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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 uma crônica dissertativa sobre o tema “A desvalorização da cultura brasileira”. 

Lembre-se de alguns elementos importantes nesse tipo de texto, como a exposição de uma 

opinião, devido ao caráter dissertativo, e a linguagem simples e pessoal característica da crônica. 

TEXTO I 

É preciso orientar jovens a valorizar a cultura brasileira, diz professora 

A diversidade cultural refere-se aos diferentes costumes de uma sociedade, entre os quais 

podemos citar: vestimenta, culinária, manifestações religiosas, tradições, entre outros aspectos. O 

Brasil, por conter um extenso território, apresenta diferenças climáticas, econômicas, sociais e 

culturais entre as suas regiões. 

Os principais disseminadores da cultura brasileira são os colonizadores europeus, a população 

indígena e os escravos africanos. Posteriormente, os imigrantes italianos, japoneses, alemães, 

poloneses, árabes, entre outros, contribuíram para a pluralidade cultural do Brasil. A ditadura 

militar iniciada em 1964 promoveu a desvalorização da cultura brasileira, que pode ser sentida 

ainda nos dias atuais. A afirmação é de Luzia Ferreira, doutora em gestão cultural e professora da 

Universidade Federal do Paraná (UFPR). Para Ferreira, em governos alinhados à direita, a 

Cultura sempre estará na linha de frente dos ataques. 

Para Ferreira, a Cultura é recorrentemente atacada porque existe uma falsa ideia de que essa é 

uma área de menor importância na sociedade. 

“Nós [Cultura] só fomos ter um ministério depois da Constituição (1988). Então, o ministério é 

muito jovem, é uma área muito frágil, enfraquecida politicamente. Não se pensa que a política de 

cultura seja uma coisa essencial”, diz Ferreira. 

Na visão da professora, a ditadura militar promoveu o avanço dos ideais culturais estadunidenses 

e a desvalorização da cultura brasileira. Na época, houve um forte movimento de resistência, que 

pregava o fortalecimento da “brasilidade”. Foi quando surgiram movimentos como o 

tropicalismo, o Cinema Novo e o Cinema Marginal, usando a arte para debater a construção de 

uma identidade nacional própria.  

Para Ferreira, a resistência ao desmonte da Cultura, atualmente, deverá se dar pela educação para 

a cultura. A professora entende que existe um “esgotamento da criação” e que os jovens 

brasileiros estão tomados pelas manifestações culturais que vêm dos Estados Unidos. 
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“Na ditadura, nós viramos de costas para a América Latina. Se você liga a rádio hoje, você pensa 

que está nos Estados Unidos, tamanha a lavagem cerebral. Nós temos essa batalha de educar os 

jovens para a cultura através desse processo de se apropriar do que é seu. Não ter vergonha das 

histórias dos seus antepassados, dos caminhos que eles percorriam. Tudo isso é cultura”, explica 

Ferreira. 

Fonte 1: https://www.brasildefato.com.br/2018/10/30/e-preciso-orientar-jovens-a-valorizar-a-cultura-brasileira-diz-

professora/. Acesso em: 09 jul 2019. Adaptado. 

TEXTO II 

Desvalorização cultural 

Desde sempre, a elite brasileira movida pelo europeísmo de ser tem em seu ideário viagens com 

destino aos países do chamado Primeiro Mundo, Itália França, Inglaterra, França, Espanha etc..., 

dizendo-se em busca de novas culturas e conhecimentos. No entanto, insiste em não enxergar a 

grandiosidade e a diversidade cultural existente dentro do próprio Estado. 

Um acontecimento que pude presenciar há poucos dias dentro do Estado de Mato Grosso endossa 

essa informação: Nos dias 19 e 20 de julho tive a felicidade de vivenciar uma das mais 

tradicionais festa do Estado de Mato Grosso, realizada na aldeia Yawalapiti, no Parque Nacional 

do Xingu: o Kuarup. 

O Kuarup ou "festa dos mortos" é um ritual indígena realizado para homenagear e rogar uma boa 

passagem espiritual para alma de um índio de linhagem, que tenha deixado um passado de luta 

em prol de sua coletividade. 

O ritual do Kuarup é exuberantemente, sedutor e cênico. Após finalizar a preparação do Kuarup, 

os familiares e os xinguanos se enfeitam e untam seus corpos de urucum e outras tintas nativas 

para iniciar a cerimônia. 

