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MÓDULO 2 – AULA 5 – GUIA DE REDAÇÃO 

 

 

- PROPOSTA DE REDAÇÃO 05  – MODELO VESTIBULARES TRADICIONAIS 

 

 

               A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos 

construídos ao longo de sua formação, redija um texto dissertativo-argumentativo, em 

modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema:  

 

A apropriação cultural, um direito ou um desrespeito? 

 

               A dissertação deve ser redigida de acordo com a norma padrão da língua 

portuguesa. Escreva, no mínimo, 20 linhas, com letra legível. Não ultrapasse o espaço de 30 

linhas da folha de redação. Faça uma conclusão que retome a sua tese inicial, mas cuidado para que 

essa parte esteja coerente com o seu texto.  Dê um título a sua redação. 

  

 

 

 

- PROPOSTA DE REDAÇÃO – MODELO ENEM 

 

               A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos 

construídos ao longo de sua formação, redija um texto dissertativo-argumentativo, em 

modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema: 

  

A apropriação cultural, um direito ou um desrespeito? 

  

               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. 

 

 

 



 

Vídeo – Apresentação da Proposta de Redação 5 

Apropriação  cultural 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uXsR18uZNQU&t=22s&spfreload=10 
 

 

 

A apropriação cultural é um problema do sistema, não do indivíduo. 

Djamila Ribeiro 

 

Não fazemos aquilo que queremos e, no entanto, somos responsáveis por aquilo que 

somos. 

Jean-Paul Sartre 

 

 

 

O que é Apropriação cultural 

               Apropriação cultural é o uso de elementos típicos de determinada cultura por 

pessoas pertencentes a um grupo cultural diferente.  

               Este é um conceito da antropologia e que é alvo de muitos debates, principalmente 

por ser considerado uma aculturação – fusão de elementos culturais externos - por parte de 

uma cultura dominante sobre uma minoritária. 

               A partir desta interpretação, a apropriação cultural é vista como uma prática 

negativa, pois consiste no uso de elementos de determinada cultura sem que haja um 

entendimento sobre os significados simbólicos e históricos a respeito destes.  

 

Disponível em: www.significados.com.br/apropriacao-cultural/ 

 

 

Textos Motivadores – Vídeos 

https://www.youtube.com/watch?v=vPX80AAEFKs&spfreload=10 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uXsR18uZNQU&t=22s&spfreload=10
http://azmina.com.br/author/djamila-ribeiro/
http://www.significados.com.br/apropriacao-cultural/
https://www.youtube.com/watch?v=vPX80AAEFKs&spfreload=10


 

 

-Texto de apoio: 

 

REVISTA ÉPOCA – CULTURA 

 

Apropriação cultural é racismo? 

 

Brancos, como a estudante paranaense que usou um turbante, são criticados por adotar 

tradições de grupos negros. A crítica ajuda a combater o racismo ou a aprofundá-lo? 

MARCELO MOURA 

 

http://epoca.globo.com/cultura/noticia/2017/03/apropriacao-cultural-e-racismo.html 
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