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Apresentação
Este material é de autoria do Professor Jhonatan Perotto. Vale ressaltar que o material
foi disponibilizado para SEDUC – MT pelo professor Jhonatan Perotto para o projeto PréENEM DIGITAL GOLD.

CAPÍTULO 1: A
ARGUMENTATIVO

ESTRUTURA

DO

GÊNERO

DISSERTATIVO-

A DISSERTAÇÃO ARGUMENTATIVA consiste na elaboração de um texto em que
se apresentam fatos ou opiniões sobre determinado assunto. Para tanto, é necessário que
haja um encadeamento de hipóteses e conceitos direcionados para a defesa de uma
tese/opinião. Além disso, é importante que o seu texto seja desenvolvido com o apoio das
ESTRATÉGIAS ARGUMENTATIVAS ou chamadas, também, de REPERTÓRIO
CULTURAL.
Esse gênero DEVE ser:
OBJETIVO – É impessoal, ou seja, desenvolve-se na terceira pessoa.
ARGUMENTATIVO – O objetivo do autor é se posicionar de forma muito clara
diante de um tema, querendo convencer o leitor sobre o seu ponto de vista.

* Sugere-se um período para cada etapa.

Ao longo do processo de formação da sociedade, o
pensamento cinematográfico consolidou-se em diversas
comunidades. No início do século XX, com os regimes
totalitários, por exemplo, o cinema era utilizado como meio de
dominação à adesão das massas ao governo¹. Embora o cinema
tenha se popularizado, posteriormente, como entretenimento,
nota-se, na contemporaneidade, a sua limitação social, em
virtude do discurso elitizado que o compõe e da falta de acesso
por parte da população². Essa visão negativa pode ser
significativamente minimizada, desde que acompanhada da
desconstrução coletiva, junto à redução do custo do ingresso
para a maior acessibilidade³.
Em primeira análise, é evidente que a herança ideológica
da produção cinematográfica, como um recurso destinado às
elites, conservou-se na coletividade e perpetuou a exclusão de
classes inferiores¹. Nessa perspectiva, segundo Michel
Foucault, filósofo francês, o poder articula-se em uma linguagem
que cria mecanismos de controle e coerção, os quais aumentam
a subordinação². Sob à ótica foucaultiana, é possível observar
que o discurso hegemônico introduzido, na modernidade,
moldou o comportamento do cidadão a acreditar que o cinema
deve se restringir a determinada parcela da sociedade, o que
enfraquece o princípio de que todos indivíduos têm o direito ao
lazer e ao entretenimento³. Desse modo, com a concepção
instituída da produção cinematográfica como diversão das
camadas altas, o cinema adquire o caráter elitista, o qual
contribui com a exclusão do restante da população4.
Depreende-se, portanto, a relevância da igualdade do
acesso ao cinema no Brasil¹. Para que isso ocorra, é necessário
que o Estado proporcione a redução coerente do custo de
ingressos por região, junto com a difusão da importância da
produção cinematográfica no cotidiano, nos meios de
comunicação, por meio de anúncios, a fim de colaborar com o
acesso igualitário. Ademais, a instituição educacional deve
proporcionar aos indivíduos uma educação voltada à
democratização coletiva do cinema, como entretenimento
destinado às elites, por intermédio de debates e palestras, na
área das Ciências Humanas, com o objetivo de esclarecimento
populacional². Assim, haverá um ambiente estável que colabore
com a acessibilidade geral ao cinema no país³.
Texto nota 1000 – Enem 2019 – Alana Miranda Delfino

