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PROPOSTA

A importância da cultura popular na construção e na valorização da
história brasileira
A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua
formação, redija texto dissertativo-argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema: A
importância da cultura popular na construção e na valorização da história brasileira. Apresente 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.

TEXTO I
Pedroso (1999) afirma que “Um povo que não tem raízes acaba se perdendo no meio da multidão. São
exatamente nossas raízes culturais, familiares, sociais, que nos distinguem dos demais e nos dão uma identidade de
povo, de nação. Quem não vive as próprias raízes não tem sentido de vida. O futuro nasce do passado, que não deve
ser cultuado como mera recordação e sim ser usado para o crescimento no presente, em direção ao futuro. Nós não
precisamos ser conservadores, nem devemos estar presos ao passado. Mas precisamos ser legítimos e só as raízes
nos dão legitimidade”.
Disponível em: http://meuartigo.brasilescola.uol.com.br/artes/a-importancia-das-raizes-culturais-para-identidade-.htm
(Adaptado) Acesso em 15 fevereiro 2017

TEXTO II
O Brasil, por conter uma grande dimensão territorial e uma população numerosa e miscigenada, com grande
quantidade de descendentes de europeus, africanos, asiáticos e índios, apresenta uma vasta diversidade cultural no
seu povo. Esse é um tema de extrema importância e deve ser abordado em sala de aula, pois os alunos devem ter
conhecimento da diversidade cultural do país e saberem a origem de festas folclóricas, culinária, crenças e todos os
tipos de manifestações culturais, fortalecendo ainda mais o processo de valorização dos costumes locais, contrapondo
a tentativa de unificação de uma cultura de massa imposta pelos meios de comunicação.
Disponível em: http://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-ensino/a-diversidade-cultural-brasileira-sala-aula.htm
Acesso em 15 fevereiro 2017

TEXTO III
A Lei 10.639/03 propõe novas diretrizes curriculares para o estudo da história e cultura afro-brasileira e
africana. Por exemplo, os professores devem ressaltar em sala de aula a cultura afro-brasileira como constituinte e
formadora da sociedade brasileira, na qual os negros são considerados como sujeitos históricos, valorizando-se,
portanto, o pensamento e as ideias de importantes intelectuais negros brasileiros, a cultura (música, culinária, dança)
e as religiões de matrizes africanas.
Disponível em: http://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-ensino/lei-10639-03-ensino-historia-cultura-afrobrasileira-africana.htm Acesso em 15 fevereiro 2017

