Proposta de Redação
Com base na leitura dos seguintes textos motivadores e nos conhecimentos
construídos ao longo de sua formação, redija um texto dissertativo-argumentativo em
norma culta escrita da língua portuguesa sobre o tema: “Respeito Religioso: como
operar este ‘milagre’? ”. Apresente uma proposta de intervenção e/ou conscientização
social que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma
coerente e coesa, argumentos e fatos para defender o seu ponto de vista.
TEXTO 1
O diálogo aconteceu entre uma jornalista e um taxista (...).

- Só Jesus salva. Se você não aceitar Jesus, não será salva.

Ela comentou que trabalharia no feriado. Ele perguntou o

- Mas eu não quero ser salva.

que ela fazia. “Sou jornalista”, ela disse. E ele: “Eu quero

- Deus me livre!

muito melhorar o meu português. Estudei, mas escrevo tudo

- Eu não acredito em salvação. Acredito em viver cada dia da

errado”. Ele era jovem, menos de 30 anos. “O melhor jeito

melhor forma possível.

de melhorar o português é lendo”, ela sugeriu. “Eu estou

- Acho que você é espírita.

lendo mais agora, já li quatro livros neste ano. Para quem

- Não, já disse a você. Sou ateia.

não lia nada...”, ele contou. “O importante é ler o que você

- É que Jesus não te pegou ainda. Mas ele vai pegar.

gosta”, ela estimulou. “O que eu quero agora é ler a Bíblia”.

- Olha, sinceramente, acho difícil que Jesus vá me pegar.

Foi neste ponto que o diálogo conquistou o direito a seguir

Mas sabe o que eu acho curioso? Que eu não queira tirar a

com travessões.

sua fé, mas você queira tirar a minha não fé. Eu não acho
que você seja pior do que eu por ser evangélico, mas você

- Você é evangélico? – ela perguntou.

parece achar que é melhor do que eu porque é evangélico.

- Sou! – ele respondeu, animado.

Não era Jesus que pregava a tolerância?

- De que igreja?

- É, talvez seja melhor a gente mudar de assunto...

- Tenho ido na Novidade de Vida. Mas já fui na Bola de
Neve.

O taxista estava confuso. A passageira era ateia, mas parecia

- Da Novidade de Vida eu nunca tinha ouvido falar, mas já li

do bem. Era tranquila, doce e divertida. Mas ele fora

matérias sobre a Bola de Neve. É bacana a Novidade de

doutrinado para acreditar que um ateu é uma espécie de

Vida?

Satanás. Como resolver esse impasse? (...)

- Tou gostando muito. A Bola de Neve também é bem legal.
De vez em quando eu vou lá.

Chegaram ao destino depois de mais algumas conversas

- Legal.

corriqueiras. Ao se despedir, ela agradeceu a corrida e

- De que religião você é?

desejou a ele um bom fim de semana e uma boa noite. Ele

- Eu não tenho religião. Sou ateia.

retribuiu. E então, não conseguiu conter-se:

- Deus me livre! Vai lá na Bola de Neve.
- Não, eu não sou religiosa. Sou ateia.

- Veja se aparece lá na igreja! – gritou, quando ela abria a

- Deus me livre!

porta.

- Engraçado isso. Eu respeito a sua escolha, mas você não

- Veja se vira ateu! – ela retribuiu, bem humorada, antes de

respeita a minha.

fechá-la.

- (riso nervoso).

Ainda deu tempo de ouvir uma risada nervosa.

- Eu sou uma pessoa decente, honesta, trato as pessoas com
respeito, trabalho duro e tento fazer a minha parte para o
mundo ser um lugar melhor. Por que eu seria pior por não ter
uma fé?
- Por que as boas ações não salvam.
- Não?

Eliane Brum
Adaptado de
http://revistaepoca.globo.com/Sociedade/noticia/2011/11/dur
a-vida-dos-ateus-em-um-brasil-cada-vez-maisevangelico.html em 20/02/2014.

TEXTO 2
“As consequências da intolerância religiosa são muito graves para que o Estado fique inerte. O Estado é
laico, mas tem o dever de defender a liberdade. Um plano precisa trabalhar com a perspectiva da
educação de todos os entes da federação, promoção dos direitos e da proteção, em caso de violação da
liberdade religiosa”, Rafael Soares de Oliveira, da entidade ecumênica de serviço Koinonia e do
Movimento Inter-Religioso (MIR).
“Sofremos muito preconceito. Somos achincalhados em programas de televisão. Somos impedidos de dar
apoio espiritual em alguns lugares, como presídios e hospitais”, Fátima Dama, fundadora da Comissão de
Combate à Intolerância Religiosa e umbandista.
“Vou à Igreja Católica, vou à missa quando me dá na telha, vejo um culto evangélico, já fui à sessão de
umbanda, pois todos os caminhos levam a Deus. O que a gente tem que respeitar são as diferenças, pois o
que mais matou a humanidade foi a religião: você achar que o seu deus é melhor do que o meu”, cigana
Mirian Stanescon, presidente da Fundação Santa Sara Kali.
“Estamos aqui para lutar com armas nobres, com educação, mensagem de solidariedade e esperança, mas
não apenas lutas individuais, específicas, como também a luta dos outros, para criarmos uma sociedade
mais justa e mais humana”, rabino Dario Bialer, da Associação Religiosa Israelita do Rio de Janeiro
(ARI-RJ).
Extraído de http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2013-01-21/dia-nacional-de-combateintolerancia-religiosa-e-celebrado-no-rio-com-eventos-na-cinelandia em 20/02/2014 em 20/02/2014.

TEXTO 3

Extraído de http://oglobo.globo.com/infograficos/intolerancia-religiosa/ em 20/02/2014.