1.1 OBEDIÊNCIA AO TEMA E AO GÊNERO
É imprescindível manter-se dentro dos limites do tema proposto, tomando cuidado
para não se afastar do seu foco. Esse é um dos principais problemas identificados nas
redações. Nesse caso, duas situações podem ocorrer: fuga total ao tema ou fuga parcial
ao tema.
TANGENCIAMENTO – Considera-se tangenciamento ao tema a abordagem parcial, ou
marginal, do tema dentro do assunto.
FUGA – A abordagem de um tema completamente diferente do que foi proposto, não
chegando sequer a tangenciá-lo, será considerada fuga total ao tema, sendo atribuída
nota 0 (zero) à redação, mesmo que dentro do mesmo assunto, considerado no nível mais
amplo.
QUANTO AO GÊNERO, VEJA O QUE O MANUAL DO ENEM DIZ – A não obediência à
estrutura dissertativo-argumentativa será apenada com a nota 0 (zero) na redação,
mesmo que a redação atenda às exigências dos outros critérios de correção. Você não
pode, portanto, elaborar um poema ou reduzir o seu texto à narração de uma história. No
processo argumentativo, você poderá dar exemplos de acontecimentos que justifiquem a
tese, mas o texto não pode se reduzir a uma narração, por esta não apresentar a estrutura
de organização textual solicitada.
Veja o que o manual de Redação do ENEM diz sobre a TESE no manual de 2012. Uma
especificação que até hoje orienta os corretores.
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O participante desenvolve muito bem o tema, explorando os
seus principais aspectos. A redação contém uma argumentação
consistente, revelando excelente domínio do tipo textual
dissertativo-argumentativo. Isso significa que o texto está
estruturado, por exemplo, com: uma introdução, em que a tese
a ser defendida é explicitada; argumentos que comprovam a
tese distribuídos em diferentes parágrafos; um parágrafo final
com a proposta de intervenção funcionando como uma
conclusão. Além disso, os argumentos defendidos não ficam
restritos à reprodução das ideias contidas nos textos
motivadores nem a questões do senso comum.

A TESE, no ENEM, deve estar situada na introdução, e não em outro lugar do texto.
Em outros vestibulares, é possível expor a tese onde quiser, mas, ainda assim, é preferível
que ela esteja no parágrafo introdutório. Além disso, ela deve estar apoiada em
argumentos ao longo do texto e, para isso, devem-se usar o repertório sociocultural.

REPERTÓRIO SOCIOCULTURAL – São recursos utilizados para desenvolver os
argumentos, de modo a convencer o leitor:


exemplos;








dados estatísticos;
pesquisas;
fatos comprováveis;
citações ou depoimentos de pessoas especializadas no assunto;
alusões históricas; e
comparações entre fatos, situações, épocas ou lugares distintos.

Quantas linhas cada parágrafo do seu texto DEVE TER?
Não existe uma regra que limite o número de linhas por parágrafos. No Enem, basta
que seu texto tenha mais que 7 linhas para ele ser avaliado.
Exemplo: Você escreveu em 2018 uma redação com 7 linhas e, por isso, zerou a
nota de redação. Já em 2019, você conseguiu fazer 10 linhas. Ótimo! Seu texto foi
corrigido, mas pense: ele teve boa nota?
Certamente, sua resposta, assim como a minha, é NÃO. É muito difícil, com 10
linhas, chegar a uma nota maior de 400. Não houve espaço suficientemente produzido
para avançar em argumentação.
Bom... se NÃO EXISTE uma REGRA, existe uma SUGESTÃO! Tente o máximo
que puder atender as orientações seguintes:
Introdução (I): 6 a 8 linhas
Desenvolvimento (D): 7 a 8 linhas [Cada argumento]
Conclusão (C): 7 a 8 linhas
Veja:
SUGESTÃO 1
I: 6 linhas

SUGESTÃO 2
I: 7 linhas

SUGESTÃO 3
I: 8 linhas

D: 8 linhas
D: 8 linhas

D: 8 linhas
D: 8 linhas

D: 7 linhas
D: 8 linhas

C: 7 linhas

C: 7 linhas

C: 7 linhas

Total: 30 linhas

Total: 30 linhas

Total: 30 linhas

Perceba que o ideal é você tentar sempre construir parágrafos de, no máximo,
OITO linhas.

CAPÍTULO 2: A MICROESTRUTURA DA INTRODUÇÃO

Exemplos com QUATRO estratégias de contexto:
a) Estatísticas
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, em que 83% da população brasileira não frequenta
o 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.
Stela Lopes – Enem 2019
b) Filosofia
Aristóteles, grande pensador da Antiguidade, defendia a importância do
conhecimento para a obtenção da plenitude da essência humana. Para o filósofo,
sem a cultura e a sabedoria, nada separa a espécie humana do restante dos animais.
Nesse contexto, destaca-se a importância do cinema, desde a sua criação, no século XIX,
até a atualidade, para a construção de uma sociedade mais culta. No entanto, há ainda
diversos obstáculos que impedem a democratização do acesso a esse recurso no Brasil,
centrados na elitização do espaço público e causadores da insuficiência intelectual
presente na sociedade. Com isso, faz-se necessária uma intervenção que busque garantir
o acesso pleno ao cinema para todos os cidadãos brasileiros.
Augusto Fernandes Scapini – Enem 2019

