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Querido(a)  aluno(a), 

Você está recebendo um roteiro de estudo, que acreditamos ser de grande valia para sua 

efetiva recuperação, de aprendizagem e de nota. Desenvolva-o com muita atenção e esforço.  

Desejamos-lhe um ótimo resultado e pedimos  a  Deus que  o ilumine! 

 
ESSE ROTEIRO NÃO DEVERÁ SER DEVOLVIDO E NEM CORRIGIDO EM SALA DE AULA. 

 

PROGRAMA DA PROVA 
 

DISSERTAÇÃO-ARGUMENTATIVA. 

 
A estrutura de sua redação deverá seguir o esquema de 1 parágrafo de introdução, 2 de 

desenvolvimento (um no modelo dedutivo e outro indutivo) e 1 para a conclusão/Proposta de 

Intervenção. 
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TEXTOS MOTIVADORES 

TEXTO I 

VIOLÊNCIA CONTRA PESSOAS NEGRAS 

 

Uma das principais expressões das desigualdades raciais existentes no Brasil 
é a forte concentração dos índices de violência letal na população negra. Enquanto os 
jovens negros figuram como as principais vítimas de homicídios do país e as taxas de 
mortes de negros apresentam forte crescimento ao longo dos anos, entre os brancos 
os índices de mortalidade são muito menores quando comparados aos primeiros e, em 
muitos casos, apresentam redução.   

Apenas em 2018, para citar o exemplo mais recente, os negros (soma de pretos e pardos, segundo 

classificação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) representaram 75,7% das vítimas de 

homicídios, com uma taxa de homicídios por 100 mil habitantes de 37,8. Comparativamente, entre os 

não negros (soma de brancos, amarelos e indígenas) a taxa foi de 13,9, o 

que significa que, para cada indivíduo não negro morto em 2018, 2,7 negros 
foram mortos. Da mesma forma, as mulheres negras representaram 68% do total das 
mulheres assassinadas no Brasil, com uma taxa de mortalidade por 100 mil habitantes 
de 5,2, quase o dobro quando comparada à das mulheres não negras. 

Este cenário de aprofundamento das desigualdades raciais nos indicadores 
sociais da violência fica mais evidente quando constatamos que a redução de 12% da 
taxa de homicídios ocorrida entre 2017 e 2018 se concentrou mais entre a população 
não negra do que na população negra. Entre não negros, a diminuição da taxa de 
homicídios foi igual a 13,2%, enquanto entre negros foi de 12,2%, isto é, 7,6% menor. 
O mesmo processo foi identificado entre os homicídios femininos: a redução ocorrida 
entre 2017 e 2018 se concentrou mais fortemente entre as mulheres não negras.  

Ao analisarmos os dados da última década, vemos que as desigualdades 
raciais se aprofundaram ainda mais, com uma grande disparidade de violência 
experimentada por negros e não negros. Entre 2008 e 2018, as taxas de homicídio 
apresentaram um aumento de 11,5% para os negros, enquanto para os não negros 
houve uma diminuição de 12,9%. 

Disponível em: https://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/download/24/atlas-da-violencia-2020. Acesso em: 23 nov. 2020. 
Fragmento. 

 

TEXTO II 

 

SER PESSOA NEGRA É UMA CONQUISTA ÁRDUA E SE DESENVOLVE PELA 
VIDA AFORA 

É como Lélia Gonzalez diz: “A gente não nasce negro, a gente se torna negro” 

 

Negro, na acepção política do termo, vai além da epiderme de negritude clara 
ou escura. 

É no sentido de que Lélia Gonzalez traz quando diz que "a gente não nasce 
negro, a gente se torna negro. É uma conquista dura, cruel e que se desenvolve pela 
vida da gente afora. Aí entra a questão da identidade que você vai construindo. Essa 
identidade negra não é uma coisa pronta, acabada. Então, para mim, uma pessoa 
negra que tem consciência de sua negritude está na luta contra o racismo. As outras 
são mulatas, marrons, pardos etc." 

Ser negro é entender que estamos num país de quatro séculos de escravidão e 
que não teve nenhuma política de inclusão da população; que negou, e ainda se nega, 
a encarar de fato as entranhas desse sistema racial que dá oportunidades para que 

https://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/download/24/atlas-da-violencia-2020


pessoas de um grupo social estejam no topo e que seu discurso seja a norma, ao 
passo que um grupo enfrente historicamente a invisibilidade. 

Ser negro ou ser negra é entender que um grupo social angariou ao longo de 
séculos todo poderio econômico herdado das casas grandes e dos soldos pagos pelos 
senhores aos funcionários que controlavam a população negra. 

Ser negro ou ser negra é conhecer a história do movimento negro brasileiro. 
É estudar e reverenciar aqueles que vieram antes, como aqueles que são 

nossos contemporâneos, fazendo história diante de nossos olhos. 
Ser negro ou ser negra é nunca se deixar ser o chicote na mão de uma pessoa 

branca a ser desferido contra o lombo de uma pessoa negra. 
Pensar como um negro, como brilhantemente expõe meu querido amigo 

Adilson Moreira, é um exercício de interpretação que é alcançável a todas as pessoas. 
Por isso, no Dia da Consciência Negra, como em todos ou outros dias do ano, apoie 
projetos desenvolvidos por pessoas negras, invista, troque oferecendo o que possa 
oferecer para uma empreitada negra, expanda a consciência e pense como um negro, 
na acepção política do termo. 

Assim, faremos dessa consciência um método poderoso para combater esse 
gigante inimigo de toda a sociedade, que é o racismo. 

Djamila Ribeiro 

Mestre em filosofia política pela Unifesp. 

Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/colunas/djamila-ribeiro/2020/11/ser-pessoa-negra-e-uma-conquista-

ardua-e-se-desenvolve-pela-vida-afora.shtml. Acesso em: 23 nov. 2020. Fragmento. 

 

 

PROPOSTA 

A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua 

formação, redija um texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da língua 

portuguesa sobre o tema ““Caminhos para construir uma Educação Antirracista”, 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. 

 

 

 

 

 

 

SUCESSO! ABRAÇOS, 

 

FERNANDA FLORES 
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