
Igualdade e respeito 

 

Segundo a Constituição de 1988, que rege o Brasil, todos são iguais perante a lei, sem distinção 

de qualquer natureza. Diante disso, a população LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e 

Transexuais) deveriam gozar plenamente de sua cidadania, porém, isso não é devidamente respeitado. 

A luta dos LGBTs contra a exclusão é contínua. A falta de representação dessa comunidade em 

cargos governamentais, contribui com o enfraquecimento de políticas públicas que os ampare.Com isso, o 

projeto de lei anti-homofobia, que tem por objetivo criminaliza-la no Brasil, foi arquivada, em 2015, após 

passar oito anos no Senado, sem aprovações. 

A impunidade às pessoas que se acham no direito de agredir ou até mesmo matar homossexuais, 

aumenta o número de mortes dessa população. Em 2010, um rapaz foi agredido na Avenida Paulista por 

um grupo de adolescentes. Os agressores não foram punidos e o rapaz foi agredido apenas pelo fato de ser 

homossexual. Casos desse tipo, infelizmente, são frequentes nos noticiários, porém continuam impunes. 

Em suma, a busca pela cidadania é busca frequente da população LGBT, que apesar da conquista 

de alguns direitos, ainda há muita muito pela frente. O governo deveria aprovar a lei anti-homofobia, que 

diminuiria a impunidade e mostraria assim as consequências do preconceito e da intolerância.  

Usuário
Nota
O título está bom, porém pode ser mais criativo e impactante. E deve ser curto também.

Usuário
Nota
deveria (verbo no singular)para concordar com "a população LGBT" (sujeito no singular)(Você fez a concordância com o que está entre parênteses, que poderia ser aceitável, mas melhor fazer a concordância tradicional mesmo, isto é, com o sujeito da frase.)

Usuário
Nota
Retire essa vírgula.Veja que o predicado se inicia em "contribui" (isto é, a partir do verbo). Não separe o sujeito do predicado por vírgula, não importa a extensão do sujeito, que, no caso, é longo e foi seguido de um adjunto adverbial de lugar:"A falta de representação dessa comunidade ("sujeito") em cargos governamentais" (adjunto adverbial de lugar")... em seguida se inicia o predicado. Não o separe do sujeito.

Usuário
Nota
criminalizá-la(Não se esqueça dos devidos acentos. São erros aparentemente insignificantes, porém pesam muito no resultado geral, se frequentes.)

Usuário
Nota
Se for possível, sempre que você citar dados reais, dê o máximo de informações que você puder (por exemplo, número do projeto de lei, partido que propôs, etc.) Não sendo possível, está bom também, do jeito que você colocou, porém mais informações enriqueceriam muito o texto e aumentariam sua nota.

Usuário
Nota
Essa vírgula é um pouco "polêmica", mais uma vez está separando sujeito do predicado, porém dentro do próprio sujeito ocorre uma oração subordinada adjetiva ("que se acham no direito..."), que, para alguns autores, justifica a vírgula. Em dúvida, não use.

Usuário
Nota
"... a busca pela cidadania é busca..."repetiçãoSugestão: Em suma, a busca pela cidadania é (algo) frequente...

Usuário
Nota
vírgula aqui"... da população LGBT, que, apesar da conquista..."

Usuário
Nota
Aqui, você estava falando da população LGBT, que...Agora você usou um verbo impessoal, criando uma oração sem sujeito, mas o sujeito está lá atrás (população LGBT), então você deve continuar falando sobre ela. Assim:"... que, apesar da conquista de alguns direitos, ainda tem muito pelo que lutar à frente..."

Usuário
Nota
Nesse parágrafo final, é importante fazer "propostas de intervenção", como pede o enunciado da proposta de redação. Você fez uma proposta, porém ela pode ser mais bem detalhada. Verifiquei no original que você tinha espaço para desenvolver um pouco mais essa ideia.

Usuário
Nota
COMPETÊNCIA I: 3 - 7,5COMPETÊNCIA II: 3 - 7,5COMPETÊNCIA III: 3 - 7,5COMPETÊNCIA IV: 3 - 7,5COMPETÊNCIA V: 1 - 2,5TOTAL: 650

Usuário
Nota
Sua redação oscila entre razoável e bom, ou seja, um 6 ou 7, devido a uma estrutura de texto clara e com frases bem construídas, porém pode aprofundar mais e evitar erros superficiais. O parágrafo de conclusão deve ser melhor desenvolvido (porém, não entre em assuntos novos, pois você teria que começar a desenvolvê-lo, quando na verdade é hora de uma reflexão final.) Bons estudos!




