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…..........................................................................PROPOSTA..DE..REDAÇÃO 
....A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua
formação, redija texto dissertativo-argumentativo na modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema
“A ascensão da xenofobia no Brasil”, apresentando proposta de intervenção, que respeite os direitos humanos.
Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista.

TEXTO.I                           

....A Secretaria Especial de Direitos Humanos do governo federal apresentou nesta quarta-feira (27/01) o balanço
das denúncias de violações de direitos humanos de 2015*. Uma das constatações foi o crescimento de denúncias
de  xenofobia  e  intolerância  religiosa.  Nos  casos  de  violação  dos  direitos  de  migrantes  (xenofobia),  houve
crescimento de 633% no período se comparado aos dados de 2014. O secretário de Direitos Humanos, Rogério
Sottili, citou como exemplos perseguições contra haitianos, palestinos e nordestinos que vão para o sul do país. De
acordo com o balanço, foram acolhidas 330 denúncias contra 45 registradas no ano anterior.

*O Disque 100  é  um serviço  de  atendimento  telefônico  gratuito  criado  para  o  recebimento  de denúncias  de
violações de direitos humanos, buscando o atendimento a populações de maior vulnerabilidade social.

                                                                                                                Disponível  em:  http://oglobo.globo.com. Acesso em:  13 maio 2016 (adaptado).

TEXTO.II
....A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional promoveu audiência pública para discutir recentes
casos  de  ataques  xenófobos  no  Brasil,  em especial  contra  os  imigrantes  haitianos.  (…)  A motivação para  a
audiência foi um ataque contra refugiados haitianos, ocorrido em 1º de agosto, em São Paulo (SP). Na ocasião,
seis pessoas foram atingidas por balas de chumbinho nas escadarias da Igreja Nossa Senhora da Paz, onde
funciona  a  Missão  Paz,  que  acolhe  imigrantes  em São  Paulo.  Segundo  os  deputados,  antes  de  receberem
atendimento médico, os haitianos foram rejeitados em duas unidades de saúde. Dados do Ministério da Justiça
apontam que o número de imigrantes que solicitam o visto de permanência no Brasil  dobrou em quatro anos,
chegando a 30 mil pedidos anuais – contra 15 mil em 2010. Do Haiti, chegaram ao Brasil mais de 7 mil pessoas
apenas pelo Acre. A crise econômica foi apontada como ingrediente novo nas manifestações contra estrangeiros,
especialmente haitianos e africanos.                                                                         .
.

TEXTO III                       

Disponível em: http://www.brasil.gov.br. Acesso em: 13 maio 2016 (adaptado).

INSTRUÇÕES:
      •  O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado.
      •  O texto definitivo deve ser escrito à tinta, na folha própria, em até 30 linhas.
      •  A redação que apresentar cópia dos textos da Proposta de Redação ou do Caderno de Questões terá o número de linhas.copiadas  …
….....desconsiderado para efeito de correção.
   Receberá nota zero, em qualquer das situações expressas a seguir, a redação que:
      •  tiver até 7 (sete) linhas escritas, sendo considerada “texto insuficiente”.
      •  fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo.
      •  apresentar proposta de intervenção que desrespeite os direitos humanos.
..   .•  apresentar parte do texto deliberadamente desconectada do tema proposto..
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