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Eixo Temático: Cultura Nacional (Parte 2)  

 

Resumo 

 

Para entendermos esta aula, precisamos conhecer alguns conceitos fundamentais sobre sociedade e suas 

questões. Dentro do processo histórico da nacionalidade, diversos costumes e culturas contribuíram para 

uma construção nacional deste conceito. Mas, você sabe qual é a definição da palavra?  

Cultura é o conjunto de atividades, modos de agir, costumes e instruções de um povo. É o meio pelo qual o 

homem se adapta às condições de existência transformando a realidade. Assim, vemos que se trata de uma 

noção comum de compreensão de diversos valores morais e éticos que guiam nosso comportamento social. 

Sendo definida como um conjunto de ideias, comportamentos e ações de um mesmo grupo de pessoas ao 

longo do tempo, podemos ter como exemplo que o funk é uma cultura popular oriunda do Rio de Janeiro. 

Em relação ao Enem, destacam-se dois temas anteriores que abordaram questões acerca da cultura 

nacional.  

Entre eles: 

 

• Enem 2016: “Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil” 

• Enem 2012: “Movimento imigratório para o Brasil no século XXI”.  

 

Essas discussões são importantes porque, como veremos ao longo da aula, o contato entre diferentes 

nacionalidades, culturas e religiões presentes no território brasileiro foram importantes para a construção 

da nossa identidade cultural.  

 

 

A cultura na Sociologia  

Segundo Pierre Bourdieu as práticas culturais são associadas às posições sociais dos indivíduos. Ou seja, 

se você pertence à classe dominante, você vai ter práticas culturais similares a das outras pessoas deste 

mesmo cenário. Por exemplo, se as classes dominantes vão frequentar óperas, escutar músicas clássicas, 

então provavelmente você também obterá os mesmos hábitos.  

Já o sociólogo Guy Rocher define cultura como sendo um conjunto ligado de maneiras de pensar, de sentir 

e de agir mais ou menos formalizadas que, sendo apreendidas e partilhadas por uma pluralidade de pessoas, 

servem, de uma maneira simultaneamente objetiva e simbólica, para organizar essas pessoas numa 

coletividade particular e distinta. Ou seja, a cultura define um grupo de pessoas ou uma sociedade.  

A partir disso, percebemos que o conhecimento das historicidades nacionais é extremamente importante 

para a prova do Enem, que aborda questões sociais, principalmente, na área da redação. Abaixo, 

selecionamos alguns exercícios para abranger a compreensão da aula e da matéria.  
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Exercícios 

 

1. Os fragmentos abaixo sugerem imagens do brasileiro. Comente-as. 

a) “Ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação.” (Renato Russo) 

b) “Brasil, mostra a tua cara!” (Cazuza) 

c) “No Brasil, fazer sucesso é muito perigoso.” (Tom Jobim) 

d) “O brasileiro precisa perder essa mania de ter esperança.” (Fernanda Montenegro) 
 

 

2. Um dos conceitos mais difundidos da obra de Sérgio Buarque de Holanda foi o do brasileiro cordial. A 
rigor, essa cordialidade não tem qualquer relação com os ritos de polidez e educação; ao contrário, 
opõe-se a eles. Defina esse conceito e o relacione a práticas sociais brasileiras. 

 
 

3. Em uma pesquisa de opinião feita pela revista Época, o brasileiro constrói sua autoimagem com os   
seguintes adjetivos: alegre, confiável, generoso, trabalhador, honesto, criativo, pacífico, justo, 
democrata, sensível e solidário. Curiosamente, ao descrever o político brasileiro, as características 
escolhidas são exatamente as opostas. 

a) Como se pode avaliar esse contraste? 

b) Na mesma pesquisa, o brasileiro se define como honesto, mas afirma que cometeria um pequeno 
delito se ninguém ficasse sabendo. O que revelam essas respostas? 

 

 

4. O bom-humor e o “piadismo” do brasileiro podem ser avaliados segundo uma análise dialética. 
Expresse-a. 

 
 
 

5. Somos um povo novo, vale dizer um gênero singular de gente marcada por nossas matrizes, mas 

diferentes de todas, sem caminho de retorno a qualquer delas. Esta singularidade nos condena a nos 

inventarmos a nós mesmos, uma vez que já não somos indígenas, nem transplantes ultramarinos de 

Portugal ou da África.  
(Darcy Ribeiro. O Brasil como problema. 1995) 

 

O questionamento sobre a identidade nacional parte do princípio de que o Brasil e os brasileiros teriam 

alguma peculiaridade em relação ao resto do mundo. O problema é justamente o contrário: não temos 

peculiaridade nenhuma. (...) A ideia ilusória de que somos uma nação particular, com características 

próprias, precisa ser combatida. No dia em que percebermos que somos um país amorfo, 

desinteressante, sem graça, talvez comecemos a buscar alternativas reais para nossa miséria social 

e cultural.  
(Diogo Mainardi, “Sem nenhum caráter”, Veja, 29/08/01) 

 

Compare o ponto de vista do escritor Diogo Mainardi com o do antropólogo Darcy Ribeiro, visto na 

questão anterior.  
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Gabarito 

 

1. a) Cultura de trangressão às leis.  
b) Crítica à cultura de “disfarces” e estereótipos.  
c) Carência de ídolos brasileiros, pressão social da sociedade em relação aos ídolos.  
d) Crítica ao otimismo exagerado do brasileiro. 
 

2. De acordo com o conceito de “homem cordial”, Sérgio Buarque de Holanda quis dizer que o brasileiro é 
cordial porque age com a emoção (privilegia o sentimento) e não com a razão. Assim, essa cordialidade 
pode ser tanto usada para o bem quanto para o mal.  

 
3.  

a) O contraste é avaliado a partir da imagem positiva que o brasileiro faz dele e da imagem dos políticos 
ser totalmente estereotipada a partir do senso comum e da generalização acerca da questão do 
“político ladrão”.  
 

b) Essas respostas revelam que, para o brasileiro, o que importa é a “imagem social”, ou seja, a imagem 
que um cidadão quer passar para o outro.  

 
4. Tese: O benefício de fazer piada com questões trágicas pode ser uma forma de lidar melhor com o 

problema.  
Antítese: O malefício do “piadismo” pode ser o risco de banalização daquele assunto.  
Síntese:  O bom humor e o “piadismo” do brasileiro é bem-vindo, desde que utilizado com consciência.  
 

5.  Para Darcy Ribeiro, nós, brasileiros, temos singularidade, ou seja, somos únicos. No entanto, para Diogo 
Mainardi, o povo brasileiro não apresenta qualquer traço de identidade. 
 

 

 


