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 TEMPO DE AULA: 45min
 CONTEÚDO: Texto dissertativo [TEXTO DISSERTATIVO-TEMA e TÍTULO]
 EXPLANAÇÃO DO CONTEÚDO: aula expositiva e slides
 ATIVIDADE PARA CLASSE: Exercícios de fixação para classe
 DESCRITORES A SEREM ALCANÇADOS:
 ATIVIDADE PARA CASA
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VOCÊ SABE O QUE É ARGUMENTAR?

É defender seu ponto de vista, sua ideia sobre algo. Assim
dizemos que, no texto argumentativo, o efeito buscado pelo seu
produtor é a persuasão ou o convencimento.
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TEMA DO TEXTO DISSERTATIVO

TEMA REDAÇÃO ENEM 2018:
'Manipulação do comportamento do usuário pelo controle 

de dados na internet' 
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TEXTOS MOTIVADORES

TEXTO I
No dia da primeira exibição pública de cinema - 28 de dezembro de 1895, em Paris -

, um homem de teatro que trabalhava com mágicas, Georges Mélies, foi falar com Lumiere,
um dos inventores do cinema; queria adquirir um aparelho, e Lumiere desencorajou-o,
disse-lhe que o “Cinematógrapho" não tinha o menor futuro como espetáculo, era um
instrumento científico para reproduzir o movimento e só poderia servir para pesquisas.
Mesmo que o público, no início, se divertisse com ele, seria uma novidade de vida breve,
logo cansaria. Lumiere enganou-se. Como essa estranha máquina de austeros cientistas
virou uma máquina de contar estórias para enormes platéias, de geração em geração,
durante já quase um século?

BERNARDET, Jean-Claude. O que é Cinema? In BERNARDET, Jean-Claude.; ROSSI, Clóvis. O que é Jornalismo?, O que é Editora?, O que é Cinema. São Paulo: Brasiliense, 1993.
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TEXTO II

Edgar Morin define o cinema como uma máquina que registra a existência e a
restitui como tal, porém levando em consideração o indivíduo, ou seja, o
cinema seria um meio de transpor para a tela o universo pessoal, solicitando a
participação do espectador.

GUTFREIND, C. F. O filme e a representação do real. E-Compós, v. 6, 11, 2006 (adaptado).
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Disponível em: www.meioemensagem.com. Acesso em: 12 jun. 2019 (adaptado).

TEXTO III

http://www.meioemensagem.com./
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TEXTO IV

O Brasil já teve um parque exibidor vigoroso e descentralizado: quase 3.300 salas
em 1975, uma para cada 30.000 habitantes, 80% em cidades do interior. Desde então, o
país mudou. Quase 120 milhões de pessoas a mais passaram a viver nas cidades. A
urbanização acelerada, a falta de investimentos em infraestrutura urbana, a baixa
capitalização das empresas exibidoras, as mudanças tecnológicas, entre outros fatores,
alteraram a geografia do cinema. Em 1997, chegamos a pouco mais de 1.000 salas. Com
a expansão dos shopping centers, a atividade de exibição se reorganizou. O número de
cinemas duplicou, até chegar às atuais 2.200 salas. Esse crescimento, porém, além de
insuficiente (o Brasil é apenas o 60º país na relação habitantes por sala), ocorreu de
forma concentrada. Foram privilegiadas as áreas de renda mais alta das grandes
cidades. Populações inteiras foram excluídas do universo do cinema ou continuam mal
atendidas: o Norte e o Nordeste, as periferias urbanas, as cidades pequenas e médias do
interior.

Disponível em: https://cinemapertodevoce.ancine.gov.br/
Acesso em: 13 jun. 2019 (fragmento).

https://cinemapertodevoce.ancine.gov.br/
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PROPOSTA DE REDAÇÃO

A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de
sua formação, redija um texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da
língua portuguesa sobre o tema "Democratização do acesso ao cinema 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.

