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INSTRUÇÕES PARA A REDAÇÃO 
  

   • 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. 
 

TEXTOS MOTIVADORES 
 
TEXTO I     

A Constituição Federal brasileira não cita a homofobia diretamente como um crime. Todavia, define como “objetivo 
fundamental da República” (art. 3º, IV) o de “promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 

idade, ou quaisquer outras formas de discriminação”. É essencial ter consciência de que a homofobia está inclusa no 
item “outras formas de discriminação” sendo considerada crime de ódio e passível de punição. 

Disponível em: http://www.guiadedireitos.org. Acesso em: 21 abril 2017 (fragmento). 

 
TEXTO II   
      Mais um caso de agressão a homossexuais terminou em tragédia no Brasil, país em que a cada 28 horas uma 
pessoa LGBT morre devido à homofobia e que mais mata travestis e transexuais. O caso da travesti Dandara, 
covardemente torturada e morta no dia 15 de fevereiro em Fortaleza, ganhou repercussão com um vídeo da agressão 
que viralizou nas redes sociais.  
      O vídeo, gravado por uma pessoa do grupo de agressores, mostra homens chutando e batendo em Dandara no 
meio da rua, enquanto a ordenam a subir em um carrinho de mão. Ela não consegue por estar ferida e cai no chão, 
enquanto segue sendo agredida com chutes e pauladas na cabeça. 

Travesti é espancada, torturada e morta por 5 homens em Fortaleza. Disponível em: https://catracalivre.com.br. Acesso em: 21 abril 2017 (adaptado).                                    

 
. 
TEXTO III       

HOMOFOBIA NO BRASIL 
                                                    Violência ocorre mais em jovens e com agressores conhecidos 
 
                                                 Perfil das vítimas                                                                  Perfil dos agressores    
                      

  

 67,5%                  26,4%                                        
  homens                  mulheres 

 

 

  
 
                69% tinham 

                    de 15 a 29 anos*                     

A vítima conhecia 
os suspeitos em 

 62% 

dos ataques homofóbicos 
>> 38,2% eram familiares << 

 

 
52,5%                  34,5%                                        

  homens                  mulheres 

 
 

*Do total que teve a idade informada 
 Fonte: Relatório sobre a violência homofóbia no Brasil – Secretaria Nacional de Direitos Humanos                                                                                                                                    Ilustração: Vinicius Mattos. 
 

 
TEXTO IV       
      Foram mortas, em 2016, 343 pessoas lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transsexuais (LGBT) no Brasil — um 
recorde levantado pelo Grupo Gay da Bahia (GGB) nos 37 anos em que compila anualmente o número de vítimas fatais 
da homofobia. Isto que significa que, aproximadamente a cada 25 horas, pelo menos uma pessoa com estas 
orientações sexuais é assassinada no país [...]. E o GGB alerta: a falta de registros ainda é um grave problema no 
Brasil, que ainda carece de registros centralizados e oficiais do tipo, portanto a realidade possivelmente é muito mais 
dramática. 
       Em 2016, foram computados 3,02 homicídios a cada um milhão de habitantes no Norte, seguido pelo Centro-Oeste 
(2,56), Nordeste (1,94), Sul (1,24) e Sudeste (1,19). Em números absolutos a nível estadual, estão na frente São Paulo 
(49 assassinatos), Bahia (32), Rio de Janeiro (30) e Amazonas (28). 

ALVIM, M. Homofobia mata uma pessoa a cada 25 horas; Norte tem maior índice. Disponível em: http://oglobo.globo.com. Acesso em: 21 abril 2017 (adaptado). 

 

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 em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema  

“A necessidade em confrontar a homofobia 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.                                                                                                                                                            ...                                      

..................................................................................................................................................................... 
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