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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     

Violência no futebol: debate sobre soluções tem 'jogo de empurra' e desacordos 
O ano mal começou para o futebol brasileiro, mas já está marcado por episódios de violência entre torcedores. 

Foram duas mortes registradas (entre 1 de janeiro a 12 de fevereiro de 2015), além de brigas espalhadas por todo o 
país – sete delas só no estado de São Paulo.  

Enquanto alguns clubes jogam a responsabilidade do problema no Ministério Público, o MP põe a culpa nas 
torcidas organizadas que, por sua vez, repassam a bola à polícia e ao próprio ministério pela "falta de punição" aos 
envolvidos. O problema é antigo, e, com o atual "jogo de empurra", muitos duvidam que haja uma solução definitiva 
para ele no Brasil. 

MEDONÇA, R. Disponível em: http://www.bbc.com. Acesso em: 20 abril 2017 (adaptado). 

 

 
TEXTO II   
      Os recentes episódios de violência envolvendo as torcidas organizadas mais uma vez mostraram a 
necessidade de buscar ações que possam corrigir ou tentar erradicar com as mortes relacionadas ao futebol. 
Para se discutir a questão, o deputado federal Darlei (PSD-RS) propôs um projeto de lei que visa proibir a entrada 
de insíduos com histórico de brigas e agressões. Para o parlamentar, a iniciativa deve partir pelo princípio da 
conscientização de que ações violentas não representam os 'torcedores de bem', nem os seus clubes. 

GARGALIS, M. Projeto de lei busca impedir violência nos estádios de futebol. Disponível em: https://esportes.terra.com.br. Acesso em: 20 abril 2017 (adaptado).                                    
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TEXTO III                                                           TEXTO IV      

Brasil é o recordista de mortes por causa do futebol 
      A violência das torcidas no futebol brasileiro deveria 
envergonhar o país de Neymar tanto quanto os 7 a 1 da Alemanha 
sobre a seleção na Copa do Mundo em casa. O Brasil encerrou 
2014 como a nação que mais mata por causa de futebol em todo o 
planeta. Naquele ano, foram 18 mortes comprovadamente 
motivadas por rivalidades clubísticas, como atestam números 
oficiais tabulados pelo professor e sociólogo Mauricio Murad. [...] 
Para conter a barbárie, os especialistas são categóricos: enquanto 
os clubes não se envolverem, a barbárie vai continuar. [...] 
      De acordo com a pesquisa permanente sobre violência no 
futebol coordenada por Murad, 17% dos brigões são reincidentes. 
Segundo o Ministério do Esporte, apenas 3% dos processos de 
violência no âmbito esportivo acabam em condenação. 

CASTRO, C. O. Disponível em: http://oglobo.globo.com. Acesso em: 21 abril 2017 (adaptado). 
Disponível em: http://assprapmrn.blogspot.com.br. Acesso em: 21 abril 2017. 
 

 
 
 

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  

“Soluções para o combate da violência nos estádios brasileiros”, 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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