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 EXPLANAÇÃO DO CONTEÚDO: aula expositiva e slides
 ATIVIDADE PARA CLASSE: Exercícios de fixação para classe
 ATIVIDADE PARA CASA
 DESCRITORES:
D1 - Localizar informações explícitas em um texto.
D3 - Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.
D4 - Inferir uma informação implícita em um texto.
D6 - Identificar o tema de um texto.
 D12 - Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros.
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CARACTERÍSTICAS DE UMA BOA DISSERTAÇÃO
Um texto não é um mero aglomerado de frases ou parágrafos
avulsos.
Um bom texto constitui-se de uma sequência de ideias
argumentativas e harmonizadas entre si destinadas a um interlocutor real
ou virtual.
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PARA SE REDIGIR UM TEXTO DISSERTATIVO,
É INDISPENSÁVEL:
•
•

•

desenvolver-se em torno de um assunto ou tema atual, que seja
de grande interesse ou ainda que revele uma polêmica;
sucederem-se as ideias em ordem sequente e lógica (coesão e
coerência), completando e enriquecendo a ideia-núcleo expressa
na tese;
não haver redundância nem pormenores desnecessários.
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Modelo de redação com base no tema do ENEM 2019:
Democratização do acesso ao cinema no Brasil
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Catarse seletiva
Com mais de 1,5 milhão de espectadores brasileiros, o longa-metragem “Coringa”
se tornou sucesso nacional ao abordar o lado histórico e reflexivo do conhecido
personagem das HQs. Apesar de recentes recordes nacionais em bilheteria, a indústria do

cinema ainda é cenário para problemáticas quanto ao seu acesso, uma vez que o
processo histórico de urbanização, atrelado à insuficiência de políticas públicas,
corroborou para empecilhos em sua democratização. Dessa forma, deve-se questionar o

tema, a fim de garantir meios para solucioná-lo.
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Em primeiro lugar, é necessário destacar que o processo de urbanização

acentuou a dificuldade na democratização cinematográfica. Ao passo que surgiram as
grandes metrópoles, o crescimento das indústrias de entretenimento também se
concentrou nos polos de maior produção socioeconômica, por meio de shoppings –

centros criados para o consumo. Nesse sentido, retirado o processo catártico que existe
no decorrer das cenas por relacionar tal exibição diretamente com o poder de compra,
vê-se que a atualidade não só reduziu a importância da reflexão por parte de quem

assiste, como também inviabilizou o acesso de grupos sociais economicamente
desfavorecidos.
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Essa dificuldade com selecionados conglomerados populacionais é também

relacionada à falta de investimentos governamentais para ampliação da temática. De
acordo com o IBGE, até o ano de 2015 somente 10% dos municípios brasileiros possuíam ao

menos uma sala de cinema, sendo esses concentrados nas regiões Sul e Sudeste. Pode-se
perceber, assim, que a falta de acessibilidade geográfica auxilia para o desconhecimento de
certas populações sobre o próprio cinema, tendo possibilidade somente aos filmes

apresentados em canais abertos ou em eventos específicos. Excluídos da modernização
cultural, e sem respaldo de políticas públicas, o que em tese seria um mecanismo analítico
de contemplação, passa a reiterar a estratificação social da atualidade.
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Portanto, é possível compreender que o cinema, embora seja um meio de
garantir cultura e senso crítico, ainda precisa ser democratizado para o contexto

nacional. Faz-se necessário, em vista disso, que o Ministério da Cidadania, que
recentemente incorporou o Ministério da Cultura em suas funções, invista no aumento
de salas de cinemas em regiões defasadas, por meio de incentivos fiscais, com a

finalidade de garantir interesse de empresas privadas. Ademais, as escolas devem
investir em objetos multimodais para a utilização de aulas audiovisuais, de modo
contextualizar os alunos nesse recurso. Somente assim será possível realizar a

democratização do acesso ao conhecimento, tornando igualitário o conhecimento dos
tempos modernos.
Disponível em: https://g1.globo.com/educacao/enem/2019/. Acesso em: 24 abr. 2020.
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CLAREZA DE IDEIAS
 Vocabulário preciso e coerente às ideias expostas.
 O aprimoramento da linguagem é fundamental para adequar ideias e
palavras.
 É obrigatório o uso da língua padrão culta.
 São inimigos da clareza:
 letra ilegível;
 ideias desordenadas;
 períodos longos;
 vocabulário rebuscado (excessivamente requintado) e impreciso;
 períodos incompletos ou mal redigidos.
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CRITICIDADE
 Exame e discussão crítica do assunto, por meio de
argumentos convincentes, gerados pelo acervo de
conhecimentos pessoais.
 É um processo de análise e síntese.
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ORIGINALIDADE
Consiste em apresentar os aspectos, fatos ou opiniões de

modo original, sem imitação de processos ou particularidades
alheias.


