
 

 

Tarefa 14 professor Robert 
 
GABARITO:   
 
01. C 
 
02. B 
 
03. C 
 
04. C 
 
05. A 
 
06.  

a) O candidato deve, dentre outras características, indicar como principais valores da civilização 
ocidental: a tradição de direitos e liberdades individuais; o Estado de Direito, com a supremacia da Lei 
que obriga o indivíduo a se submeter às regras comuns; regimes democráticos liberais, com a adoção 
do pluripartidarismo e de eleições periódicas; a separação entre o espiritual e o temporal, isto é, entre 
política e religião; a multiplicidade de idiomas (ao contrário das outras civilizações); um elemento 
marcante na sua estruturação é a base religiosa monoteísta (judaico-cristã); a busca da igualdade de 
direitos entre os diferentes (gênero, origem étnica, renda etc.). 

b) A alteridade - diferenças culturais, religiosas ou de outro tipo - são objeto de fantasmas e medos. Os 
atores que supostamente as encarnam são suscetíveis de serem diabolizados e, frequentemente, lhes 
é imputada uma violência virtual que seria quase natural. É, sobretudo, o caso da imigração, porque 
em alguns países que a recebem, os imigrantes são muitas vezes tratados como “raças perigosas”; é 
igualmente o caso da religião, que eventualmente prolonga o anterior. Em razão do exposto, os 
exemplos mais visíveis seriam o atentado de 2001, os fluxos migratórios para a Europa, os atentados 
mais recentes na França, na Espanha e na Inglaterra. 

c) Dentre as características que marcam a civilização latino-americana, espera-se que o candidato cite: 
• periférica, na medida em que se estruturou em função dos centros metropolitanos; 
• desigual, uma vez que a análise dos seus indicadores socioeconômicos mostra uma concentração 

de riqueza alarmante; 
• mestiça, resultado de um profundo e permanente processo de miscigenação entre os três grupos 

étnicos que a formaram. 
Em todos os campos de manifestação da cultura latino-americana, de uma maneira ou de outra, 
encontramos raízes históricas e locais que serão levadas e difundidas por alguns representantes 
geniais, com repercussão internacional. Sua originalidade torna-se visível no chamado boom literário 
que, com exagerada simplificação, inseriu realidades nacionais e exprimiu desejos comuns. Destaque 
especial para o folclore latino-americano, importante na medida em que é produto espontâneo de 
condições ambientais e históricas. Ele atravessa fronteiras para encontrar um público cuja 
sensibilidade transcende os regionalismos locais. 
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