
Tempo de mudança 

Está previsto na atual constituição federal brasileira, que a dignidade humana e a cidadania são 

fundamentos do nosso estado democrático de direito, sem preconceito de raça, sexo, opção sexual e 

quaisquer outras formas de discriminação. Mas, nossa realidade é esta? Apesar de vivermos um país 

democrático de direito, o tratamento relacionado a sexualidade das pessoas é motivo de discriminação.  

A necessidade de criação de leis para proteção dos direitos humanos desencadeou-se no plano 

internacional após o trágico resultado causado pelo holocausto, na segunda guerra mundial, em que seres 

humanos tornaram-se descartáveis, alvo de massacres e atrocidades. Essa tragédia foi o ponto de partida 

para a reconstrução dos direitos humanos, com princípios de liberdade, igualdade e fraternidade. Os 

novos tempos desencadearam a luta pela quebra de preconceitos como o surgimento do movimento 

LGBT (lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais) que entre várias reinvindicações cita-se o 

reconhecimento da união homossexual e o combate à discriminação. Apesar dos avanços, o Brasil é 

considerado o país onde mais crimes de ódio a LGBTs acontecem e mudanças devem ser feitas. 

Segundo o filósofo Inmanuel Kant “O ser humano não é nada além daquilo que a educação faz 

dele”, com isso, torna-se necessário uma ação efetiva em escolas e universidades em parceria com o 

governo e líderes do movimento LGBT, para a plena conscientização com intuito principalmente de 

promoção do respeito ao próximo, e debates reflexivos. Sendo a escola o principal ambiente para tais 

pensamentos e de solucionar à longo prazo a cultura do preconceito tão presente em nosso país. 

Usuário
Nota
Título muito genérico. "Atreva-se" a algo mais criativo e certeiro:"Ventos de mudanças para a população LGBT"É bom que o título consiga dizer qual é o assunto do texto.

Usuário
Nota
Retire essa vírgulaNão se usa vírgula entre a oração principal e a oração subordinada substantiva, quando elas se seguem umas às outras, sem interrupção de ideias...

Usuário
Nota
à (com crase)

Usuário
Nota
vírgulas...transexuais), que, entre várias...

Usuário
Nota
vírgula...várias reivindicações, cita-se...

Usuário
Nota
citam-seCaso complexo de concordância verbal. Estude "concordância com a partícula apassivadora "se". Não é possível fugir a esse tipo de concordância, é bom estudá-lo, porque é uma construção muito útil para dar impessoalidade ao texto.

Usuário
Realce

Usuário
Nota
Se possível, insira a fonte de informação:O Brasil é, de acordo com dados do Grupo Gay da Bahia, considerado...Veja que essa fonte de informação está nos textos da proposta. Não é errado usá-la. O que não pode é havercópia literal dos textos da coletânea. 

Usuário
Nota
vírgula... Kant, "O ser humano..."

Usuário
Nota
necessáriapara concordar no feminino com "uma ação..."(Erro que poderia passar facilmente despercebido pela banca!)

Usuário
Nota
vírgula e ligação de orações...e debates reflexivos, sendo a escola..."

Usuário
Nota
sem crase... a longo prazo...

Usuário
Nota
Parágrafo ambicioso, no bom sentido, no qual você tenta inserir seus conhecimentos de outras áreas, como pede a proposta. Ligar a questão dos direitos humanos à segunda guerra ficou muito interessante, porém faltou uma contextualização melhor quando você passa a falar dos direitos LGBTs, que ocorrerão muito tempo depois e em circunstâncias diversas, então seria necessário fazer melhor a transição entre essas ideias. De qualquer forma, é isso mesmo, é preciso introduzir dados de impacto no texto.

Usuário
Nota
I - 3 = 7,5II - 3 = 7,5III - 3 = 7,5IV - 4 = 10,0V - 4 = 10,0TOTAL = 850

Usuário
Nota
Seu problema com alguns aspectos superficiais precisa ser resolvido: crase e vírgula, por exemplo. Para dominar o uso da vírgula, é preciso um conhecimento sólido de sintaxe, que, por sua vez, ajudará no estudo da concordância, muito importante na correção superficial do texto. No campo das ideias, você está nocaminho certo, embora, obviamente, ainda possa aprofundar-se. Bons estudos! 




