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TEXTO I 

A cultura popular aparece associada ao povo, às classes excluídas socialmente, às classes dominadas. A cultura popular não está 
ligada ao conhecimento científico, pelo contrário, ela diz a respeito ao conhecimento vulgar ou espontâneo, ao senso comum. 

A cultura popular é conservadora e inovadora ao mesmo tempo no sentido em que é ligada à tradição mas incorpora novos elementos 
culturais. Muitas vezes a incorporação de elementos modernos pela cultura popular (como materiais como plástico por exemplo) a 
transformação de algumas festas tradicionais em espetáculos para turistas (como o carnaval) ou a comercialização de produtos da 
arte popular são, na verdade, modos de preservar a cultura popular a qualquer custo e de seus produtores terem um alcance maior 
do que o pequeno grupo de que fazem parte. 

Exemplos de manifestações da cultura popular: carnaval, danças e festas folclóricas, literatura de cordel, provérbios, samba, frevo, 
capoeira, artesanato, cantigas de roda, contos e fábulas , lendas urbanas, superstições etc. 

       (http://www.professorrenato.com/index.php/sociologia/104-cultura-erudita-e-cultura-popular) 

 
TEXTO II 

A cidadania é o conjunto de direitos e deveres exercidos por um indivíduo que vive em sociedade, no que se refere ao seu poder e 

grau de intervenção no usufruto de seus espaços e na sua posição em poder nele intervir e transformá-lo. 
Essa expressão vem do latim civitas, que quer dizer cidade. Antigamente, cidadão era aquele que fazia parte da cidade, tendo 

direitos e deveres por nela habitar. Atualmente, esse conceito extrapola os limites urbanos, podendo ser compreendido no espaço 
rural. 

 (https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/geografia/o-que-e-cidadania.htm) 

 

TEXTO III  

 
 

 

TEXTO IV (Usar como repertório sociocultural) 

A presença e a participação em uma sociedade, que se encontra em um contexto de contradições, nos quais estão presentes os 
cenários políticos, culturais e econômicos, coloca-nos, nós cidadãos, mergulhados em contradições. Neste sentido observa-se que 
mesmo condicionados ao contexto, não a grande maioria das pessoas não tem consciência que a ela pertence. A partir dessa 
realidade compreendemos a importância de uma formação cidadã para que essa consciência e efetiva participação se concretizem 
na sociedade. Essa questão, da formação cidadã, tem provocado iniciativas que lançam novos olhares e novas ações sobre as 
crianças e jovens da periferia que estão em situação de exclusão, valorizando a formação consciente de cidadão e cidadãs, através 
do conhecimento da cultura popular, para que se tornem sujeitos atuantes. Esses conhecimentos,  coloca-os na posição de seres 
que compreendem seu modo de vida e de seus antepassados, não permitindo que os mesmos sejam esquecidos ou abandonados, 
indo contra as formas de massificação adotadas pela indústria cultural, como a mídia, que tenta homogeneizar as práticas humanas 
a partir de uma determinada visão. 
 
       (https://www.fundaj.gov.br/images/stories/epepe/IV_EPEPE/t1/C1-04.pdf ) 

 
 
TEXTO V (Usar como repertório sociocultural) 
 

Qual a diferença entre cultura popular e cultura erudita? 
A principal diferença entre a cultura popular e a cultura erudita é que a primeira se baseia noscostumes e tradições do povo, 
enquanto que a última está relacionada com um pensamento mais crítico, elaborado e elitizado da sociedade. 
A cultura popular é direcionada e consumida principalmente pelas chamadas “grandes massas”. Normalmente, consiste em 

conteúdos e temas presentes no imaginário e cotidiano do povo, no senso comum e nas heranças culturais de determinada região. 
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O samba e o funk Carioca são alguns dos principais exemplos de “produto” da cultura popular no Brasil. No entanto, é normal que 
cada região apresente as suas particularidades, que caracterizam diferentes personalidades da cultura popular brasileira. 
Já a cultura erudita pode ser classificada como o oposto da cultura popular, pois não se dedica ao grande público, mas sim aos 

