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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      

Nas redes sociais, é possível expressar o seu ódio, dar a ele uma dimensão pública, receber aplausos de seus amigos  

e seguidores e se sentir, de alguma forma, validado. Além disso, a linha entre uma ameaça virtual e uma ação criminosa é 
tênue [...].   

Essa é avaliação que o psicanalista Contardo Calligaris, doutor em psicologia clínica e autor de diversos livros, faz sobre a 

disseminação dos discursos de ódio nas redes sociais, que para ele deveria ser "perseguida". "Deveríamos ter limites claros 
ao que é o campo da liberdade de expressão, que é intocável, e o momento em que aquilo se torna uma ameaça." 

PEREIRA, N. Redes sociais validam o ódio das pessoas, diz psicanalista.  

Disponível em: http://www.bbc.com. Acesso em: 9 maio 2017 (adaptado). 

 
TEXTO II                                                                                                                 TEXTO III                                                            
        O discurso do ódio, pelo entendimento jurídico, é qualquer tipo de  discurso, 
conduta, gesto, escrita ou representada, proibida por lei que pode incitar violência, 
ofensas ou ações contra alguém ou um grupo de pessoas. A legislação pode elencar 
as características que levam a descriminalização como raça, gênero, origem, 
nacionalidade, orientação sexual, religião, entre outros. [...] 
        Esse ato de ódio direto como atacar um individuo ou um grupo de pessoas 
fisicamente, ou indiretamente como na internet, geram danos psicológicos que podem 
ser irreversíveis. As vitimas, principalmente crianças, sofrem a agressão e com isso 
geram danos como baixa estima, insônia, pressão alta, depressão e quando há 
depressão extrema, a consequência é o suicídio. 

BRANDAO, D. O discurso de ódio na internet. Disponível em: https://danielebrandao7.jusbrasil.com.br.  
Acesso em: 10 maio 2017 (adaptado). 

 
Disponível em: https://www.facebook.com/JusticaGovBr.  

Acesso em: 10 maio 2017. 

TEXTO IV 
Discurso de ódio nas redes sociais 

Entre abril e junho de 2016, um algoritmo vasculhou plataformas como Facebook, Twitter e Instagram atrás  
de mensagens e textos sobre temas sensíveis, como racismo, posicionamento político e homofobia no Brasil 

 

 
 
 
 

De 393.284 menções, 

a abordagem negativa 

aparecia em 84% delas  

 
 
 

 

De 49.801 mensagens 

sobre pessoas com 

deficiências, 93,4%  

eram negativas 

 
O Rio de Janeiro é o 

estado mais intolerante  
em redes sociais 

 
Porém em termos relativos*, 

o Distrito Federal lidera 

 
O racismo aparece com 

16.617  
menções negativas, com 

97,6% do total 

            *Em termos relativos ao número de habitantes                                                                                                                                                                   Ilustração: Vinicius Mattos           
            Fonte: Comunica Que Muda                                          

 
 

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  

“Os riscos na ascensão do discurso de ódio em rede 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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