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Tema: Hoje, no Brasil, o negro apresenta o mesmo status social que o branco? 
 
 
Diferenciação injusta 
"Discriminação é uma diferenciação injusta ou ilegítima, pois vai contra o princípio fundamental da justiça (aquela 
que os filósofos chamam de 'regra da justiça'), segundo a qual devem ser tratados de modo igual aqueles que são 
iguais. Pode-se dizer que se tem uma discriminação quando aqueles que deveriam ser tratados de modo igual, com 
base em critérios comumente aceitos nos países civilizados, são tratados de modo desigual." 

[Bobbio, Norberto. "Elogio da serenidade e outros escritos morais". São Paulo: Editora UNESP, 2002: 107] 

 

 

 
RACISMO NO BRASIL 
O tipo de preconceito mais frequente em nosso país é o racial. O racismo no Brasil fica mais evidente quando o 
brasileiro identifica o negro com seu papel social. A constatação, obtida por meio de pesquisa, é da psicóloga e 
professora da Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas, Ângela Fátima Soligo. Em sua pes-
quisa, a professora pediu aos entrevistados que atribuíssem dez adjetivos aos homens e mulheres negros. (...) O 
resultado final revelou que a maioria dos entrevistados, aí incluídos também os negros, limita-se a reproduzir os 
chavões sociais. O negro é alegre porque gosta de samba e Carnaval, forte porque se dá bem nos esportes e com-
petente para trabalhos braçais. "O adjetivo é positivo, mas o papel social ligado ao negro mostra um preconceito 
arraigado na nossa cultura", concluiu a estudiosa. (...) A pesquisa reforçou a tese de que o brasileiro pratica um 
"racismo camuflado": em tese, diz que não tem preconceito, mas prefere limitar as possibilidades e potencialidades 
da raça negra. Por exemplo, na pesquisa, não houve identificação do negro com o intelectual ou o político. 
 
Constituição Federal de 1988 
Título II (Dos Direitos e Garantias Fundamentais), Capítulo I (Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos): 
Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propri-
edade (...). 
 
PROPOSTA DE REDAÇÃO 
Escreva um texto dissertativo argumentativo, no qual você defenda um ponto de vista em resposta à seguinte 
questão: 
Hoje, no Brasil, o negro apresenta o mesmo status social que o branco? 
 
Instruções: 
Faça o texto à caneta, caso erre faça um traço simples; em forma denotativa e em prosa, com mínimas 15 linhas e 
máximas 30 linhas; título obrigatório. 
 
 