indivíduos com um certo nível de instrução, estudo e formação específica em determinados conhecimentos. 
Por norma, a cultura popular é descrita como espontânea, simples e acessível, enquanto que a erudita está restrita a uma elite 
intelectualizada, devido ao fato de requerer maior criticidade e elaboração técnica. 
Outra grande diferença entre a cultura popular e a erudita é a acessibilidade. A cultura erudita costuma estar relacionada com as 
camadas sociais economicamente mais elevadas, pois são os indivíduos que conseguem ter acesso aos ambientes onde a erudição 
predomina. 
O oposto ocorre com a cultura popular que, por ser a transmissão dos valores e costumes do povo, está presente e acessível de 
modo mais fácil para todos os interessados. 
É importante lembrar que as definições das manifestações classificadas como cultura popular e cultura erudita são mutáveis, 
variando de acordo com o local e o tempo. 
Por exemplo, determinadas manifestações culturais que eram consideradas populares no passado, podem ser apreciadas como 
parte da cultura erudita no futuro. E vice-versa. 

 (https://www.diferenca.com/cultura-popular-e-cultura-erudita/) 

 
Texto VI (Usar como repertório sociocultural) 

Cultura de massa, cultura popular e cultura erudita 

A cultura, pela definição clássica de Edward B. Tylor, que é considerado o pai do conceito moderno de cultura, diz que a cultura é 
“aquele todo complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a lei, os costumes e todos os outros hábitos e 
capacidades adquiridos pelo homem como membro da sociedade”. 
A cultura de massa é aquela considerada, por uma maioria, sem valor cultural real. Ela é veiculada nos meios de comunicação de 
massa e é apreciada por ela. É preciso entender que massa não é uma definição de classe social, e sim uma forma de se referir a 
maioria da população. Essa cultura é produto da indústria cultural. 
A indústria cultural produz conteúdo para ser consumido, não se prende a técnicas. É produto do capitalismo e feita para ser 
comercializada. Theodoro W. Adorno, filósofo alemão da Escola de Frankfurt, é defensor da ideia de que a cultura de massa é 
imposta pelos meios de comunicação de massa à população, que apenas absorve aquilo. 
 
Já a cultura erudita é aquela considerada superior, normalmente apreciada por um público com maior acúmulo de capital e seu 
acesso é restrito a quem possui o necessário para usufruir dela. A cultura erudita está muitas vezes ligada a museus e obras de 
arte, óperas e espetáculos de teatro com preços elevados. Existem projetos que levam esse tipo de cultura até as massas, 
colocando a preços baixos, ou de forma gratuita, concertos de música clássica e projetos culturais. 
Como o acesso a esse tipo de cultura fica restrito a um grupo pequeno, ela fica ligada ao poder econômico e é considerada 
superior. Essa consideração pode acabar tornando-se preconceituosa e desmerecendo as outras formas de cultura. O erudito é 
tudo aquilo que demanda estudo muito estudo, mas não se deve pensar que uma expressão cultural popular como o hip-hop, por 
exemplo, é pior que uma música clássica. 
A cultura popular é qualquer estilo musical e de dança, crença, literatura, costumes, artesanatos e outras formas de expressão que 
é transmitida por um povo, por gerações e geralmente de forma oral. Como por exemplo a literatura de cordel dos nordestinos, ou 
a culinária do povo baiano, são algumas das formas de cultura popular que resiste ao tempo. 
Essa cultura não é produzida após muitos estudos, mas é aprendida de forma simples, em casa, com a convivência da pessoa 
nesse meio. Ela está ligada à tradição e não é ensinada nas escolas. A cultura popular é muito contemporânea, pois ela resiste ao 
tempo e raramente se modifica. 
Essa cultura vem do povo, não é imposta por uma indústria cultural ou por uma elite. Por exemplo, o carnaval é uma festa da 
cultura popular brasileira, o frevo é uma cultura brasileira, mas é muito mais expressiva no norte do país. Ela representa a 
diferença de cada povo, desde o micro até o macro. 

                                   (https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/conteudo/cultura/48831) 

 
TEXTO VII(Usar como repertório sociocultural) 
  

O termo cidadania tem origem etimológica no latim civitas, que significa "cidade". Estabelece um estatuto de pertencimento de um 
indivíduo a uma comunidade politicamente articulada – um país – e que lhe atribui um conjunto de direitos e obrigações, sob vigência 
de uma Constituição. Ao contrário dos direitos humanos, que tendem à universalidade dos direitos do ser humano na sua 
dignidade, a cidadania moderna, embora influenciada por aquelas concepções mais antigas, possui um caráter próprio e possui 
duas categorias: formal e substantiva. 
 