Instruções:
1. O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado.
2. O texto definitivo deve ser escrito à tinta, na folha própria, em até 30 linhas.
3. 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:
1. tiver até 7 (sete) linhas escritas, sendo considerada "texto insuficiente".
2. fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo.
3. apresentar proposta de intervenção que desrespeite os direitos humanos.
4. apresentar parte do texto deliberadamente desconectada do tema proposto.
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TEXTO NOTA 1000
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.
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Sob esse viés, é importante ressaltar que a logística de instalação de salas de
cinemas, nas cidades pequenas, é precária. Nesse sentido, segundo o Contrato Social –
o proposto pelo contratualista John Locke - , cabe ao Estado fornecer medidas que
garantam o bem-estar coletivo. Contudo, a infraestrutura das cidades pequenas e
médias é, muitas vezes, pouco dotada de incentivos para a construção de salas de
exibição de filmes, como centros de lazer – dotados de praça de alimentação, por
exemplo. Com isso, uma parcela expressiva da população é excluída dessa atividade
cultural, o que, além de evidenciar o contexto discutido por Gilberto Dimenstein, vai
de encontro ao Contrato Social. Desse modo, políticas públicas eficazes tornariam
possível maior acesso ao direito de cultura, garantido pela Magna Carta de 1988, por
meio do cinema.
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Além disso, o crescimento urbano desordenado gerou a concentração de
cinemas em determinadas áreas da cidade, o que excluiu, principalmente, os locais
pouco evidenciados pelo mercado imobiliário. Nessa linha de raciocínio, o geógrafo
Milton Santos atribuiu ao inchaço urbano desenfreado o surgimento de processos como
a Gentrificação, a qual “expulsa” a parcela de indivíduos de baixa renda da sua
moradia. Devido a isso, a distribuição de salas de cinema ocorreu de maneira desigual,
privilegiando áreas nobres. Por conseguinte, as favelas – localidades sem aparatos
sociais – possuem pouco ou nenhum acesso à arte cinematográfica, o que evidencia
um exército de “cidadãos de papel”. Assim, o cinema pode ampliar o seu alcance
mediante a ação de setores sociais que forneça infraestrutura de filmes.
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Vitória Castro, 19 anos, de Teresina/PI

Portanto, para a efetiva democratização do acesso ao cinema no Brasil, é
importante que o Governo Federal, por intermédio de subsídios tributários
estaduais, forneça a descentralização das salas cinematográficas no território, a
partir da instalação de unidades de cinema nas regiões que não possuem – com
aparato qualificado, variedade de exibições e praça de alimentação - , a fim de
proporcionar a cultura do cinema para a parcela de cidadãos excluída. Ao mesmo
tempo a isso, cabe ao Ministério da Cultura – principal órgão intermediador de
políticas culturais no país – propor um vale cinema para aqueles que não possuem
renda suficiente para a compra, com direito a pelo menos duas oportunidades
mensais, para que o direito aos filmes não seja restrito por critérios censitários. Dessa
forma, poder-se-ia atenuar a desigualdade discutida por Dimenstein."
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TEXTO DISSERTATIVO - TEMA

2019 "Democratização do acesso ao cinema no Brasil"

2018 "Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na Internet"

2017 "Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil"

2016 "Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil"

2015 "A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira"

2014 "Publicidade infantil em questão no Brasil"

2013 "Efeitos da implantação da Lei Seca no Brasil"

2012 "Movimento imigratório para o Brasil no século 21"

2011 "Viver em rede no século XXI: os limites entre o público e o privado"

2010 "O trabalho na construção da dignidade humana"

2009 "O indivíduo frente à ética nacional"
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EIXOS TEMÁTICOS

O recorte temático, isto é, o viés a partir do qual você vai precisar se

posicionar em relação à base teórica estabelecida pelos textos motivadores, é o

que se chama de proposta de redação. É aquela frase do final – ou do começo

– da página que aponta qual é o tema. A proposta vai indicar o que deverá,

efetivamente, ser tratado no texto: SAÚDE, EDUCAÇÃO, CULTURA, MEIO-

AMBIENTE, ECONOMIA, etc.
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RECORTE TEMÁTICO