c) Alusão Histórica
Na passagem do século XX para o século XXI, o acesso ao cinema sofreu
lamentáveis mudanças no contexto brasileiro, uma vez que as salas de exibição,
antes difusas por todo o território nacional, passaram a se concentrar somente em
meios urbanos e economicamente favorecidos. Derivado do sistema econômico
vigente, esse novo cenário priva inúmeros brasileiros do universo cinematográfico,
evidenciando a vergonhosa disparidade socioeconômica do país e representando uma
ameaça à cidadania dessa população. Dessarte, urge a adoção de estratégia para reverter
esse panorama.
Caio Henrique Alves Moreira – Enem 2019
d) Contestação
Embora a Constituição Federal de 1988 assegure o acesso à cultura como direito de
todos os cidadãos, percebe-se que, na atual realidade brasileira, não há o
cumprimento dessa garantia, principalmente no que diz respeito ao cinema. Isso
acontece devido à concentração de salas de cinema nos grandes centros urbanos e à
condição cultural de que a arte é direcionada aos mais favorecidos economicamente.
Ana Clara Socha – Enem 2019

Segundo o filósofo Friedrich Nietzsche, a arte existe para impedir
que a realidade nos destrua. Sob essa ótica, é inegável a
crucialidade das expressões culturais para a promoção do bemestar do homem moderno. No entanto, ao se observar o caráter
excludente do acesso ao cinema no Brasil, é notório que o
entendimento de Nietzsche não tem sido considerada no país.
Nesse sentido, pode-se afirmar que a negligência governamental e
a escassa abordagem do problema agravam essa situação.
Juliana Souza – Enem 2019

Segundo o filósofo Friedrich Nietzsche, a arte existe para impedir
que a realidade nos destrua. Sob essa ótica, é inegável a
crucialidade das expressões culturais para a promoção do bemestar do homem moderno. No entanto, ao se observar o caráter
excludente do acesso ao cinema no Brasil, é notório que o
entendimento de Nietzsche não tem sido considerada no país.
Nesse sentido, pode-se afirmar que a negligência
governamental e a escassa abordagem do problema agravam
essa situação. (DIREÇÃO DOS ARGUMENTOS – RELAÇÃO DE
ADIÇÃO)

CAPÍTULO 3: A MICROESTRUTURA DO DESENVOLVIMENTO

Primeiramente, é válido destacar que a displicência estatal colabora com esse
cenário. De acordo com o Artigo 6º da Constituição Federal do Brasil, promulgada no ano
de 1988, todo cidadão brasileiro tem direito ao lazer. Entretanto, ao se analisar a
concentração de cinemas nas áreas de renda mais alta das grandes cidades, é indiscutível
que essa premissa constitucional não é valorizada pelo governo nacional. Dessa maneira,
é importante salientar que essa má atuação do Estado provoca o acesso desigual a essa
atividade de exibição por parte da população e, consequentemente, garante a condição
de subcidadania de diversos indivíduos.
Além disso, é pertinente ressaltar que a insuficiente exposição dessa problemática
contribui para a não democratização desse programa cultural. Nessa perspectiva,
muitas vezes, a mídia negligência o debate acerca da ausência de lazer nas periferias
urbanas e no interior do país, o que faz com que a carência de cinemas nessas regiões
não seja denunciada. Dessa forma, é indubitável que a pouca abordagem midiática com
relação ao caráter restritivo do universo cinematográfico proporciona a perpetuação da
concentração regional dessa atividade de exibição.
Juliana Souza – Enem 2019

Lembre-se de que na DIREÇÃO DOS ARGUMENTOS, a Juliana fez assim: “Nesse
sentido, pode-se afirmar que a negligência governamental e a escassa abordagem
do problema agravam essa situação.”

