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Proposta de Redação – Fundamental II 

A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos seus conhecimentos sobre o gênero, 

escreva um relato pessoal sobre sua relação com a música brasileira. Conte sua experiência 

com as produções musicais do Brasil e suas preferências em relação a elas. Não se esqueça de 

produzir seu texto ultrapassando oito linhas. 

TEXTO I 

“A música brasileira é muito respeitada pelo mundo afora”, diz Zé Nogueira 

Em suas apresentações no Brasil, o guitarrista Pat Metheny e a cantora e instrumentista 

americana Esperanza Spalding - um nome em ascensão do jazz - provaram que a música 

brasileira é rica, ampla e tem potencial para ser (ainda mais) trabalhada nos vocais e acordes do 

jazz. E Metheny inseriu a canção Insensatez, de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, ao repertório 

do show da sua Unity Band em São Paulo. Esperanza, por sua vez, cantou em português. Aliás, 

sua relação com a música brasileira é longa: gravou uma versão de Inútil Paisagem, de Tom 

Jobim e Aloysio de Oliveira, no álbum "Chamber Music Society", de 2010, que também tem 

referências da bossa nova e uma canção gravada em parceria com Milton Nascimento. Para Zé 

Nogueira, curador do BMW Jazz Festival, “o mundo toca a música brasileira, que é ampla e 

ainda pode ser muito trabalhada. É um mundo musical que os artistas estrangeiros querem entrar 

de certa forma”.     

Dentro do meio musical, o mundo toca música brasileira. O foco da música internacional é muito 

voltado para o Brasil. É um mundo no qual eles querem entrar de certa forma, por isso surgem as 

parcerias entre cantores nacionais e internacionais. A nossa música é muito respeitada pelo 

mundo afora. As pessoas cantam samba no mundo inteiro. A bossa nova, por exemplo, teve seu 

momento de entrar no jazz e nunca mais saiu.  

Lá fora, os músicos têm um olhar muito forte para o Brasil. A cantora Céu começou a fazer 

sucesso no exterior e depois ficou conhecida por aqui. E como estava fazendo todos os festivais 

de jazz lá fora, foi chamada por um músico como Herbie Hancock. 

 

Fonte 1: https://caras.uol.com.br/musica/musica-brasileira-respeitada-pelo-mundo-ze-nogueira-festival-jazz.phtml. Acesso 

em: 09 jul 2019. 

TEXTO II 
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Figura 1: Musicando, de Carybé. 

 

Fonte 2: http://osvaldocampos.blogspot.com/2016/05/obras-selecionadas-de-caribe.html. Acesso em: 09 jul 2019. 

TEXTO III 

Relato pessoal 

O relato pessoal é uma modalidade textual que apresenta uma narração sobre um fato ou 

acontecimento marcante da vida de uma pessoa. Nesse tipo de texto, podemos sentir as emoções 

e sentimentos expressos pelo narrador. 

Tal qual uma narração o relato pessoal apresenta um tempo e espaços bem definidos donde o 

narrador torna-se o protagonista da história. 

Note que além de narrativo, o relato pessoal pode ser descritivo, com a descrição do local, 

personagens e objetos. 

De acordo com o grau de intimidade entre os interlocutores (emissor e o receptor), a linguagem 

utilizada no relato pessoal pode ser formal ou informal. 

Observe que o relato possui uma função comunicativa muito importante na construção das 

subjetividades podendo ser nas modalidades: escrito ou oral. 

As principais características do relato pessoal são: 
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 Textos narrados em 1ª pessoa; 

 verbos no presente e em grande parte no pretérito (passado); 

 caráter subjetivo; 

 experiências pessoais; 

 presença de emissor e receptor. 

Fonte 3: https://www.todamateria.com.br/relato-pessoal/. Acesso em: 09 jul 2019. Adaptado. 

 

 

 