O recorte temático, isto é, o viés a partir do qual você vai precisar se

posicionar em relação à base teórica estabelecida pelos textos motivadores, é o

que a gente chama de proposta de redação. É aquela frase do final – ou do

começo – da página que aponta qual é o tema. A proposta é que vai indicar o

que deverá, efetivamente, ser tratado no texto.
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RECORTE TEMÁTICO

Se o tema da redação for “Trabalho na construção da dignidade

humana” e a coletânea tiver um texto motivador tratando de escravidão e

outro falando que o trabalho tem sofrido muitas alterações ao longo do

tempo, a gente vai falar sobre a relação entre o trabalho e a dignidade humana

ou vai ficar o texto todo falando sobre escravidão, ou então sobre como o trabalho

mudou com o passar dos anos?
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TEMA: é o assunto abordado no texto, a ideia a ser defendida.

TEXTO DISSERTATIVO - TEMA

Dependendo da proposta, é possível escolher diversos temas e títulos para o texto.

PROPOSTA: RELAÇÃO PAIS E FILHOS NA REALIDADE BRASILEIRA MODERNA
TÍTULO: A ditadura dos filhos
TEMA: As famílias sofrem ultimamente com a ditadura dos filhos consumistas que tudo pedem
movidos pela onda de consumo propagada pela televisão; e os pais perdidos nas novas
tendências educacionais, permitem que os filhos mandem e desmandem na hora de comprar
determinado produto.
PROPOSTA: A DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO AOS ESPORTES NO BRASIL
TÍTULO: Apoio para os menores
TEMA: No país do futebol, o esporte amador sofre com a falta de patrocínio. A natação, a
canoagem, o judô, o atletismo, entre outros responsáveis por muitas medalhas olímpicas, vivem
desesperados atrás de um minguado patrocínio, enquanto clubes e atletas profissionais de
futebol nadam num mar de dinheiro.

OBSERVAÇÃO: Tanto o TÍTULO quanto o TEMA poderiam ser outros, a proposta é
muito ampla, permitindo várias opções de escolha. É importante que você seja
original na escolha do título, não use expressões triviais.
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TEXTO DISSERTATIVO - TEMA
3-Tema: é o assunto abordado no texto, a ideia a ser defendida.

Dependendo da proposta, é possível escolher diversos temas para o texto. Muitos
estudantes porém confundem o título com o tema, mas veja só: o título é uma vaga
referência ao assunto bordado, normalmente colocado no início do texto.

Exemplificando o tema: Suponha que a proposta para dissertar seja Família
brasileira: relação entre pais e filhos.

O título poderia ser: A ditadura dos filhos

E o tema poderia ser: As famílias sofrem ultimamente com a ditadura dos filhos
consumistas que tudo pedem movidos pela onda de consumo propagada pela televisão;
e os pais perdidos nas novas tendências educacionais, permitem que os filhos mandem e
desmandem na hora de comprar determinado produto.
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TEXTO DISSERTATIVO - TÍTULO

É uma vaga referência ao assunto abordado; normalmente é
colocado no início do texto. Um bom título apresenta as seguintes
características:

 sucinto;
 motivador;
 claro, direto e objetivo;
 original.

OBSERVAÇÃO: A redação ENEM não exige o TÍTULO.
O título é um elemento opcional na produção da sua redação, assim, embora seja

considerado como linha escrita, não é avaliado em nenhum aspecto relacionado às competências
da matriz de referência. [CARTILHA DO PARTICIPANTE - ENEM 2019]
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TEXTO DISSERTATIVO - TÍTULO

1) O TÍTULO É A SÍNTESE DO TEMA

Dica: Algumas pessoas preferem fazer o título antes do texto, para servir como guia.
Mas nem sempre isso dá certo: pode ser que, ao longo do texto, você acabe
mudando o foco e o título perca um pouco do sentido. Para evitar que isso
aconteça, uma sugestão é fazer o título sempre depois que o texto estiver pronto.
Assim, você pode se basear nele para definir exatamente qual frase encaixa mais
com o que você escreveu.

