
Desenvolvimento

Já fez a introdução? Então agora vem o desenvolvimento! No desenvolvimento, 

defenda a sua tese apresentando ideias que a justifiquem, de forma consistente, e apresente 

seus argumentos. Essa parte é importante, por isso coloque tudo da forma mais clara possível 

para que o leitor compreenda seu ponto de vista. Para deixar organizado, uma dica é reservar 

um parágrafo para cada argumento, analisando todos os aspectos que você quer abordar. 

Lembre-se a argumentação deve ser feita através de mecanismos argumentativos.

Mas o que são mecanismos argumentativos? São estruturas linguísticas e semânticas; 

são relações textuais, contextuais e recursos de estilo na escrita que auxiliam a reflexão do 

autor, ou seja, são os mecanismos que o autor usa para comprovar seu ponto de vista dentro 

de uma redação. Sendo assim, exemplos, dados estatísticos, citações (autores, livros, jornais, 

revistas) ou relação com outras áreas do conhecimento (interdisciplinaridade) são excelentes 

exemplos de mecanismos argumentativos.

Portanto, no desenvolvimento deve haver relação entre o argumento e algum 

mecanismo que comprove o que está sendo dito. 

Vejamos então, alguns exemplos de redações nota mil do ano de 2019 e seus 

desenvolvimentos:

Gabriel Lopes, do Rio de Janeiro

O longa-metragem nacional "Na Quebrada" revela histórias reais de jovens da 

periferia de São Paulo, os quais, inseridos em um cenário de violência e pobreza, encontram 

no cinema uma nova perspectiva de vida. Na narrativa, evidencia-se o papel transformador da 

cultura por intermédio do Instituto Criar, que promove o desenvolvimento pessoal, social e 

profissional dos alunos por meio da sétima arte. Apresentando-se como um retrato social, tal 

obra, contudo, ainda representa a história de parte minoritária da população, haja vista o 

deficitário e excludente acesso ao cinema no Brasil, sobretudo às classes menos favorecidas. 

Todavia, para que haja uma reversão do quadro, faz-se necessário analisar as causas 

corporativas e educacionais que contribuem para a continuidade da problemática em território 

nacional.



Deve-se destacar, primeiramente, o distanciamento entre as periferias e as áreas de 

consumo de arte. Acerca disso, os filósofos Adorno e Horkheimer, em seus estudos sobre a 

"Indústria Cultural", afirmaram que a arte, na era moderna, tornou-se objeto industrial feito 

para ser comercializado, tendo finalidades prioritariamente lucrativas. Sob esse prisma, 

empresas fornecedoras de filmes concentram sua atuação nas grandes metrópoles urbanas, 

regiões onde prevalece a população de maior poder aquisitivo, que se mostra mais disposta a 

pagar um maior valor pelas exibições. Essa prática, no entanto, fomenta uma tendência 

segregatória que afasta o cinema das camadas menos abastadas, contribuindo para a 

dificuldade na democratização do acesso a essa forma de expressão e de identidade cultural 

no Brasil.

Ademais, uma análise dos métodos da educação nacional é necessária. Nesse sentido, 

observa-se uma insuficiência de conteúdos relativos à aproximação do indivíduo com a 

cultura desde os primeiros anos escolares, fruto de uma educação tecnicista e pouco voltada 

para a formação cidadã do aluno. Dessa forma, com aulas voltadas para memorização teórica, 

o sistema educacional vigente pouco estimula o contato do estudante com as diversas formas 

de expressão cultural e artística, como o cinema, negligenciando, também, o seu potencial 

didático, notável pela sua inerente natureza estimulante. Tal cenário reforça a ideia da teórica 

Vera Maria Candau, que afirma que o sistema educacional atual está preso nos moldes do 

século XIX e não oferece propostas significativas para as inquietudes hodiernas. Assim, com 

a carência de um ensino que desperte o interesse dos alunos pelo cinema, a escola contribui 

para um afastamento desses indivíduos em relação ao cinema, o que constitui um entrave para 

que eles, durante a vida, tornem-se espectadores ativos das produções cinematográficas 

brasileiras e internacionais.

É evidente, portanto, que a dificuldade na democratização do acesso ao cinema no 

Brasil é agravada por causas corporativas e educacionais. Logo, é necessário que a Secretaria 

Especial de Cultura do Ministério da Cidadania torne tais obras mais alcançáveis ao corpo 

social. Para isso, ela deve estabelecer parcerias público-privadas com empresas exibidoras de 

filmes, beneficiando com isenções fiscais aquelas que provarem, por meio de relatórios 

semestrais, a expansão de seus serviços a preços populares para regiões fora dos centros 

urbanos, de forma que, com maior oferta a um maior número de pessoas, os indivíduos 



possam efetivar o seu uso para o lazer e para o seu engrandecimento cultural. 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.

