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Texto de apoio 1 

Patrimônio linguístico brasileiro 
 

       [...] Um dos principais desafios para o reconhecimento das línguas minoritárias é constituir [...] 
direitos linguísticos, bem como a elaboração de estratégias que visem instrumentalizar as 
populações de falantes na preservação e na transmissão de seu patrimônio linguístico. [...].   
       [...] Ocorrem no Brasil atual casos como o da língua falada pelos pomeranos, que imigraram 
para o Brasil devido à Segunda Guerra Mundial, e que conseguiu manter-se viva em pequenas 
comunidades do Rio Grande do Sul e do Espírito Santo. Essa língua, em pleno uso e transmissão 
no Brasil, não é mais falada na Europa Central, sua região de origem. Após a guerra, a região 
onde ficava Pomerode foi incorporada à Polônia pela força do regime soviético. Quanto à etnia dos 
pomeranos, praticamente foi extinta e os sobreviventes dispersados pela Polônia. Mas a língua 
permanece viva no Brasil. [...] 

 

GARCIA, Marcus Vinícius de Carvalho. A diversidade linguística como patrimônio cultural. Desafios do desenvolvimento, ano 10, ed. 80, 2014. 

Disponível em: <http://desafios.ipea.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=3053&catid=28&Itemid=39>. Acesso em: 20 maio 

2020. 

 
Texto de apoio 2 
 

Discriminação e intolerância no Brasil 
 

É muito comum, no Brasil, se estabelecer confusão entre os termos racismo, discriminação e 
preconceito. 

O termo “racismo”, geralmente, expressa o conjunto de teorias e crenças que pregam uma 
hierarquia entre as raças, entre as etnias, ou ainda uma atitude de hostilidade em relação a 
determinadas [...] pessoas.  [...] 

A “discriminação”, por sua vez, expressa a quebra do princípio da igualdade, como distinção, 
exclusão, restrição ou preferência, motivado por raça, cor, sexo, idade, trabalho, credo religioso ou 
convicções políticas. 

Já o “preconceito” indica opinião ou sentimento, favorável ou desfavorável, concebido sem 
exame crítico, ou ainda atitude, sentimento ou parecer insensato, assumido em consequência da 
generalização apressada de uma experiência pessoal ou imposta pelo meio, conduzindo 
geralmente à intolerância. [...] 

Portanto, em regra, o racismo ou o preconceito é que levam à discriminação, num contexto 
mais amplo de intolerância. 
[...] 

ANDREUCCI, Ricardo Antonio. Preconceito, discriminação e intolerância no Brasil. Geledés, 26 fev. 2016. Disponível em: 

<https://www.geledes.org.br/preconceito-discriminacao-e-intolerancia-no-brasil/>. Acesso em: 20 maio 2020.  

 

 
Texto de apoio 3 
 
                                                        Que é ser cidadão 
 
          A cidadania [...] pode ser exercida nas várias atividades do dia a dia. Ela está presente nas 
atitudes em relação aos amigos, à família, aos professores e, da mesma forma, nas ações deles 
para com o jovem. Se você está em casa assistindo à televisão e se dá conta de que passou da 
hora de fazer o dever de casa, lembre-se de que tem o dever de estudar. Mas esse dever é para 
com o professor que lhe deu aquela tarefa ou para com os pais que lhe pedem para estudar? Ou 
será que é um dever para com você mesmo? 



     
         Ser cidadão [...] não é apenas obedecer às leis e ter seus direitos respeitados, mas também 
preparar-se para exercer a cidadania em um sentido mais amplo no futuro. O cuidado que você 
tem hoje com a sua educação vai refletir-se no que você será amanhã e ajudá-lo, por exemplo, a 
ter um bom emprego com o qual possa contribuir, com o seu talento e trabalho, para a construção 
de um mundo melhor. [...] 
 

TURMINHA DO MPF. O que é a cidadania dos jovens na cidade? Ministério Público Federal. Disponível em: 
<http://www.turminha.mpf.mp.br/direitos-das-criancas/cidadania/o-que-e-a-cidadania-dos-jovens-na-sociedade>. Acesso em: 20 março 

2020. 

                                                         
 