Na originalidade, está a criatividade.



Pode revelar-se tanto nas ideias como nas expressões.



Ideias originais são ideias próprias [autoria].
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ARGUMENTOS DISSERTATIVOS
Argumentar é convencer ou tentar convencer alguém a

respeito da veracidade das ideias que estamos veiculando.
É o procedimento usado para convencer o leitor de que
nossa posição é a correta e para levá-lo a dar sua adesão às teses
defendidas pelo texto.
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REVISANDO OS CRITÉRIOS PARA UMA BOA ARGUMENTAÇÃO
1º - é preciso ter bem claro o que se quer dizer – delimitar bem o
assunto;
2º - formular ideias – também claras – sobre o assunto delimitado;
3º - estruturar essas ideias com frases bem formuladas;
4° - tentar provar cada ideia – argumento – por meio da evidência do
raciocínio e das provas.
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RECURSOS LINGUÍSTICOS USADOS PARA CONFIRMAR A
VALIDADE DAS IDEIAS
 ARGUMENTO DE AUTORIDADE: citar autores renomados dá credibilidade sobre um ponto
de vista.
 ARGUMENTO BASEADOS NO CONSENSO [SENSO COMUM]: citar proposições aceitas
como verdadeiras, numa certa época.
 ARGUMENTO BASEADO EM PROVAS CONCRETAS: apoiar as posições pessoais em fatos.
Comprová-las por dados pertinentes e adequados.
 ARGUMENTO COM BASE NAS RELAÇÕES DE CAUSA E CONSEQUÊNCIA: relacionar as
causas e os efeitos a ela relacionados.
 ARGUMENTO BASEADOS EM EXEMPLOS: citar exemplos que apoiem a tese e os
argumentos.
 ARGUMENTO BASEADO EM SEMELHANÇAS: aproximar dois elementos com base na
semelhança entre eles;
 ARGUMENTOS BASEADO EM OPOSIÇÃO: apontar oposições entre ideias e fatos.
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ATIVIDADE
Identifique os TIPOS DE ARGUMENTOS nos trechos a seguir. Atente para o código:
[1] Argumento de exemplificação
[2] Argumento de prova concreta
[3] Argumento por causa e consequência
[4]Argumento de autoridade
A) O cinema nacional conquistou nos últimos anos qualidade e faturamento nunca
vistos antes. “Uma câmera na mão e uma ideia na cabeça” - a famosa frase-conceito
do diretor Gláuber Rocha – virou uma fórmula eficiente para explicar os R$ 130
milhões que o cinema brasileiro faturou no ano passado.
(Adaptado de Época, 14/04/2004)
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ATIVIDADE
A) O cinema nacional conquistou nos últimos anos qualidade e faturamento nunca
vistos antes. “Uma câmera na mão e uma ideia na cabeça” - a famosa fraseconceito do diretor Gláuber Rocha – virou uma fórmula eficiente para explicar os R$
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(Adaptado de Época, 14/04/2004)

