
 

 

Exercícios- Texto dissertativo-argumentativo 
Professora: Viviane Faria – 1ª Série 

 
Questão- Leia o desenvolvimento 1 e o desenvolvimento 2 retirados da redação de um aluno sobre o tema do 
Enem 2019: “Democratização do acesso ao cinema no Brasil”. 
 
DESENVOLVIMENTO 1 
 Em primeiro lugar, deve-se considerar o que motivou esse cenário. Pode-se citar, por exemplo, a 

concentração dos cinemas em áreas centrais e de alto poder econômico das grandes cidades, o que excluiu 
o acesso a esse serviço para os cidadãos que não residem nessas regiões, como os moradores de 
comunidades periféricas e de cidades interioranas. Além disso, os altos preços cobrados por esse serviço 
também estimulam o indivíduo a não consumi- lo. Isso ocorre, já que em um país no qual muitas famílias 
sobrevivem com uma renda de um salário mínimo (cerca de R$998,00), muitos indivíduos provenientes 
destas deixam atividades relacionadas ao lazer em segundo plano, visto que pagar R$15,00 em um 
ingresso, por exemplo, compromete o limitado orçamento familiar. Por fim, o advento da pirataria também 
contribui para esse processo, uma vez que é mais fácil e barato, apesar de ilegal, realizar o “download” de 
filmes, para muitos indivíduos.  
 

DESENVOLVIMENTO 2 
 Em segundo lugar, é necessário mencionar que o cinema traz benefícios para a sociedade. Para o cidadão, 

por exemplo, pode-se citar o ganho cultural e de conhecimento, já que, ao consumir a “sétima arte” o 
indivíduo entra em contato com áreas distintas as que está acostumado, aprendendo mais sobre elas. Um 
exemplo disso é a possibilidade do espectador aprender sobre as sociedades de países orientais, como 
China e índia, por meio de obras desses países, como os denominados “filmes bollywoodianos”. Ademais, 
há o ganho econômico, pois a produção e a comercialização de filmes geram empregos. Ao possuir um 
emprego, o trabalhador passa a possuir renda, o que possibilita a ele ter uma vida digna, podendo pagar 
suas dívidas e consumir bens, como eletrodomésticos e imóveis, por exemplo. Além disso, o cinema 
possibilita a divulgação do país no exterior, o que pode aumentar a taxa de turismo de estrangeiros ao 
Brasil, como ocorreu com as obras “Central do Brasil” e “Rio”, que, ao serem nomeadas ao “Oscar”, prêmio 
máximo do cinema mundial, geraram um maior interesse no país. 

 
a) Considerando o que foi desenvolvido, escreva uma introdução para o texto apresentado. 
b) Considerando o que foi desenvolvido, escreva uma(s) proposta(s) de intervenção para o texto 

apresentado. 
c) Analisando o desenvolvimento 1, escreva a ideia central desse parágrafo. 
d) Analisando o desenvolvimento 2, escreva a ideia central desse parágrafo. 
e) Você consegue identificar algum repertório sociocultural? Qual(is)? 

 


