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PROCESSO SELETIVO SERIADO – PSS II/2020 

CONSIDERAÇÕES SOBRE A PROVA DE REDAÇÃO 

 
A proposta de Redação para o PSS II de 2020 solicitou a escrita de uma CARTA DE 

RECLAMAÇÃO. Para isso, a proposta pedia que o candidato se orientasse pela seguinte situação: 

“você, como torcedor(a) e frequentador(a) de jogos de futebol, percebeu práticas discriminatórias 

por parte de determinada torcida”. Portanto, a proposta já deixa claro qual o papel social que deve 

ser desempenhado pelo autor da carta: o de torcedor ou torcedora que frequenta jogos de futebol.  

Quanto à prática discriminatória, ela não necessariamente precisaria ser dirigida ao autor 

da carta, mas, sim, percebida/presenciada por ele. Há que se ressaltar que, apesar de a proposta 

mencionar que o autor da carta é frequentador(a) de jogos de futebol, podem ser relatadas práticas 

discriminatórias ocorridas fora do estádio, até mesmo em redes sociais. 

Tendo esse cenário em vista, a carta deveria ser enviada ao(s) dirigente(s) do clube cuja 

torcida agiu de forma discriminatória. O enunciado exigia que na carta houvesse: o relato do fato 

que gerou a reclamação, o pedido de atitudes que coíbam essas práticas ou indicações de medi-

das que possam ser tomadas para evitar que práticas discriminatórias persistam.  

A fim de que o candidato se familiarizasse com essa problemática, foram disponibilizados 

três textos motivadores. O primeiro, intitulado “Falta Grave”, após abordar a denúncia contra um 

time de futebol brasileiro, traz informações bastante relevantes sobre o aspecto legal que envolve 

as práticas discriminatórias no futebol quando menciona, por exemplo, a Constituição e o novo 

Código Disciplinar da Fifa, o que dialoga com o texto 3, que traz um trecho do Código de Ética e 

Conduta do Futebol Brasileiro (2017). 

No texto 2, intitulado ‘“Intrusas” no Gramado, há o relato de duas repórteres que foram 

vítimas do machismo no esporte. Tais relatos exemplificavam uma das práticas discriminatórias 

citadas nos demais textos. Contudo, ao ler a coletânea, o candidato foi informado de que há di-

versas práticas discriminatórias sobre as quais poderia escrever uma reclamação como, por exem-

plo, racismo, xenofobia, discriminação e intolerância social, política, sexual, religiosa e socioeco-

nômica. 

Sobre o formato do gênero e a linguagem a ser utilizada, espera-se do candidato a produ-

ção de um texto alinhado ao nível de formalidade exigido pela situação, bem como que seu texto 

contemple a estrutura de uma carta, que inclui: cabeçalho, vocativo, despedida e assinatura. Em 

se tratando da assinatura, a proposta solicitava que o candidato assinasse apenas como Torcedor 

ou Torcedora. Cabe ressaltar que o Manual do Candidato - 2020 lista “Redações com identifica-

ção” como um dos motivos para as redações receberem pontuação zero. 

 