[4] Argumento de Autoridade - a conclusão se sustenta pela citação de uma fonte
confiável, que pode ser um especialista no assunto ou dados de instituição de
pesquisa, uma frase dita por alguém, líder ou político, algum artista famoso ou algum
pensador, enfim, uma autoridade no assunto abordado. A citação pode auxiliar e
deixar consistente a tese.
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B)
Há a pequena corrupção, cotidiana e muito difundida. É, por exemplo, a da
secretária da repartição pública que engorda seu salário datilografando trabalhos
“para fora”, utilizando máquina, papel e tempo que deveriam servir à instituição. Os
chefes justificam esses pequenos desvios com a alegação de que os salários públicos
são baixos. Assim, estabelece-se um pacto: o chefe não luta por melhores salários de
seus funcionários, enquanto estes, por sua vez, não “funcionam”. O outro exemplo é o
do policial que entra na padaria do bairro em que faz ronda e toma de graça um café
com coxinha. Em troca, garante proteção extra ao estabelecimento comercial, o que
inclui, eventualmente, a liquidação física de algum ladrão pé-de-chinelo.
(Jaime Pinksky/Luzia Nagib Eluf.. Brasileiro(a) é Assim Mesmo, Ed. Contexto)
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[1] Argumento de exemplificação - a exemplificação consiste no relato de um
pequeno fato (real ou fictício). Esse recurso argumentativo é amplamente usado
quando a tese defendida é muito teórica e carece de esclarecimentos com mais dados
concretos.
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C)
Ao se desesperar num questionamento em São Paulo, daqueles em que o
automóvel não se move nem quando o sinal está verde, o indivíduo deve saber
que, por trás de sua irritação crônica e cotidiana, está uma monumental
ignorância histórica.
São Paulo só chegou a esse caos porque um seleto grupo de dirigentes
decidiu, no início do século, que não deveríamos ter metrô. Como cresce dia a
dia o número de veículos, a tendência é piorar ainda mais o congestionamento –
o que leva técnicos a preverem como inevitável a implantação de perigos.
(Adaptado de Folha de S. Paulo. 01/10/2000)
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[3] Argumento de causa e consequência - para comprovar uma tese, é possível
estabelecer as relações de causa (os motivos, os porquês) e de consequência (os
efeitos).
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D)
São expedientes bem eficientes, pois, diante de fatos, não há o que
questionar. No caso do Brasil, homicídios estão assumindo uma dimensão
terrivelmente grave. De acordo com os mais recentes dados divulgados pelo IBGE,
sua taxa mais que dobrou ao longo dos últimos 20 anos, tendo chegado à
absurda cifra anual de 27 por mil habitantes. Entre homens jovens (de 15 a 24
anos), o índice sobe a incríveis 95,6 por mil habitantes.
(Folha de S. Paulo. 14/04/2004)
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[2] Argumento por provas concretas - ao serem empregados argumentos baseados
em provas concretas, busca-se evidenciar a tese por meio de informações concretas,
extraídas da realidade. Podem ser usados dados estatísticos ou fatos notórios (de
domínio público).

27

ATIVIDADE PARA CASA
Identifique o TIPO DE ARGUMENTO no trecho a seguir.
[1] Argumento de exemplificação
[2] Argumento de prova concreta

[3] Argumento por causa e consequência
[4]Argumento de autoridade

Em sua obra “Cidadãos de Papel”, o célebre escritor Gilberto Dimestein disserta
acerca da inefetividade dos direitos constitucionais, sobretudo, no que se refere à
desigualdade de acesso aos benefícios normativos. Diante disso, a conjuntura dessa
análise configura-se no Brasil atual, haja vista que o acesso ao cinema, no país, ainda
não é democrático. Essa realidade se deve, essencialmente, à falta de subsídios para
infraestrutura nas regiões periféricas e à urbanização desordenada das urbes.
TEMA: Democratização do acesso ao cinema no Brasil. [ENEM 2019]
CANDIDATA: Vitória Castro F. de Oliveira
NOTA: 1000
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ATIVIDADE PARA CASA
Identifique o TIPO DE ARGUMENTO no trecho a seguir.
Em sua obra “Cidadãos de Papel”, o célebre escritor Gilberto Dimestein disserta
acerca da inefetividade dos direitos constitucionais, sobretudo, no que se refere à
desigualdade de acesso aos benefícios normativos. Diante disso, a conjuntura
dessa análise configura-se no Brasil atual, haja vista que o acesso ao cinema, no
país, ainda não é democrático. Essa realidade se deve, essencialmente, à falta de
subsídios para infraestrutura nas regiões periféricas e à urbanização desordenada
das urbes.
[4]Argumento de autoridade – ao citar Gilberto Dimestein, escritor,
jornalista e colunista da Folha de São Paulo, a autora atesta a validade da
tese que defende na introdução, por meio da credibilidade atribuída à
palavra de Dimestein, publicamente considerado autoridade na área.
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