Se o nome de um livro ou de um filme deve entregar um pouco do que
será tratado naquela obra, com o título da redação é a mesma coisa: ele deve
sintetizar o que o leitor vai encontrar ao longo do texto. Além disso, um título
bem trabalhado pode fazer o corretor notar que você entendeu perfeitamente
a proposta. Por isso, use a simplicidade e faça um título em que o tema fique
claro.
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2) NADA DE FRASES LONGAS

Primeira regra para fazer um bom título: ele deve ser curto! Procure usar no
mínimo três palavras, e evite que o tamanho da frase seja maior do que metade da
linha.
3) O VERBO É OPCIONAL

Lembrete: Jamais use o tema dado pela banca como título. O tema é o assunto
estipulado pela banca sobre o qual você vai escrever; o título é a frase para
encabeçar o seu texto, que você mesmo deve criar. Fique atento, copiar qualquer
parte da proposta de redação pode provocar a anulação do texto!

O título não precisa ser, necessariamente, uma oração completa com sujeito e predicado,
como “O desmatamento é o pior crime contra a natureza”. Pode, também, ser uma expressão
sem verbo, como “O problema da reforma agrária”. Mas usar a expressão, apesar de resolver
o problema do título longo, pode ser perigoso: é preciso que ela consiga sintetizar o tema,
mesmo sem o verbo. Na dúvida, aposte no que parecer mais fácil na hora.
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4) APOSTE NA SUA CRIATIVIDADE

Dica: fuja de lugares-comuns, chavões, frases prontas e gírias. Usar da
criatividade é o oposto disso.

É importante que o título deixe claro o que você vai abordar, mas usar da
criatividade pode deixá-lo muito mais interessante para a banca corretora. Nada
impede que você use figuras de linguagem ou mesmo uma citação (entre aspas,
sempre) no título. Mas lembre-se que a simplicidade é fundamental: tentar rebuscar
demais pode dificultar o entendimento da frase.
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5) PONTO FINAL, LETRAS MAIÚSCULAS, LINHA EM BRANCO

– Pode usar ponto no fim da frase?

O título normalmente não tem ponto, mas, se for uma oração, você pode usar o ponto

final. Se for uma expressão sem verbo, não.

– Devo usar letra maiúscula em todas as palavras?

Não. Escreva o título como se estivesse escrevendo uma frase normal, usando a

maiúscula apenas em palavras que a exijam, como nomes próprios.

– Devo pular uma linha depois do título?

Depende. Pular a linha deixa o texto esteticamente melhor – mais bonito, digamos. Mas

não é obrigatório, especialmente se o limite de linhas for pequeno.

Disponível em: https://guiadoestudante.abril.com.br. Acesso em: 15 maio 2020.

https://guiadoestudante.abril.com.br/
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QUESTÃO 1. [ENEM] Censura moralista

Há tempos que a leitura está em pauta. E, diz-se, em crise. Comenta-se esta crise, por
exemplo, apontando a precariedade das práticas de leitura, lamentando a falta de
familiaridade dos jovens com livros, reclamando da falta de bibliotecas em tantos
municípios, do preço dos livros em livrarias, num nunca acabar de problemas e de
carências. Mas, de um tempo para cá, pesquisas acadêmicas vêm dizendo que talvez
não seja exatamente assim, que brasileiros leem, sim, só que leem livros que as
pesquisas tradicionais não levam em conta. E, também de um tempo para cá,
políticas educacionais têm tomado a peito investir em livros e em leitura.