Primeiramente, é válido destacar que a displicência estatal colabora com esse cenário.
De acordo com o Artigo 6º da Constituição Federal do Brasil, promulgada no ano de
1988, todo cidadão brasileiro tem direito ao lazer. Entretanto, ao se analisar a
concentração de cinemas nas áreas de renda mais alta das grandes cidades, é indiscutível
que essa premissa constitucional não é valorizada pelo governo nacional. Dessa maneira,
é importante salientar que essa má atuação do Estado provoca o acesso desigual a essa
atividade de exibição por parte da população e, consequentemente, garante a condição
de subcidadania de diversos indivíduos.
Juliana Souza – Enem 2019

Primeiramente, é válido destacar que a displicência estatal colabora
com esse cenário. De acordo com o Artigo 6º da Constituição
Federal do Brasil, promulgada no ano de 1988, todo cidadão
brasileiro tem direito ao lazer. Entretanto, ao se analisar a
concentração de cinemas nas áreas de renda mais alta das
grandes cidades, é indiscutível que essa premissa
constitucional não é valorizada pelo governo nacional. Dessa
maneira, é importante salientar que essa má atuação do Estado
provoca o acesso desigual essa atividade de exibição por parte da
população e, consequentemente, garante a condição de
subcidadania de diversos indivíduos.
Juliana Souza – Enem 2019

Primeiramente, é válido destacar que a displicência estatal colabora com esse cenário.
De acordo com o Artigo 6º da Constituição Federal do Brasil, promulgada no ano de 1988,
todo cidadão brasileiro tem direito ao lazer. Entretanto, ao se analisar a concentração de
cinemas nas áreas de renda mais alta das grandes cidades, é indiscutível que essa

premissa constitucional não é valorizada pelo governo nacional. Dessa maneira, é
importante salientar que essa má atuação do Estado provoca o acesso desigual a
essa atividade de exibição por parte da população e, consequentemente, garante a
condição de subcidadania de diversos indivíduos.
Juliana Souza – Enem 2019

CAPÍTULO 4: A MICROESTRUTURA DA CONCLUSÃO

Exemplo 1:
Torna-se evidente, portanto, que o acesso não democrático ao cinema no Brasil é
um entrave que precisa ser solucionado. Sendo assim, o Estado deve investir na

ampliação do alcance desse programa cultural, por meio da capitalização das empresas
exibidoras. Isso pode ocorrer, por exemplo, com a concessão de subsídios fiscais a
instituições privadas que, comprovadamente, promovam a construção de cinemas nas
áreas carentes do país, a fim de que a acessibilidade a essa atividade de exibição seja
garantida de forma igualitária. Ademais, a mídia deve elaborar reportagens de denúncia,
as quais exibam a carência desse tipo de lazer nas periferias urbanas. Desse modo,
certamente, a afirmação de Nietzsche será vivenciada por todos os cidadãos brasileiros.
(RETOMADA DO TEMA)
Juliana Souza – Enem 2019
Exemplo 2:
Segundo o filósofo Friedrich Nietzsche, a arte existe para impedir que a
realidade nos destrua. Sob essa ótica, é inegável a crucialidade das
expressões culturais para a promoção do bem-estar do homem moderno. (...)
(TRECHO DA INTRODUÇÃO)

Torna-se evidente, portanto, que o ideal de Nietzsche precisa ser uma
realidade em relação ao acesso democrático ao cinema no Brasil. Sendo assim, o
Estado deve investir na ampliação do alcance desse programa cultural, por meio da
capitalização das empresas exibidoras. (RETOMADA DO REPERTÓRIO
SOCIOCULTURAL DA INTRODUÇÃO)
Adaptado do texto de Juliana Souza – Enem 2019

P2

Torna-se evidente, portanto, que o acesso não democrático ao cinema
no Brasil é um entrave que precisa ser solucionado. Sendo assim, o
Estado deve investir na ampliação do alcance desse programa
cultural, por meio da capitalização das empresas exibidoras. Isso
pode ocorrer, por exemplo, com a concessão de subsídios fiscais a
instituições privadas que, comprovadamente, promovam a
construção de cinemas nas áreas carentes do país, a fim de que a
acessibilidade a essa atividade de exibição seja garantida de forma
igualitária. Ademais, a mídia deve elaborar reportagens de denúncia,
as quais exibam a carência desse tipo de lazer nas periferias urbanas.
Desse modo, certamente, a afirmação de Nietzsche será vivenciada
por todos os cidadãos brasileiros.
Juliana Souza – Enem 2019
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Para facilitar a construção da proposta de intervenção, tente sempre se lembrar
destas perguntinhas:

Partindo dessas perguntas, você começa a entender a função de cada elemento da
proposta. A fim de ajudar ainda mais você, darei dicas de como construir cada uma
desses elementos.

Para que a banca consiga identificar o AGENTE com facilidade, faça:






AGENTE deve criar...
AGENTE precisa aprimorar...
Cabe ao AGENTE estabelecer...
É preciso que AGENTE desenvolva...
Urge que AGENTE 1 capacite, junto com AGENTE 2, ...

