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INSTRUÇÕES PARA A REDAÇÃO 
  

   • O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado.  
   • O texto definitivo deve ser escrito à tinta, na folha própria, em até 30 linhas.  
   • A redação que apresentar cópia dos textos da Proposta de Redação ou do Caderno de Questões terá o número de linhas copiadas       
.....desconsiderado para efeito de correção.  
Receberá nota zero, em qualquer das situações expressas a seguir, a redação que:  
   • tiver até 7 (sete) linhas escritas, sendo considerada “texto insuficiente”.  
   • fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo.  
   • apresentar proposta de intervenção que desrespeite os direitos humanos.  
   • apresentar parte do texto deliberadamente desconectada do tema proposto. 
 

TEXTOS MOTIVADORES 
 
TEXTO I 

O direito de acesso à cultura e a Constituição Federal 
 

Os Direitos Culturais, além de serem direitos humanos previstos expressamente na Declaração Universal de 
Direitos Humanos (1948), no Brasil encontram-se devidamente normatizados na Constituição Federal de 1988 devido à 
sua relevância como fator de singularizarão da pessoa humana. Como afirma Bernardo Novais da Mata Machado 
(historiador e cientista político), “os direitos culturais são parte integrante dos direitos humanos, cuja história remonta à 
Revolução Francesa e à sua Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789), que sustentou serem os 
indivíduos portadores de direitos inerentes à pessoa humana, tais como direito à vida e à liberdade”. 

Disponível em: http://observatoriodadiversidade.org.br. Acesso em: 10 out. 2017 (adaptado).  
 

 
TEXTO II                                                                     

O consumo cultural no Brasil 
Como é o seu consumo de cultura? Apesar de o Brasil ter uma cultura diversificada, que conta com vários tipos de 

raízes, ritmos e tipos de expressões diferentes, o brasileiro apresenta baixa procura de programas tradicionais de lazer 
e cultura. Confira os dados: 

 

 

61% 
nunca assistiu uma  

peça de teatro  
      

Fonte: Sesc. 

 

89% 
nunca frequentou  

concertos de ópera  
ou música clássica 

 

75% 
nunca presenciou  

espetáculos de dança 

 

71% 
nunca esteve em 

exposições de pintura 
e escultura  

                                                                                                                                                   
 Disponível em: http://www.innovarepesquisa.com.br. Acesso em: 10 out. 2017 (adaptado). 

 
 

TEXTO III 
As elites que sempre detiveram o poder no Brasil possuem uma dívida histórica com o seu povo. Um destes 

elementos é o direito à cultura. A bem da verdade, como sempre foi restrito ao povo o acesso a outros direitos básicos 
como saúde, educação, habitação, a cultura e o conhecimento parecem algumas vezes como um desejo de “luxo” ou 
algo distante da realidade concreta. Mas não é assim. Ou não deveria ser. 

Sempre que me deparo com pensamentos sobre o acesso à cultura em nosso país, lembro das manchetes de 
reportagens que vez por outra vêm com um papo de que brasileiro “não gosta de ler” ou que “não sei quantos por 
centos da população brasileira nunca compraram um livro”. E isso sempre me deixou incomodado porque, de uma 
maneira em geral, são manchetes que parecem apontar o dedo como se houvesse uma culpa individualizada pela falta 
de acesso. 

Mas eu me pergunto: como cobrar a busca por livros e leitura quando não se ofereceu educação numa perspectiva 
histórica? Como querer que brasileiros e brasileiras comprem livros se até hoje ainda temos dos livros mais caros do 
mundo? Ou até, como querer que o povo brasileiro frequente teatros e cinema quando são poucos os espaços com 
preço justo e adequado à maioria da população? 

JÚNIOR, A. C. Acesso à cultura é direito básico. Disponível em: https://www.brasildefato.com.br. Acesso em: 10 out. 2017 (fragmento).  
 
 
 
 

PROPOSTA DE REDAÇÃO 
 

A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua 

formação, redija texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema  

‘‘Como viabilizar o acesso à cultura no Brasil?’’, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos 

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

de seu ponto de vista. 
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