LAJOLO, M. Disponível em: www.estadao.com.br. Acesso em: 2 dez. 2013 (fragmento).
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QUESTÃO 1. [ENEM] Os falantes, nos textos que produzem, sejam orais ou escritos, posicionam-
se frente a assuntos que geram consenso ou despertam polêmica. No texto, a autora

A.ressalta a importância de os professores incentivarem os jovens às práticas de leitura.

B.critica pesquisas tradicionais que atribuem a falta de leitura à precariedade de bibliotecas.

C.rebate a ideia de que as políticas educacionais são eficazes no combate à crise com a leitura.

D.questiona a existência de uma crise de leitura com base nos dados de pesquisas acadêmicas.

E.atribui a crise da leitura à falta de incentivos e ao desinteresse dos jovens por livros de

qualidade.



31

QUESTÃO 2. Alguns alunos, ao fazer o planejamento de suas redações, optam por criar uma
tese bem definida, da qual derivam os argumentos — e sua sequência. A esse propósito, leia
atentamente o exemplo a seguir, de uma redação nota 1000 do ENEM 2014:

O progresso roda constantemente sobre duas engrenagens. Faz andar uma
coisa esmagando sempre alguém.” A frase, do escritor e pensador francês Vitor
Hugo, exprime a ideia de que o sistema capitalista funciona baseando-se na
exploração constante dos indivíduos. Analisando esse conceito atrelado à conjuntura
atual, nota-se que a publicidade direcionada às crianças, no Brasil, possui um
caráter predatório, funcionando como meio de criação de futuros consumistas e
explorando a relativa facilidade de se persuadir uma criança, através do uso de
elementos do universo infantil.

A. Identifique o TEMA do parágrafo acima.
RESPOSTA: PUBLICIDADE INFANTIL EMQUESTÃO NO BRASIL.
B. Releia esse parágrafo e sugira um TÍTULO para ele.
SUGESTÃO: PUBLICIDADE INFANTIL: UM DESAFIO ÉTICO E POLÍTICO
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Em sua canção “Pela Internet”, o cantor brasileiro Gilberto Gil louva a
quantidade de informações disponibilizadas pelas plataformas digitais para
seus usuários. No entanto, com o avanço de algoritmos e mecanismos de
controle de dados desenvolvidos por empresas de aplicativos e redes sociais,
essa abundância vem sendo restringida e as notícias, e produtos culturais vêm
sendo cada vez mais direcionados – uma conjuntura atual apta a moldar os
hábitos e a informatividade dos usuários. Desse modo, tal manipulação do
comportamento de usuários pela seleção prévia de dados é inconcebível e
merece um olhar mais crítico de enfrentamento.

Texto para as questões 3 e 4.

Autora: Carolina Mendes Pereira – Dissertação NOTA 1000.
Tema: “Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet” 

[ENEM 2018]
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QUESTÃO 3. A tese do texto pode ser identificada no seguinte fragmento:

A) Em sua canção “Pela Internet”, o cantor brasileiro Gilberto Gil louva a quantidade
de informações disponibilizadas pelas plataformas digitais para seus usuários.
B) No entanto, com o avanço de algoritmos e mecanismos de controle de dados
desenvolvidos por empresas de aplicativos e redes sociais, essa abundância vem sendo
restringida e as notícias, e produtos culturais vêm sendo cada vez mais direcionados ...
C) (...) uma conjuntura atual apta a moldar os hábitos e a informatividade dos
usuários.
D) Desse modo, tal manipulação do comportamento de usuários pela seleção prévia
de dados é inconcebível e merece um olhar mais crítico de enfrentamento.
E) (...) uma conjuntura atual apta a moldar os hábitos e a informatividade dos
usuários.
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QUESTÃO 4. Um bom título para esse texto seria:

A) Os perigos que a internet esconde.

B) Falta de informação na internet.

C) Controle e manipulação dos usuários via internet.

D) A manipulação da música via internet.

E) A perpetuação das desigualdades sociais na internet.
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GÊNERO DISSERTAÇÃO ESCOLA

 Definição

 Características

 Elementos composicionais

 Função sociocomunicativa