Para que a banca consiga identificar a AÇÃO com facilidade, faça:






AGENTE deve criar AÇÃO...
AGENTE precisa aprimorar AÇÃO...
Cabe ao AGENTE estabelecer AÇÃO...
É preciso que AGENTE desenvolva AÇÃO...
Urge que AGENTE 1, junto com AGENTE 2, AÇÃO...

Para que a banca consiga identificar o MODO e MEIO com facilidade, faça:





... AÇÃO, POR MEIO DE...
... AÇÃO, POR INTERMÉDIO DE...
... AÇÃO, MEDIANTE O/A...
... AÇÃO. ISSO PODE SER FEITO POR MEIO DE...

Para que a banca consiga identificar o EFEITO com facilidade, faça:






... MEIO/MODO, PARA QUE...
... MEIO/MODO, A FIM DE QUE...
... MEIO/MODO, COM O OBJETIVO DE...
... MEIO/MODO, COM O FITO DE...
... MEIO/MODO. ISSO DEVE SER FEITO COM O INTUITO DE...

Antes de tratarmos do DETALHAMENTO, identifique, nas propostas abaixo, com
marca-textos, os QUATRO ELEMENTOS estudados nesta página. Use cores
diferentes para cada elemento.
Dessa forma, as instituições de ensino devem promover a inclusão de alunos surdos, por
meio da contratação de intérpretes de LIBRAS, a fim de propiciar, nas salas de aula, mais
oportunidades de aprendizado, favorecendo, assim, um ambiente menos excludente a
esses indivíduos.
Impende, pois, que a manipulação do comportamento do usuário deixe de ser um
obstáculo no Brasil. Nesse sentido, o Ministério Público deve incentivar a navegação
cautelosa na internet, por meio de palestras e campanhas públicas, divulgadas nas mídias
televisivas, com enfoque nos perigos do compartilhamento imprudente de informações online pela população. Essa iniciativa possui a finalidade de combater a fragilização das
escolhas individuais ocasionada pelas práticas de controle de dados por serviços digitais,
e assim contribuir para a luta contra a supervalorização do lucro por parte dos indivíduos
e as decisões influenciadas.

Agora vamos falar sobre o DETALHAMENTO. E para facilitar, saiba como você deve
pensar para detalhar:
1. Dizer o PAPEL do agente ou da ação;
2. Dar EXEMPLOS para a ação ou para o modo/meio;
3. EXPECTATIVA acerca da ação, do modo/meio ou do efeito.
Como você deve ter percebido, o DETALHAMENTO é um ALGO A MAIS em relação
a um dos QUATRO ELEMENTOS (agente, ação, meio e modo, efeito). Para realizálo, você deve escolher um dos elementos e DETALHÁ-LO.
Veja como:
1. PAPEL do agente ou da ação
Exemplo 1:
Para solucionar tal entrave, as ONGs, como órgãos que visam suprir
as deficiências do Estado, devem disponibilizar, aos jovens surdos,
aulas com professores voluntários e capacitados, em ambientes com
total acessibilidade, como igrejas, a fim de dar possibilidades para essa
parcela.
INEP

Exemplo 2:
Ademais, deve haver a construção do senso crítico, por meio de
campanhas midiáticas, feitas por ONGs, juntamente com emissoras de
televisão, cuja abrangência é demasiado significativa, com a
utilização de artistas renomados que apresentem as dificuldades vividas
por esse grupo social no ambiente escolar, para que não se aceite
qualquer preconceito aos indivíduos portadores dessa deficiência.
INEP – Adaptado
Exemplo 3:
Verifica-se, portanto, que a desigualdade, em paralelo à compactação
social, é um fator fundamental para a persistência desse panorama. A fim
de formar uma sociedade justa e igualitária, o Poder Executivo Federal,
além de superar desigualdades históricas, deve desenvolver projetos
de governo – os quais buscam atender as diferentes necessidades
da sociedade – com o fito de informar a sociedade sobre a importância
de agir para garantir a igualdade no acesso ao cinema.
Caroline Baptista – Adaptado – Enem 2019

