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INSTRUÇÕES PARA A REDAÇÃO 
  

   • O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado.  
   • O texto definitivo deve ser escrito à tinta, na folha própria, em até 30 linhas.  
   • A redação que apresentar cópia dos textos da Proposta de Redação ou do Caderno de Questões terá o número de linhas copiadas       
.....desconsiderado para efeito de correção.  
Receberá nota zero, em qualquer das situações expressas a seguir, a redação que:  
   • tiver até 7 (sete) linhas escritas, sendo considerada “texto insuficiente”.  
   • fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo.  
   • apresentar proposta de intervenção que desrespeite os direitos humanos.  
   • apresentar parte do texto deliberadamente desconectada do tema proposto. 
 

TEXTOS MOTIVADORES 
 
TEXTO I     

Desde o século XIX, estudiosos começaram a perceber que diferentes culturas produziam realidades diferentes, e 
essas realidades, por sua vez, davam origem a comportamentos e práticas regulares que se repetiam no tempo e no 
espaço. Esses comportamentos e práticas regulares foram denominados padrões culturais. A partir dos estudos de 
Franz Boas, em que o conceito de cultura ganhou sua conotação moderna como força unificadora de um povo, que dá 
sentido e condensa tudo o que acontece, os padrões culturais adquiriram grande centralidade. [...] 

Desde o começo do século XX, especialmente com o trabalho de duas alunas de Boas — Margaret Mead 
(1901‑1978) e Ruth Benedict (1887‑1947) —, o conceito de padrão cultural ganhou bastante destaque. Essas 
antropólogas observaram que, além de expressar comportamentos regulares, os padrões culturais produziam indivíduos 
com inclinações semelhantes. 

MACHADO, I. J. R.; AMORIM, H.; BARROS C. R. O conceito de cultura no século XX.  
Sociologia Hoje. São Paulo: Editora Ática, 2013 (adaptado). 

TEXTO II   
      Preservar a cultura indígena é reconhecer a contribuição do índio na formação dos diversos aspectos da vida nacional. No 
vocabulário: catapora, peteca, siri, ipanema, paraíba, flor, dia e pipoca são alguns exemplos. Na culinária, o Brasil também 
deve muito aos índios: feijão, milho, mandioca, frutas. Sem esquecer o hábito de tomar banho diariamente, coisa que não 
agradava nada aos portugueses que começaram a chegar a essa terra em 1500 e, depois de algumas trocas de nomes, a 
batizaram Brasil. Os índios, tratados como inimigos, foram expulsos de sua terra, mas deixaram marcas indeléveis na  
cultura brasileira. 

MENEZES, S. Retratos - Índios: Regaste cultural. Disponível em: http://www.ipea.gov.br. Acesso em: 11 maio 2017 (adaptado).                                    
. 
TEXTO III       
       Antes da chegada dos portugueses, eram faladas cerca de 1500 línguas indígenas no Brasil. Atualmente sobraram 181 
idiomas tradicionais, que estão desaparecendo rapidamente. Há pouco tempo, a última falante da língua indígena xipaia 
morreu em Altamira, no Pará. Outro exemplo é a língua guató. Existem apenas dois anciões falantes que vivem em 
localidades diferentes e não se comunicam entre si. 

Línguas indígenas estão em risco de extinção na América Latina. Disponível em: http://radios.ebc.com.br. Acesso em: 11 maio 2017 (fragmento). 
 

. 
TEXTO IV                                                      TEXTO V 

 
Questões que colocam em risco a cultura indígena 

 
 

 

                                                                                                                                                                                                Infográfico. 
Jonge. Disponível em: http://essaseoutras.xpg.uol.com.br.                                                                                                                                                                                  Criado em: 11 maio 2017 (adaptado). 
Acesso em: 11 maio 2017. 

 
 

PROPOSTA DE REDAÇÃO 
 

A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua 

formação, redija texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema  

“Preservação e valorização da cultura indígena 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. 
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Violência 

 
92 indígenas foram mortos 

em 2007, e o número 

passou para 138 em 2014 
 

Fonte: Conselho Indigenista Missionária 

Línguas 

 
Restam apenas 181, das 

quais 115 são faladas 

por menos de mil pessoas 
 

Fonte: Instituto de Estudos da Linguagem 
da Unicamp 

Isolamento 

 
Risco de extinção 

devido a doenças e 
perda de terras 

 
Fonte: Site Servival 

 


