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Texto 1:

Cultura e Diversidade

O Brasil é um país cuja principal marca cultural é a mistura. Desde o começo de sua história, o
país foi marcado pela presença de diferentes povos e culturas, fazendo com que sua formação
tivesse grande diversidade e mistura. Aqui viviam povos indígenas, em tribos, com uma cultura
guerreira, muito ligada à natureza; em 1500 chegaram os colonizadores portugueses, que
trouxeram para cá a cultura europeia, com uma forte influência moura. O uso do negro africano
como escravo na colônia, trouxe ainda novas crenças, falas e costumes, que as poucos foram
se misturando e integrando a cultura local. Posteriormente, com o fim da escravidão, diversos
outros povos ainda vieram para o país, como italianos, japoneses e alemães, cada um
acrescentando ao Brasil um novo detalhe cultural. (Nova Escola - Outubro – 2020)
TEXTO 2

TEXTO 3 – CANTO DAS 3 RAÇAS (Paulo Cesar Pinheiro)
Ninguém ouviu
Um soluçar de dor
No canto do Brasil
Um lamento triste
Sempre ecoou

Desde que o índio guerreiro
Foi pro cativeiro
E de lá cantou
Negro entoou
Um canto de revolta pelos ares
No Quilombo dos Palmares
Onde se refugiou
Fora a luta dos Inconfidentes
Pela quebra das correntes
Nada adiantou
E de guerra em paz
De paz em guerra
Todo o povo dessa terra
Quando pode cantar
Canta de dor

Produção Textual
A partir dos textos motivadores , seus conhecimentos e visão de mundo, redija um texto
dissertativo argumentativo em que se discuta a importância da diversidade étnico – cultural no
Brasil, apontando, inclusive, meios de valorização desses matizes culturais.
Observações:
- O texto deve ser escrito 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 de texto dissertativo-argumentativo
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.

