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Texto 1

"Sai do meu país!": agressão a refugiado expõe a xenofobia no Brasil
Sírio Mohamed Ali foi hostilizado e verbalmente agredido enquanto trabalhava em Copacabana, no Rio de 
Janeiro.

Mohamed Ali, refugiado sírio residente no Brasil há três anos, foi hostilizado e agredido verbalmente em Copacabana, 
região nobre do Rio de Janeiro, onde trabalha vendendo esfihas e doces típicos. 

Em vídeo publicado nas redes sociais é possível ver um homem exaltado que grita repetidas vezes "sai do meu País!", 
ostentando dois pedaços de madeira nas mãos e ameaçando o refugiado. "O nosso país tá sendo invadido por esses 
homens bombas, que matam crianças", diz, em discurso xenofóbico.

As agressões duram cerca de um minuto, no qual as ofensas não param: "Vamos expulsar eles! Cadê o Crivella? Cadê o 
prefeito?", grita o agressor em vídeo publicado na página do Facebook Mídia Independente Coletiva - MIC. 

Ali manifestou-se nos comentários do vídeo. 

"Eu, Mohamed, sou este rapaz que foi humilhado. Estou aqui faz três anos. Vim pro Brasil porque eles abriram as portas 
para todos os refugiados. Todos os meus amigos estão trabalhando. Estamos trabalhando arduamente. Estou muito 
sentido porque nunca pensei que isso pudesse acontecer comigo", afirmou, no comentário que já recebeu 2,2 mil likes. 

No Brasil, xenofobia é crime tipificado na lei 9.459, de 1997. Seu primeiro artigo diz: serão punidos, na forma desta lei, os 
crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. 

"Vim com amor, porque os amigos sempre diziam que o Brasil aceita muito outras culturas e religiões e as pessoas são 
amáveis e todos os refugiados procuram paz. Não sou terrorista, se eu fosse, eu não estaria aqui, estaria lá lutando 
como eles fazem", afirma, agradecendo a todos que o defenderam.

Apesar da fama de "cordial" e de receber bem imigrantes, o aumento das denúncias mostra um lado triste do Brasil. 
Entre 2014 e 2015, os casos aumentaram 633%, pulando de 45 para 333 registros recebidos pela Secretaria Especial de 
Direitos Humanos, via plataforma Disque 100. Na Justiça, quase não há registros de denúncias que prosseguiram ou de 
xenófobos punidos. 

Olhando os dados de 2015 mais de perto, vê-se que os principais alvos de preconceito são os refugiados. As principais 
vítimas são haitianos (26,8%), depois pessoas de origem árabe ou de religião muçulmana (15,45%). 

"Tenho muitas esperanças no Brasil. Moro no Brasil e aqui já é minha pátria. Espero que isso não aconteça com mais 
ninguém, de nenhuma nacionalidade", afirmou Ali.  

Na sexta 4, ele voltou a se manifestar nas redes. 

"Realmente, agora eu sinto que estou vivendo em família, uma grande família. Quando perdemos o rumo, de repente 
você acha milhões de pessoas te dando a mão. Isso é uma coisa que enche meu coração de amor por todos. Isso é uma 
coisa que me dá esperança nesse mundo que ainda tem pessoas , especialmente , brasileiros, muito boas. Quando a 
chuva cai , você não deve ficar totalmente temeroso, porque a chuva faz com que as flores cresçam. Eu espero paz pra 
viver".

(https://www.cartacapital.com.br/politica/saia-do-meu-pais-agressao-a-refugiado-no-rio-expoe-a-xenofobia-no-brasil)

Texto 2

Chegada de refugiados faz xenofobia crescer mais de 600% no Brasil, mas nem 1% dos casos chega à Justiça

Era a primeira tarde de agosto de 2015. Sentado na escadaria da Igreja Missão da Paz, no bairro Glicério, em São Paulo, 
Hudson Prohete, de 28 anos, tinha o descanso merecido depois de uma semana intensa de trabalho em um canteiro de 
obras na capital paulista. Era o momento na semana em que ele tentava resgatar suas origens e se conectar com o 
passado. Em bom creolês, conversava com mais outros quatro refugiados sobre os planos de vida no Brasil. Mas foi em 
um som universal - sem qualquer barreira linguística - que todos os sonhos se silenciaram: Pááá!

O tiro de chumbinho, que partiu de um carro cinza, fez seis vítimas ao todo. Prohete foi atingido na perna direita, bem 
próximo do calcanhar. Não conseguiu gravar a imagem de quem atirou, mas recorda até hoje a frase que ecoou junto 
aos tiros: "Haitianos, vocês roubam os nossos empregos". "Me senti como se fosse um pedaço de carne sendo abatido. 
Esse é o momento que você entende que não vale nada no Brasil", lamenta Prohete.

