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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  
“A democratização do 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. 
  
TEXTO I      

Desigualdades no acesso à produção cultural 
Entretenimento: a minoria dos brasileiros frequenta cinema uma vez no ano. Quase todos os brasileiros 

nunca frequentaram museus ou jamais frequentaram alguma exposição de arte. Mais de 70% dos brasileiros 
nunca assistiram a um espetáculo de dança, embora muitos saiam para dançar. Grande parte dos municípios não 
possui salas de cinema, teatro, museus e espaços culturais multiuso. 

Livros e Bibliotecas: o brasileiro praticamente não tem o hábito de leitura. A maioria dos livros estão 
concentrados nas mãos de muito poucos. O preço médio do livro de leitura é muito elevado quando se compara 
com a renda do brasileiro nas classes C/D/E. Muitos municípios brasileiros não têm biblioteca, a maioria destes se 
localiza no Nordeste, e apenas dois no Sudeste. 

Acesso à Internet: uma grande porcentagem de brasileiros não possui computador em casa, destes, a 
maioria não tem qualquer acesso à internet (nem no trabalho, nem na escola). 

Fonte: Ministério da Cultura – IBGE – IPEA 
                                                             Disponível em: http://www.unesco.org. Acesso em: 20 out. 2016 (adaptado). 

 
TEXTO II    
 
 
 

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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           Fonte: Sesc 
Disponível em:  http://www.innovarepesquisa.com.br. Acesso em: 20 out. 2016 (adaptado). 

 
 TEXTO III 
             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, “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: 20 out. 2016 (adaptado). 
. 
INSTRUÇÕES:  

• 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. 
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