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ORIENTAÇÕES 
 

1. Faça o trabalho em um arquivo de texto. 
2. Antes da produção faça um cabeçalho contendo todas as informações correspondentes ao trabalho (Nome do 
Colégio, Nome do aluno, Turma, Matéria e Nome do Professor). 
3. Ao término, encaminhe o arquivo salvo para o e-mail provas.pxsflamboyant@gmail.com. No assunto do e-mail, 
indique o nome do aluno, turma e matéria correspondente ao trabalho. 
4. O trabalho deverá ser encaminhado até o dia 15/06/2020. 
 

 
 
 
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 “Discurso de ódio 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. 
  
Texto I 

 
 

Texto II 
 
Todos temos o direito assegurado pela Constituição Federal de 1988 de expressarmos nossas ideias e convicções, 
desde que não ferindo o direito legítimo de terceiros, conforme artigo 5º, IV e IX: 
“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 propriedade, 
nos termos seguintes: 
IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; 
IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou 
licença;” 
Porém, a liberdade de expressão não é um direito absoluto, sendo que nas hipóteses onde o exercício da liberdade de 
pensamento e expressão fere direito constitucionalmente consagrado de outrem, há de existir a devida limitação e 
punição. Aplica-se essa lógica também na expressão intelectual e artística, de modo que se um livro prega o preconceito 
contra uma minoria, tal livro deve ser retirado de circulação e os responsáveis por ele devidamente punidos. Vê-se que 
apesar de ser proibida a censura e dispensada a licença, deve haver a responsabilização daqueles que praticarem 
abuso no exercício do seu direito de liberdade de expressão. 
O discurso de ódio ocorre quando um indivíduo se utiliza de seu direito à liberdade de expressão para inferiorizar e 
discriminar outrem baseado em suas características, como sexo, etnia, orientação sexual, religião, entre outras. 
Ante o exposto, já percebemos duas características necessárias para o discurso de ódio acontecer: discriminação e 
exteriorização de pensamento. 
O discurso de ódio visa objetificar uma pessoa ou grupo de pessoas, sendo que a vitimização é difusa. Quando um 
homossexual é ofendido por sua orientação sexual, todos homossexuais são ofendidos, assim como quando um negro é 
ofendido pelo simples motivo de ser negro, todos os negros são ofendidos. 
 
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. 
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