 
acrescentaram-se três funções: evitar novos danos à sociedade; dissuadir outros cidadãos de 
cometer um delito; ressocializar o criminoso. Não é preciso esforço para notar que o sistema 
carcerário brasileiro é mais medieval do que moderno. 
 
As punições, no cotidiano prisional, extrapolam o aceitável e não guardam proporção com o 
crime cometido. Há muito tempo o horror das cadeias é descrito em relatórios da ONU e do 
Conselho Nacional de Justiça, mas o vídeo divulgado por esta Folha com imagens de Pedrinhas 
mostrou que qualquer adjetivo é mero eufemismo. 
 

Chega a ser surreal esperar ressocialização após uma temporada numa instituição mais propensa 
a retirar dos prisioneiros o que lhes resta de humanidade. As penitenciárias são antes escolas 
do crime, e estima-se que mais de 60% dos detentos retornem a elas. 



 
Diante de reincidência tão elevada, soa pueril falar em dissuasão. De resto, a certeza da 
condenação presta-se mais a esse propósito do que a gravidade da pena. No Brasil, porém, 
menos de 10% dos homicídios resultam em prisão. 
 
Sobraria ao cárcere a função de afastar bandidos do convívio social, protegendo os demais 

cidadãos. Mas nem isso ocorre. Partem, de dentro das celas, ordens de comando para ações 
criminosas nas ruas, como o ataque cruel que matou Ana Clara, 6, na região metropolitana de 
São Luís.As prisões, como se vê, têm servido para muito pouco, ou nada. 
 
O momento é oportuno para discutir uma reorientação radical do sistema. Esta Folha tem 
defendido há mais de uma década que as penas privativas de liberdade deveriam ser reservadas 
apenas a infratores que empreguem violência ou grave ameaça em seus crimes. 
A tese pode causar surpresa, mas seu fundamento é racional. Baseia-se no princípio de que o 
encarceramento só é necessário a fim de apartar indivíduos violentos da sociedade, 
interrompendo a ameaça que representam; nos demais casos, as funções da pena deveriam ser 
atendidas com medidas de natureza menos medieval. 
 
A punição pode ocorrer na forma de multa, restrições de direitos (impedimento de viajar ou de 
exercer uma atividade, por exemplo) e sanções alternativas --desde que suficientemente duras 

e proporcionais ao delito.Além de implicarem uma retribuição social inexistente na prisão, as 
alternativas penais, segundo diversos estudos, são muito mais eficientes para prevenir novas 
infrações, com índice de reincidência oscilando entre 5% e 12%. 
 
O custo também é muito menor. Um preso comum não sai por menos de R$ 24 mil/ano (sem 
contar a construção de presídios, que demanda R$ 33 mil por vaga); o gasto anual com pena 
alternativa pode ficar abaixo de R$ 500 por pessoa. 
 
Some-se ainda outra vantagem: a diminuição da população carcerária, tornando mais fácil 
monitorar os prisioneiros. Como consequência, facções criminosas seriam afetadas, já que a 
superlotação é benéfica para elas. Hoje, indivíduos pouco perigosos terminam, voluntariamente 
ou à força, servindo aos interesses dos chefes dentro das cadeias. 
 
Não há, portanto, razão para manter o sistema prisional brasileiro inalterado. Dos pontos de 

vista pragmático e filosófico ou da perspectiva dos direitos humanos, sobram motivos para o 
país iniciar um novo debate sobre o tema. 

 
 
Definições: 
 
Artigo de opinião: 
 
A Folha só publica artigos inéditos no Brasil ou, em casos excepcionais, no mesmo dia que outro 
jornal brasileiro. A Folha tem por princípio editar artigos que expressem pontos de vista 
diferentes sobre o mesmo tema. 
 
O jornal se reserva o direito de não publicar artigo que, na opinião de sua assessoria jurídica, 
veicule calúnia, difamação ou injúria ou possa, por qualquer outro motivo legal, dar margem a 
processo judicial com base na legislação em vigor. 
 
Embora caiba responsabilidade jurídica pelo artigo caiba a quem o assina, a responsabilidade 
jornalística e política cabe ao jornal. Decisão quanto à publicação ou não de artigo compete à 

direção da redação. 
 
 

Editorial: 
 



 
Os editoriais não dirigem o noticiário , mas temas que neles aparecem com frequência devem 
ser explorados pela reportagem. A Folha procura publicar artigos assinados que discordem das 
posições dos seus editoriais. Nada impede que o jornal mude de opinião sobre determinado 
assunto. Nesse caso, deve dizê-lo com clareza. 
 

Fonte: Manual de redação da Folha de S. Paulo 
 

 
 