Iniciada a cerimônia, dois macapá-êpes (cantadores), com o dorso levemente curvado para frente 

segurando um arco com uma mão e um chocalho com a outra, entoam canções místicas durante 

toda a cerimônia, enquanto os familiares choram e rezam pela alma sobre o pé do Kuarup. Os 

índios das demais etnias se revezam em uma grande círculo em volta do Kuarup cantando e 

dançando. 

Esse ritual ocorre das 15 horas até a madrugada do dia seguinte, e os macapá-êpes continuam 

cantando e dançando sem parar até as 4 horas da manhã do domingo. 

Na manhã de domingo, a tribo anfitriã e a demais convidadas prosseguem a cerimônia com uma 

luta chamada de huca-huca, onde os índios se enfrentam um a um numa espécie de luta romana, 
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imitando o rosnar de onças e de outros animais. 

Por derradeiro, os índios conjuntamente com os familiares do homenageado levam o tronco de 

árvore, que simboliza a alma do sertanista, e o jogam no rio para o descanso eterno. 

Apesar do pouco tempo de duração, a fantástica cerimônia do Kuarup tem o poder de exalar 

todos os sentidos humanos elevando-nos aos céus através dos mais diversos sentidos, cores, sons, 

odores, sabores e formas xinguanas. 

Fato que merece registro foi a recepção no posto indígena denominado Leonardo, digna e 

respeitosa, tendo como anfitrião o grande chefe Cocoti, grande líder indígena de toda a nação 

Xingu. 

Essa festa, como inúmeras outras festas que se realizam não só no Estado de Mato Grosso, mas 

em todo o Brasil, é extremamente valorizada pelos povos estrangeiros que reconhecem a 

grandiosidade cultural do nosso povo, e, pasmem, comparecem em maior número do que nós 

brasileiros. 

Enfim é a festa mística que o mundo conhece e admira através das imagens que chegam dos 

documentários ao longo dos anos e que grande parte do povo mato-grossenses ainda não viu, mas 

por certo irá ver e tomar consciência da sua importância. 

Fonte 2: http://www.gazetadigital.com.br/editorias/opiniao/desvalorizacao-cultural/7617. Acesso em: 09 jul 2019. 

TEXTO III 

A crônica dissertativa mostra uma visão pessoal do acontecimento 

A palavra “crônica” deriva do grego «chronos» que significa «tempo». Nos jornais e revistas, a 

crônica é uma narração curta escrita pelo mesmo autor e publicada em uma seção habitual do 

periódico, na qual são relatados fatos do cotidiano e outros assuntos relacionados à arte, ao 

esporte, à ciência e assim por diante. 

A crônica foi inicialmente desenvolvida com caráter histórico (as crônicas históricas). Elas 

relatavam desde o século XV fatos históricos (reais ou fictícios) ou acontecimentos cotidianos 

(sucessão cronológica), algumas com toque de humor. 

Os cronistas procuram descrever os eventos relatados na crônica de acordo com a sua própria 

visão crítica dos fatos, muitas vezes através de frases dirigidas ao leitor, como se estivesse 

estabelecendo um diálogo. Alguns tipos de crônicas são a jornalística, humorística, histórica, 

descritiva, narrativa, dissertativa, poética e lírica. Uma crônica relata acontecimentos de forma 
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cronológica e várias obras da literatura são designadas com esse nome. 

Na literatura e no jornalismo, uma crônica é um texto reflexivo e interpretativo, que pretende 

narrar parte de um assunto do cotidiano ou de um acontecimento. Um dos seus tipos é chamado 

de crônica dissertativa, já que possui opinião do autor explícita, embasada com argumentos para 

sua sustentação. 

Diferentemente, do texto dissertativo comum, a crônica dissertativa mostra ainda uma visão 

pessoal e subjetiva da realidade. Nesse caso a linguagem pode ser mais informal, com jogos de 

palavras, emprego de metáforas, figuras de linguagem e similares. Nesse tipo de gênero, existe 

uma união entre a exposição de ideias e argumentos, que fazem parte de uma dissertação, e 

subjetivismo do autor, que faz parte de um texto crônico. 

Fonte 3: https://studybay.com.br/como-escrever-corretamente-uma-cronica/. Acesso em: 09 jul 2019. 
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