2. EXEMPLOS para a ação ou para o modo/meio
Exemplo 1:
Ademais, as Prefeituras devem disponibilizar materiais tecnológicos,
como computadores e tablets, a fim de otimizar o aprendizado visual
dos surdos.
INEP
Exemplo 2:
Torna-se evidente, portanto, que o acesso não democrático ao cinema
no Brasil é um entrave que precisa ser solucionado. Sendo assim, o
Estado deve investir na ampliação do alcance desse programa cultural,
por meio da capitalização das empresas exibidoras. Isso pode
ocorrer, por exemplo, com a concessão de subsídios fiscais a
instituições privadas que, comprovadamente, promovam a
construção de cinemas nas áreas carentes do país, a fim de que a
acessibilidade a essa atividade de exibição seja garantida de forma
igualitária.
Juliana Souza – Enem 2019

3. EXPECTATIVA acerca da ação, do modo/meio ou do efeito
Exemplo 1:
Ademais, a mídia deve elaborar reportagens de denúncia, as quais
exibam a carência desse tipo de lazer nas periferias urbanas. Desse
modo, certamente, a afirmação de Nietzsche será vivenciada por todos os
cidadãos brasileiros.
Juliana Souza – Enem 2019
Exemplo 2:
Ademais, cabe às escolas, principal formadora da moral, criar palestras
e debates com médicos e psicólogos, que desenvolvam nos alunos
conceitos como igualdade e inclusão, por meio de exemplos reais de
superação das deficiências, diminuindo a exclusão nas salas de aula.
INEP
Exemplo 3:
Desse modo, é imprescindível democratizar o acesso ao cinema no
Brasil. Para isso, cabe às prefeituras disponibilizar a experiência
cinematográfica à população urbana menos privilegiada, por meio de
eventos de exibição em áreas periféricas – os quais forneçam
programações internacionais e nacionais a custos reduzidos –, com
o intuito de evitar o processo de elitização cultural em virtude de
disparidades socioeconômicas.
Eduarda Amorim – Enem 2019

Exemplo 4:
Paralelamente, o Ministério da Educação deve levar o tema às escolas
públicas e privadas. Isso deve ocorrer por meio da substituição de parte
da carga teórica da Base Nacional Comum Curricular por projetos
interdisciplinares que envolvam exibição de filmes condizentes com a
prática pedagógica e visitas aos cinemas da região da escola, para que
se desperte o interesse do aluno pelo tema ao mesmo tempo em
que se desenvolve sua consciência cultural e cidadã. Nesse
contexto, poder-se-á expandir a ação transformadora da sétima arte
retratada em "Na Quebrada", criando um legado duradouro de
acesso à cultura e de desenvolvimento social em território nacional.
Gabriel de Lima – Enem 2019

Exemplo 1:
Torna-se evidente, portanto, que o acesso não democrático ao cinema no Brasil é um
entrave que precisa ser solucionado. Sendo assim, o Estado deve investir na ampliação
do alcance desse programa cultural, por meio da capitalização das empresas exibidoras.
Isso pode ocorrer, por exemplo, com a concessão de subsídios fiscais a instituições
privadas que, comprovadamente, promovam a construção de cinemas nas áreas carentes
do país, a fim de que a acessibilidade a essa atividade de exibição seja garantida de forma
igualitária. Ademais, a mídia deve elaborar reportagens de denúncia, as quais exibam a
carência desse tipo de lazer nas periferias urbanas. Desse modo, certamente, a
afirmação de Nietzsche será vivenciada por todos os cidadãos brasileiros.
(FECHAMENTO DO TEXTO COM RETOMADA DO REPERTÓRIO DA INTRODUÇÃO)
Juliana Souza – Enem 2019
Exemplo 2:
O acesso pouco democrático ao cinema, em território nacional, é, portanto, uma
problemática de raízes históricas e atuais a ser combatida. Nesse sentido, a Secretaria de
Cultura deve, por meio de parcerias público-privadas com empresas do ramo dos cinemas,
investir na construção de salas de cinema em regiões, até então, desprovidas desse
estabelecimento. Essas parcerias devem oferecer incentivos fiscais e, em troca, a
Secretaria deverá conseguir recursos e equipamentos de qualidade para utilizar nessas
novas salas. O objetivo dessa proposta é desconcentrar as salas de cinema no país e
aumentar sua oferta em todo o território e, assim, democratizar o acesso ao cinema para
que a carga intelectual da sétima arte possa ser mais bem difundida no país.
(FECHAMENTO DO TEXTO COMO DETALHAMENTO DO EFEITO)
Pedro Luís Ladeira Mello – Enem 2019
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