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Proposta de Redação

Com base na leitura dos seguintes textos motivadores e nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija
texto dissertativo-argumentativo em norma culta escrita da língua portuguesa sobre o tema Discurso de ódio e liberdade de
expressão, 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 1
Ninguém representa maior ameaça à liberdade do outro do que quem se considera dono da verdade. E a lógica que
conduz da certeza inquestionável ao linchamento do discordante é simples: “se eu estou com a verdade e ele discorda de
mim é que ele está com a mentira, e não se pode deixar que a mentira prospere”. Logo, calar o mentiroso (ou o traidor da
verdade) é um bem que se faz à pátria ou à humanidade ou a Deus ou ao partido.
Raiz da intolerância. GULLAR, Ferreira. Melhores crônicas. Disponível em: Google Books.

Texto 2

Texto 3
O risco permanente é a intolerância. Ela reduz a realidade, pois assume apenas um polo e nega o outro. [...] O
fundamentalismo e o dogmatismo tornam absoluta a sua verdade. Assim eles se condenam à intolerância e passam a não
reconhecer e a respeitar a verdade do outro. O primeiro que fazem é suprimir a liberdade de opinião, o pluralismo e impor o
pensamento único. [...]
É imperioso evitar a tolerância passiva, aquela atitude de quem aceita a existência com o outro não porque o deseje e
veja algum valor nisso, mas porque não o consegue evitar.
Há que se incentivar a tolerância ativa que consiste na coexistência, na atitude de quem positivamente convive com o
outro porque tem respeito por ele e consegue ver os valores da diferença e assim pode se enriquecer.
A tolerância é antes de mais nada uma exigência ética. Ela representa o direito que cada pessoa possui de ser aquilo
que é e de continuar a sê-lo. Esse direito foi expresso universalmente na regra de ouro “Não faças ao outro o que não queres
que te façam a ti”. Ou formulado positivamente:”Faça ao outro o que queres que te façam a ti”. Esse preceito é óbvio.
Leonardo Boff. Disponível em https://leonardoboff.wordpress.com/2015/01/22/a-intolerancia-no-brasil-atual-e-no-mundo/

Texto 4
O crescimento dos crimes de ódio é um fenômeno global. Sustentada por preconceitos e por valores fundamentalistas,
temos observado uma onda de violência desmedida em diversos lugares do planeta, exatamente no momento em que
explodem os meios de comunicação, o que, em tese, deveria garantir maior acesso à informação.
O ataque a igrejas das comunidades negras nos Estados Unidos, o espancamento de casais homoafetivos nas
metrópoles brasileiras ou, simplesmente, de pessoas que se acredita serem homoafetivos (como num caso recente onde pai
e filho foram espancados por simples manifestação de carinho), o incêndio criminoso de mesquitas na França, o massacre
diário de palestinos pelo governo de Israel, são apenas alguns exemplos de aberrações que vivenciamos todos os dias.
Pior do que isto, o simples ato de ser levantada opinião contrária à dos ofensores ou dos grandes meios de
comunicação também acaba resultando em ameaças, perseguições e agressões. A internet, que deveria ser o caminho da
disseminação das informações transformadoras, tem sido canal de propaganda da violência moral, da étnica, da sexual e da
simbólica.
Disponível em http://www.cartacapital.com.br/blogs/outras-palavras/as-maquinas-de-vender-intolerancia-e-preconceito-4823.html

