
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

TEXTO 01 

O multiculturalismo é a convivência pacífica de várias culturas em um mesmo ambiente. É um fenômeno social 

diretamente relacionado com a globalização e as sociedades pós-modernas. O Canadá e o Brasil, por exemplo, são 

países multiculturais. Muito devido aos diferentes grupos de imigrantes recebidos, mas também por observar outros 

fatores de integração, como a não subordinação a cultura dominante, e desenvolvimento de novas culturas a partir 

do choque cultural inicial. O multiculturalismo também pode ser chamado de multiculturalidade e pluralismo 

cultural, e é um conceito da sociologia aplicado aos estudos em ciências sociais. A ideia de um grupo multicultural 

pressupõe que os grupos culturais estariam cada vez mais interligados, em função do crescente contato que as 

culturas têm entre si e a quase inexistência de grupos isolados. 

 
TEXTO 02 

 

Disponível em: <https://www.significados.com.br/multiculturalismo/>. Acesso em 04 ago. 2018. 

Você acha certo matar crianças recém-nascidos por causa de alguma deficiência física? Pois saiba que isso acontece 

no Brasil e não é crime. A Constituição, nossa lei maior, assegura a grupos indígenas o direito à prática do infanticídio, o 

assassinato de bebês que nascem com algum problema grave de saúde. Para os índios, isso é um gesto de amor, uma 

forma de proteger o recém-nascido, mas tem gente que discorda. 

Um projeto de lei que pretende erradicar o infanticídio já foi aprovado em duas comissões na Câmara Federal e agora vai 

para votação no plenário. 

Do outro lado, os antropólogos defendem a não interferência na cultura dos índios. Os repórteres do Fantástico 

foram investigar essa questão sobre a qual pouco se fala. E descobriram que a morte desses recém-nascidos mudou para 

pior o mapa da violência  no Brasil. A cidade mais violenta do Brasil fica  no interior do estado de Roraima. Chama-   

se Caracaraí e tem só 19 mil habitantes. De acordo com o último Mapa da Violência, do Ministério da Justiça, em um ano, 

42 pessoas foram assassinadas por lá. Entre elas, 37 índios, todos recém-nascidos, mortos pelas próprias mães, pouco 

depois do primeiro choro. 

Disponível  em: <http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2014/12/tradicao-indigena-faz-pais-tirarem-vida-de-crianca- 
com-deficiencia-fisica.html>. Acesso em 04 ago. 2018. 

TEXTO 03 

O termo Mutilação Genital Feminina foi amplamente adotado em 1990, na Conferência Regional do Comitê 

Inter-Africano sobre Práticas Tradicionais que Afetam a Saúde das Mulheres e Crianças, realizada na Etiópia. Em 

1997, a Organização Mundial de Saúde (OMS), o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e o Fundo de 

População das Nações Unidas (UNFPA) emitiram uma declaração conjunta sobre a Mutilação Genital Feminina que 

descreveu as implicações da prática para a saúde pública e direitos humanos. De acordo com a OMS, a prática 

afeta cerca de 140 milhões de mulheres e meninas em todo o mundo. 

A cada ano, estima-se que mais de três milhões de meninas corram o risco de serem submetidas à prática. As 

modalidades da circuncisão feminina têm sido, há décadas, reconhecidas como um perigo para a saúde física e 

psicológica da mulher. Nas zonas rurais, o procedimento ainda é realizado, na maioria das vezes, sem anestesia e 

precauções antissépticas. Nas áreas urbanas, o ritual é comandado pelas circumcisers no chão de quartos escuros 

ou, nos casos de famílias de classe social elevada, em ambulatórios, hospitais ou clínicas. Neste caso, a tradição 

revela um peso muito maior do que a classe social e nível de instrução. 

Os que defendem a prática fazem-na baseados em justificativas culturais e morais. Apesar da influência, a 

religião não parece ser diretamente relacionada ao costume, já que as modalidades são praticadas indiferentemente 

por muçulmanos, judeus, cristãos e animistas. A associação com a moralidade e com o papel da mulher na família 

e na sociedade acompanham as justificativas e a defesa da prática. Não seguir tal tradição poderia condenar a 

mulher a uma vida de discriminação, de rejeição pela própria comunidade e família. 

Disponível em: <http://www.pordentrodaafrica.com/default/circuncisao-feminina-se-a-cultura-fere-o-seu-corpo- 
por-que-manter-esse-costume-diz-ativista-fardhosa-mohamed>. Acesso em 04 ago. 2018. 
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TEXTO 04 

O multiculturalismo dos Jogos retratado em uma foto - Até a Olimpíada de Londres, as regras impunham o uso de 

biquíni com 7 cm no máximo na cintura 
 

Disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2016/08/08/deportes/1470667537_816047.html>. Acesso em 04 
ago. 2018. 

 

A partir da leitura dos textos motivadores a seguir e com base em seus conhecimentos e reflexões, redija um texto 

dissertativo-argumentativo de acordo com a norma-padrão da língua portuguesa sobre o tema “Medidas para 

lidar com o multiculturalismo no Brasil”, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos 

humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para a defesa do seu 

ponto de vista. 
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