Daniel Gomes, de Fortaleza

O filme ‘’Cine Hollywood’’ narra a chegada da primeira sala de cinema na cidade de 

Crato, interior do Ceará. Na obra, os moradores do até então vilarejo nordestino têm suas 

vidas modificadas pela modernidade que, naquele contexto, se traduzia na exibição de obras 

cinematográficas. De maneira análoga à história fictícia, a questão da democratização do 

acesso ao cinema, no Brasil, ainda enfrenta problemas no que diz respeito à exclusão da 

parcela socialmente vulnerável da sociedade. Assim, é lícito afirmar que a postura do Estado 

em relação à cultura e a negligência de parte das empresas que trabalham com a ‘’sétima 

arte’’ contribuem para a perpetuação desse cenário negativo.

Em primeiro plano, evidencia-se, por parte do Estado, a ausência de políticas públicas 

suficientemente efetivas para democratizar o acesso ao cinema no país. Essa lógica é 

comprovada pelo papel passivo que o Ministério da Cultura exerce na administração do país. 

Instituído para se rum órgão que promova a aproximação de brasileiros a bens culturais, tal 

ministério ignora ações que poderiam, potencialmente, fomentar o contato de classes pouco 

privilegiadas ao mundo dos filmes, como a distribuição de ingressos em instituições públicas 

de ensino básico e passeios escolares a salas de cinema. Desse modo, o Governo atua como 

agente perpetuador do processo de exclusão da população mais pobre a esse tipo de 

entretenimento. Logo, é substancial a mudança desse quadro.



Outrossim, é imperativo pontuar que a negligência de empresas do setor – como 

produtoras, distribuidoras de filmes e cinemas – também colabora para a dificuldade em 

democratizar o acesso ao cinema no Brasil. Isso decorre, principalmente, da postura 

capitalista de grande parte do empresariado desse segmento, que prioriza os ganhos 

financeiros em detrimento do impacto cultural que o cinema pode exercer sobre uma 

comunidade. Nesse sentido, há, de fato, uma visão elitista advinda dos donos de salas de 

exibição, que muitas vezes precificam ingressos com valores acima do que classes populares 

podem pagar. Consequentemente, a população de baixa renda fica impedida de frequentar 

esses espaços.

É necessário, portanto, que medidas sejam tomadas para facilitar o acesso democrático 

ao cinema no país. Posto isso, o Ministério da Cultura deve, por meio de um amplo debate 

entre Estado, sociedade civil, Agência Nacional de Cinema (ANCINE) e profissionais da área, 

lançar um Plano Nacional de Democratização ao Cinema no Brasil, a fim de fazer com que o 

maior número possível de brasileiros possa desfrutar do universo dos filmes. Tal plano deverá 

focar, principalmente, em destinar certo percentual de ingressos para pessoas de baixa renda e 

estudantes de escolas públicas. Ademais, o Governo Federal deve também, mediante 

oferecimento de incentivos fiscais, incentivar os cinemas a reduzirem o custo de seus 

ingressos. Dessa maneira, a situação vivenciada em ‘’Cine Hollywood’’ poderá ser 

visualizada na realidade de mais brasileiros.

Textos disponíveis em: https://g1.globo.com/educacao/enem/2019/noticia/2020/01/17/enem-

2019-veja-integra-de-redacoes-nota-1-mil.ghtml Acesso em: 20/07/2020

Ana Clara, de Brasília

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 concepção cultural de que a arte 

direcionada aos mais favorecidos economicamente. 

https://g1.globo.com/educacao/enem/2019/noticia/2020/01/17/enem-2019-veja-integra-de-redacoes-nota-1-mil.ghtml
https://g1.globo.com/educacao/enem/2019/noticia/2020/01/17/enem-2019-veja-integra-de-redacoes-nota-1-mil.ghtml


É relevante abordar, primeiramente, que as cidades brasileiras foram construídas sobre 

um viés elitista e segregacionista, de modo que os centros culturais estão, em sua maioria, 

restritos ao espaço ocupado pelos detentores do poder econômico. Essa dinâmica não foi 

diferente com a chegada do cinema, já que apenas 17% da população do país frequenta os 

centros culturais em questão. Nesse sentido, observa-se que a segregação social - evidenciada 

como uma característica da sociedade brasileira, por Sérgio Buarque de Holanda, no livro 

"Raízes do Brasil" - se faz presente até os dias atuais, por privar a população das periferias do 

acesso à cultura e ao lazer que são proporcionados pelo cinema. 