Cidadania formal vs. Cidadania Substantiva 
 

A cidadania formal é, conforme o direito internacional, indicativo de nacionalidade, de pertencimento a um Estado-Nação, por 
exemplo, uma pessoa portadora da cidadania brasileira. Em segundo lugar, na ciência política e sociologia, o termo adquire sentido 
mais amplo. A cidadania substantiva é definida como a posse de direitos civis, políticos e sociais. Essa última forma de cidadania é 
a que nos interessa. 

A compreensão e ampliação da cidadania substantiva ocorrem a partir do estudo clássico de T.H. Marshall – Cidadania e classe 

social, de 1950 –, que descreve a extensão dos direitos civis, políticos e sociais para toda a população de uma nação. Esses direitos 
tomaram corpo com o fim da 2ª Guerra Mundial, após 1945, com o aumento substancial dos direitos sociais por meio da criação do 
Estado de Bem-Estar Social (Welfare State), que estabeleceu princípios mais coletivistas e igualitários. Os movimentos sociais e a 
efetiva participação da população em geral foram fundamentais para que houvesse uma ampliação significativa dos direitos políticos, 
sociais e civis, alçando um nível geral suficiente de bem-estar econômico, lazer, educação e político. 
A cidadania esteve e está em permanente construção. É um referencial de conquista da humanidade por meio daqueles que sempre 
buscam mais direitos, maior liberdade, melhores garantias individuais e coletiva e não se conformando frente às dominações, seja 
do próprio Estado, seja de outras instituições. 

  (https://brasilescola.uol.com.br/sociologia/cidadania-ou-estadania) 

, 
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TEXTO VIII (Usar como repertório sociocultural) 

5 de Novembro “Dia Nacional da Cultura Brasileira 
/2014 12:57:13   A cultura brasileira é tão diversa que não se pode falar dela em apenas um dia. Apesar disso, hoje, 5 de 
novembro, foi escolhido para festejarmos as manifestações culturais de norte a sul e de leste a oeste. 

    O Brasil é um país de formação multirracial e por isso carrega um pouco do costume de cada povo que veio morar aqui. Dos 
negros, herdamos o candomblé, a capoeira, parte do nosso vocabulário e muito do nosso folclore. Dos índios, herdamos o 
artesanato, a pintura, comidas exóticas como o peixe na folha da bananeira e a rede. Do português, ficamos com o costume católico, 
a língua, as roupas. 

    Essa mistura toda não se deu de maneira pacífica, mas sim por meio da dominação cultural e da escravização de índios e negros. 
No entanto, características culturais de ambas etnias sobreviveram ao tempo e hoje compõe uma enorme riqueza cultural. Alguns 
estudiosos, como o escritor Sérgio Buarque de Holanda, acreditam que o fato de outras culturas permearem a cultura brasileira nos 
tornou “desterrados em nossa própria terra”. O movimento modernista da década de 20 mostrou a idéia de intelectuais que sentiam 
falta de um caráter estritamente nacional e que importava modelos sócio-culturais. O escritor Mário de Andrade construiu o 
personagem “Macunaíma” para retratar isso. 

    Independente da existência ou não de uma identidade nacional, o fato é que temos muito que comemorar hoje. Os costumes do 
povo brasileiro, seu folclore, suas comidas e suas músicas são neste sentido, grandes representantes das peculiaridades da cultura 
do país. 

  (http://www.eldorado.sp.gov.br/noticia/5-novembro-dia-nacional-cultura-brasileira) 

 
 

PROPOSTA DE REDAÇÃO 

 

 A partir da leitura dos textos motivadores  e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto 

dissertativo-argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema “A importância da cultura popular na formação 

da cidadania brasileira.”, 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. (proposta inédita, elaborada por Sérgio 

Cintra) 
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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 PRETA, 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 19 linhas escritas, sendo considerada “texto insuficiente”; 

 Fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo; 

 Apresentar parte do texto deliberadamente desconectada do tema proposto.  
   

   1  

 
2   

 
3   

 
4   

 
5   

 
6   

 
7   

 
8   

 
9   

 
10   

 
11   

 
12   

 
13   

 
14   

 
15   

 
16   

 
17   

 
18   

 
19   

 
20   

 
21   

 
22   

 
23   

 
24   

 
25   

 
26   

 
27   

 
28   

 
29   

 
30   

 

RASCUNHO  


