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A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua 
formação, redija um texto dissertativo-argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema A ideia 
de o negro ser considerado como alguém inferior 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 
do seu ponto de vista. 
 
TEXTO I 
 
Ministério promove festa de princesa para combater o racismo 
 
Na  manhã desta segunda-feira (20), o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) promo-
veu uma festa de princesa para Ana Luísa Cardoso Silva, de 9 anos, com o objetivo de combater o racismo. A me-
nina foi vítima de racismo no dia 1° de janeiro deste ano enquanto brincava no Parque Ipiranga, em Anápolis (GO), 
quando ouviu de uma mulher que “não existe princesa preta”. 
“Racismo, para mim, é doença! Tem que ser tratado e tem que ir para a cadeia. Racismo é passível de pena de 
prisão, reclusão, e não vamos deixar isso continuar acontecendo no Brasil”, assegurou a ministra Damares Alves, 
em um discurso enfático contra o racismo. 
“Ninguém mais nesta nação vai discriminar uma criança negra, indígena, oriental, branca, cigana, muçulmana, nor-
destina, nenhuma. Chega! É hora de dizer basta, mas não vamos dizer esse basta brigando, gritando, vamos dizer 
com amor. Este é o governo da inclusão”, completou. 
O ministro da Cidadania, Osmar Terra, parabenizou o MMFDH pela iniciativa. “Há várias formas de fazer justiça. 
Uma delas é essa homenagem. É um gesto simbólico de enorme repercussão. Não podemos estar em todos os 
lugares ao mesmo tempo, mas esse gesto repercutirá e evitará muitas tentativas de ferir os direitos básicos da pes-
soa, principalmente das crianças”, afirmou. 
Também presente no evento, a titular da Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SN-
PIR), Sandra Terena, lembrou que “histórias são referências norteadoras para crianças, uma vez que a constru-
ção de sua identidade ainda está em formação. Contudo, assim como nos contos, temos a figura do antagonista. A 
diminuição da dignidade das crianças, os abusos, a violência doméstica, a discriminação por cor ou etnia 
são exemplos disso”.(...) 

Disponível em: https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2020-2/janeiro/ministerio-promove-festa-de-princesa-para-combater-o-racismo. 
Acesso em: 15.04.2021 
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Somos iguais em quê? Dados sociais mostram que negro continua na inferioridade 
 
Apesar da lei contra o racismo, negros e pardos têm renda menor, menos acesso à saúde e educação, e também 
são as maiores vítimas da violência 

Por Andrew Souza Silva 
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É inquestionável que o racismo em nossa sociedade figure como um problema urgente a ser combatido. Hoje, 
mesmo após mais de cem anos dos movimentos abolicionistas e do próprio fim da escravidão, é comum encon-
trarmos atos racistas e preconceituosos, os quais constrangem o indivíduo em relação a seu semelhante – o que 
resulta do arcaico legado racista que herdamos e perpetuamos em nosso processo de formação social. O negro 
figura-se sempre como inferior. 
No Brasil, ao longo das últimas décadas foi necessária a criação de mecanismos jurídicos para assegurar a igual-
dade entre todos os brasileiros. A Lei nº 7.716/1989 (Lei Caó), fruto da Constituição Federal de 1988, passou a ser 
um marco importante nesse sentido, ao tratar dos crimes de racismo. 
Embora esses mecanismos legislativos tenham surgido como mais uma ferramenta na tentativa acabar com o ra-
cismo vigente no país, percebe-se que poucos foram os avanços nesse campo, uma vez que ainda é frequente e 
constante a violência contra a população negra. 
(...) 
De um lado, se houve queda de 25,5% dos homicídios da população branca; em contrapartida, houve aumento de 
29,8% dos assassinatos na população negra. Ao longo dos anos permanece alto o índice de violência sofrida pela 
população negra. 
Diante desses dados, nota-se que em várias áreas ainda não se fez valer o direito de igualdade entre negros e 
brancos. E ai nos perguntamos, somos iguais em quê? 

Disponível em: https://www.redebrasilatual.com.br/blogs/blog-na-rede/2020/04/somos-iguais-em-que-dados-sociais-mostram-que-negro-
continua-na-inferioridade/. Acesso em: 15.04.2021. 

 
Texto 3 
 
Não basta não ser racista; é preciso combater o racismo! 
  
Vidas negras importam e não podemos mais tolerar que o racismo enraizado na polícia, nas ações dos governos e 
nas demais instituições imponha uma política de extermínio contra as vidas negras, pobres e trabalhadoras. Esse é 
o recado da onda de protestos que já dura duas semanas nos Estados Unidos e que vem crescendo e se espa-
lhando também por outros países. 
No Brasil, essas manifestações também protestam contra a política genocida do governo federal diante da pande-
mia de Covid-19. Ao não garantir renda a quem precisa e ao reduzir o isolamento social, o governo impõe que as 
vidas dos mais pobres, dos negros e das pessoas dos grupos de risco sejam sacrificadas em nome do lucro dos 
grandes empresários. 

Disponível em: http://www.sifar.org.br/2020/06/11/nao-basta-nao-ser-racista-e-preciso-combater-o-racismo/. Acesso em: 15.04.2021 
 
 
 
 
 


