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UPE – Adaptado:
Eu, etiqueta
“Em minha calça está grudado um nome que não é meu de batismo ou de cartório, um nome - estranho.
Meu blusão traz lembrete de bebida que jamais pus na boca, nesta vida. Em minha camiseta, a marca de
cigarro que não fumo, até hoje não fumei. Minhas meias falam de produtos que nunca experimentei, mas
são comunicados a meus pés. Meu tênis é proclama colorido de alguma coisa não provada por este
provador de longa idade. Meu lenço, meu relógio, meu chaveiro, minha gravata e cinto e escova e pente,
meu copo, minha xícara, minha toalha de banho e sabonete, meu isso, meu aquilo, desde a cabeça ao bico
dos sapatos, são mensagens, letras falantes, gritos visuais, ordens de uso, abuso, reincidência, costume,
hábito, premência, indispensabilidade, e fazem de mim homem-anúncio itinerante, escravo da matéria
anunciada. Estou, estou na moda. É doce estar na moda, ainda que a moda seja negar minha identidade,
trocá-la por mil, açambarcando todas as marcas registradas, todos os logotipos do mercado. [...]”
Carlos Drummond de Andrade

Escreva uma dissertação-argumentativa sobre o seguinte tema:
A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE NUM MUNDO GLOBALIZADO

ORIENTAÇÕES:
• Faça no mínimo 3 parágrafos.
• Mínimo: 15 linhas
• Máximo: 30 linhas
• Use caneta azul ou preta.
• Critério de correção: PAS-UnB
SERÁ ATRIBUÍDA NOTA ZERO (0) PARA A REDAÇÃO QUE:
• Não estiver com o nome e a turma preenchidos na folha definitiva.
• Não estiver com o item “Redação número:” preenchido na folha definitiva.
• Estiver escrita a lápis ou caneta com outra cor que não seja azul ou preta.
• Deixar a folha definitiva em branco ou não estiver na folha definitiva.
• Fugir ao tema ou ao gênero.
• Desrespeitar os direitos humanos.
• Copiar ou parafrasear trechos do texto de apoio.
• Possuir marcas de identificação.
• Estiver com corretivo.
• Copiar ou parafrasear outros textos.
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