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➢ACOLHIDA DOS ALUNOS;

➢ RECAPITULAÇÃO DO CONTEÚDO ANTERIOR;

➢ COMPETÊNCIA II;

➢ APLICAÇÃO DE TAREFA PARA CASA.



TEXTO DISSERTATIVO-ARGUMENTATIVO 
TESE

Existem várias maneiras de elaborar uma tese, ou seja, um
ponto de vista, porém uma das formas mais fáceis e, também,
mais usadas em textos que atingem a nota mil no Enem é a
apresentação de duas causas para o problema apresentado no
tema.

Tema : Democratização do acesso ao cinema no Brasil.

Tese : Nem todos os brasileiros têm acesso aos cinemas e isso
ocorre devido a muitos fatores, entre eles, a centralização das
salas e o elevado valor dos ingressos.
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TEXTO DISSERTATIVO-ARGUMENTATIVO 
TESE : O ponto de vista, o opinião sobre o tema deve ser apresentada
logo no primeiro parágrafo do texto, ou seja, na introdução. Veja no
exemplo abaixo.

Tema : Desafios para combater os maus-tratos aos animais no Brasil.

A Canção Infantil “Atirei o pau no gato”, apesar de aparentar
inocência, na verdade, induz indiretamente a criança a maltratar os
animais uma vez que tal letra mostra uma situação de violência (Atirar o
pau no gato), enquanto o ser humano (dona Xica) ri da circunstância.
Fora do universo musical, os maus-tratos aos animais são recorrentes na
sociedade brasileira e isso ocorre por muitos fatores, entre eles, a
formação histórica do povo brasileiro e a falta de aplicação das leis de
proteção aos bichos.
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DESAFIO
1. Agora chegou a sua vez de praticar. Para cada tema apresentado abaixo,

elabore uma tese.

a) O excesso de consumo de bebidas alcoólicas pelos jovens brasileiros.

b) O aumento da violência nas escolas brasileiras.
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DESAFIO
1. Agora chegou a sua vez de praticar. Para cada tema apresentado abaixo,

elabore uma tese.

a) O excesso de consumo de bebidas alcoólicas pelos jovens brasileiros.

Sugestão de resposta :

O consumo de bebidas alcoólicas ocorre pelos jovens brasileiros devido a
muitos fatores, entre eles, a influência da mídia ( TESE 01 ) e da família
(TESE 02 ).

b) O aumento da violência nas escolas brasileiras.

Sugestão de resposta :

O índice de violência nas escolas aumenta devido a muitos fatores, entre
eles, a prática de bullying e a falta de projetos pedagógicos para resolver
esse preocupante problema brasileiro.
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ATIVIDADE COMPLEMENTAR

1. Analise os parágrafos de introdução de texto dissertativo-argumentativo que atingiram

nota mil no Enem e destaque a TESE :

a) "No longa-metragem ganhador do Oscar “A invenção de Hugo Cabret”, narra-se

o cotidiano de um jovem garoto órfão que, apesar de viver - sob precárias

condições - em uma estação de trem parisiense, frequenta, clandestinamente,

uma sala de cinema próxima ao seu lar como uma forma de afastar-se de sua infeliz

realidade. Tal obra fictícia, além de expor um dos benefícios da ida a esse tipo de

estabelecimento, também denuncia a desigualdade do acesso à arte cinematográfica,

semelhantemente ao que ocorre no Brasil contemporâneo. Nesse âmbito, faz-se

necessário analisar dois entraves acerca do óbice social apresentado: os elevados custos

para a entrada em cinemas - incompatíveis com a condição financeira de camadas

populares - e a falta de mobilização cidadã em prol da equidade dos direitos

relacionados a essa situação.
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b) "Os filmes, além de proverem entretenimento, têm uma função social

muito importante: a de denúncia. O movimento do Cinema Marginal, por

exemplo, ocorrido na segunda metade do século XX, tornou-se único por

retratar as mais diversas desigualdades de nosso país. Por conta desse caráter

tão plural, democratizar o acesso à Sétima Arte no Brasil se faz extremamente

necessário. Contudo, quanto a isso, existem vários desafios, sendo os principais:

a desuniforme distribuição do parque exibidor e o alto preço cobrado pelos

ingressos.
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c) "A questão do acesso ao cinema, apesar de não ser amplamente discutida, é

um problema muito expressivo no Brasil atualmente. A gravidade do quadro é

evidenciada pelos dados do site Meio e Mensagem: 83% da população brasileira não

frequentam tal ambiente. Nesse contexto, percebe-se que o acesso ao cinema não é

democratizado e convém analisar as causas e impactos negativos dessa situação na

sociedade.

d) "O cinema, considerado a sétima arte, é um importante meio de difusão do

conhecimento, entretenimento e cultura. Por oferecer tamanha carga intelectual,

ele deveria ser de fácil acesso a todos. No Brasil, entretanto, percebe-se que, no

decorrer dos anos, o acesso a essa arte tornou-se pouco democrático devido a fatores

históricos e à reduzida a atuação estatal para resolver essa problemática.
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e) "A primeira exibição pública do cinema ocorreu no ano de 1895 na França e,

aos poucos, difundiu-se para todas as nações, sendo ainda uma grande fonte de

entretenimento, inclusive no Brasil. Além disso, é notória sua função social ao

proporcionar aos espectadores tanto uma atividade de lazer quanto uma propagação de

informações e de conhecimentos, como os documentários e os filmes contendo alusões

históricas. Nesse viés, a Constituição brasileira de 1988 determina o direito ao

entretenimento a todos os cidadãos, assegurando o princípio da isonomia. Entretanto, o

acesso aos cinemas no país vem deixando, grandemente, de ser democrático, sobretudo

devido à segregação espacial e aos elevados custos, ferindo o decreto, o que

demanda ação pontual.
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