Essa foi a primeira vez que o refugiado haitiano presenciou o preconceito - literalmente - na pele. Em 2015, ele não foi o 
único. As denúncias de xenofobia em todo o Brasil cresceram 633% naquele ano em relação a 2014. Foram 330 casos 
registrados recebidos pela Secretaria Especial de Direitos Humanos, pela plataforma Disque 100. Em 2014, foram 45 



denúncias. Nos dois anos anteriores, o governo federal tinha o registro de apenas dois casos. O Humaniza Redes, que 
recebe denúncias online de xenofobia, registrou no mesmo período 269 crimes. Os dados não podem ser analisados de 
maneira integrada, mas, caso somados, seriam 599 denúncias em 2015.
Na Justiça, o movimento é inverso. A xenofobia é um tipo de crime praticamente invisível aos olhos dos juristas. O 
HuffPostBrasil fez um levantamento nos 26 judiciários estaduais e no Distrito Federal e identificou apenas três casos de 
preconceito xenofóbico: um em São Paulo, outro no Rio Grande do Sul e um terceiro na Paraíba. As três causas já foram 
julgadas em primeira instância, e nenhum dos réus foi condenado. A maioria das denúncias, no entanto, nem chega à 
mesa de um juiz. O medo e o desconhecimento das vítimas sobre seus direitos tornam o crime cada dia mais silencioso.

Em Porto Alegre, por exemplo, um casal de peruanos foi impedido pela síndica de utilizar o salão de festas do prédio. 
"Desde que fomos morar lá, nossos filhos são encarados pelos moradores. Depois de um tempo, fomos impedidos de 
usar os benefícios do prédio pela síndica", conta C.N.S, de 42 anos. "Fomos alvos constantes de xingamentos e 
resolvemos entrar na Justiça.” (...)

(http://www.huffpostbrasil.com/2016/06/20/chegada-de-refugiados-faz-xenofobia-crescer-mais-de-600-no-
bras_a_21688171/)

Texto 3

Texto 4

Sou Imigrante

Sou Imigrante dalém
Lá do outro lado do oceano
Forçado a abandonar o país
Sim o país de origem
Que há séculos venho lutando
Querendo viver
Batendo as portas nunca descerradas
Sempre encerradas
Não tenho terra
Lá de onde eu venho
Do qual vós chamais
ou dizeis ser minha terra…
Eu era igual uma flecha
Querendo ir pra frente
Eu era cada vez mais puxada pra trás
Com mais força!
E de tanto me puxarem
Fui lançada veementemente
Para atingir o alvo
E vim aqui parar!
Sou Imigrante
Não tenho terra
Tudo é terra
Não importa se aqui ou lá!
Quem dera que não houvessem fronteiras!
Quem dera que não houvessem leis
Leis essas que nos prendem, Separam,
Hostilizam, injuriam e abalam!
Oh, se não houvessem fronteiras
Divisões geográficas
E que todos os homens fossem só homens!
Sem distinção de cores, raças, nacionalidades!
Que culpa tenho eu em ser Preto ou branco?
Cristão ou muçulmano? Hindu ou Budista?
Judeu ou Samaritano?
Se talvez as raças negra ou branca, não existissem!
Na verdade, não existem
O que apenas existe é…
Raça humana!
Sou Imigrante, emigrante, migrante
Resistente, com força pra viver, almejando viver
Sou resistível como um Leão da África
Tenho garras de um falcão do mato
Sou persistente como a onda movível
Porém, me respeitem!
Só quero viver a vida…
Porque a terra é nossa, de todos nós



Feito por Deus e entregue à todos os homens
Não importa se aqui ou lá!

(http://migramundo.com/sou-imigrante-poema-de-moises-antonio/)

Com base na leitura dos seguintes textos motivadores e nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, 
redija texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema O desafio do 
combate à xenofobia no Brasil, 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.

Instruções

- O texto definitivo deve ser escrito à tinta, na folha própria, em até 30 linhas.
- A redação com até 7 (sete) linhas escritas será considerada “insuficiente” e receberá nota zero.
- A redação que fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo receberá nota zero.
- A redação que apresentar proposta de intervenção que desrespeite os direitos humanos receberá nota zero.
- A redação que apresentar cópia dos textos da Proposta de Redação terá o número de linhas copiadas desconsiderado 
para efeito de correção.