Paralelo a isso, vale também ressaltar que a concepção cultural de que a arte não 

abrange a população de baixa renda é um fato limitante para que haja a democratização plena 

da cultura e, portanto, do cinema. Isso é retratado no livro "Quarto de Despejo", de Carolina 

Maria de Jesus, o qual ilustra o triste cotidiano que uma família em condição de 

miserabilidade vive, e, assim, mostra como o acesso a centros culturais é uma perspectiva 

distante de sua realidade, não necessariamente pela distância física, mas pela ideia de 

pertencimento a esses espaços. 

Dessa forma, pode-se perceber que o debate acerca da democratização do cinema é 

imprescindível para a construção de uma sociedade mais igualitária. Nessa lógica, é 

imperativo que o Ministério da Economia destine verbas para a construção de salas de 

cinema, de baixo custo ou gratuitas, nas periferias brasileiras por meio da inclusão desse 

objetivo na Lei de Diretrizes Orçamentárias, com o intuito de descentralizar o acesso à arte. 

Além disso, cabe às instituições de ensino promover passeios aos cinemas locais, desde o 

início da vida escolar das crianças, medianta autorização e contribuição dos responsáveis, a 

fim de desconstruir a ideia de elitização da cultura, sobretudo em regiões carentes. Feito isso, 

a sociedade brasileira poderá caminhar para a completude da democracia no âmbito cultural.

Augusto scapini, de Goiânia



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. 

De início, tem-se a noção de que a Constituição Federal assegura a todos os cidadãos o 

acesso igualitário aos meios de propagação do conhecimento, da cultura e do lazer. Porém, 

visto que os cinemas, materialização pública desses conceitos, concentram-se 

predominantemente nos espaços reservados à elite socioeconômica, como os "shopping 

centers", é inquestionável a existência de uma segregação das camadas mais pobres em 

relação ao acesso a esse recurso. Essa segregação é identificada na elaboração da tese de 

"autocidadania", escrita pelo sociólogo Jessé Souza, que denuncia a situação de 

vulnerabilidade social vivida pelos mais pobres, cujos direitos são negligenciados tanto pela 

falta de ação do Estado quanto pela indiferença da sociedade em geral. Fica claro, então, que 

o acesso ao cinema não é um recurso democraticamente pleno no Brasil. 

Como consequência dessa elitização dos espaços públicos, que promove a exclusão 

das camadas mais periféricas, é observado um bloqueio intelectual imposto a essa parte da 

população. Nesse sentido, assuntos pertinentes ao saber coletivo, que, por vezes, não são 

ensinados nas instituições formais de ensino, mas são destacados pelos filmes exibidos nos 

cinemas, não alcançam as mentes das minorias sociais, fato que impede a obtenção do 

conhecimento e, por conseguinte, a plenitude da essência aristotélica. Essa situação relaciona-

se com o conceito de "alienação", descrito pelo alemão Karl Marx, que caracteriza o estado de 

insuficiência intelectual vivido pelos trabalhadores da classe operária no contexto da 

Revolução Industrial, refletido na camada pobre brasileira atual. 



Portanto, fica evidente a importância do cinema para a construção de uma sociedade 

mais culta e a necessidade de democratização desse recurso. Nesse âmbito, cabe ao Ministério 

da Educação e da Cultura promover um maior acesso ao conhecimento e ao lazer, por meio da 

instalação de cinemas públicos nas áreas urbanas mais periféricas - que deverão possuir 

preços acessíveis à população local -, a fim de evitar a situação de alienação e insuficiência 

intelectual presente nos membros das classes mais baixas. Desse modo, o cidadão brasileiro 

poderá atingir a condição de plenitude da essência, prevista por Aristóteles, destacando-se, 

logo, das outras espécies animais, através do conhecimento e da cultura.

Textos disponíveis em: https://vestibular.brasilescola.uol.com.br/enem/enem-2019-

estudantes-nota-1000-dao-dicas-para-redacao/347658.html Acesso em: 20/07/2020

A partir da leitura dos textos observe que maioria dos desenvolvimentos apresentam 

uma estrutura muito parecida e se utilizam de mecanismos argumentativos, principalmente 

citações. Observe também que o desenvolvimento é a parte mais importante de um texto 

dissertativo-argumentativo, pois é nele que você defende o seu ponto de vista, por isso você 

deve colocar toda a sua atenção nessa parte do texto.

Por ora é isso, mais em breve estarei enviando um exercício. Boa semana a todos.
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