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REDAÇÃO
A realidade vivenciada pelos brasileiros para o acesso ao cinema é preocupante. Segundo
a Agência Nacional de Cinema (Ancine), de 10 salas de cinema 7 estão situadas em estados do
Sul e Sudeste, além de 6 em cada 10 estarem localizadas em somente 38 municípios brasileiros,
o que representa apenas 0,68% do 5570 municípios do Brasil. Nesse contexto de dificuldade de
acesso ao cinema, insere-se o tema da prova de Redação do Enem 2019, cuja proposta convida
o candidato a refletir sobre a “Democratização do acesso ao cinema no Brasil”.
Em relação a essa temática, é importante o candidato analisar a proposta, a fim de perceber
um viés positivo, já que uma linha de argumentação interessante para contemplar o tema seria
defender a importância de democratizar o acesso ao cinema. Esse raciocínio se justifica a
partir do atendimento a termos do comando de proposta, como “democratização” e “acesso ao
cinema”, todos de âmbito positivo. Além disso, as ideias apresentadas nos textos motivadores
demonstram uma linha de raciocínio dialética, pois os textos I e II versam sobre a importância
do cinema; já os textos III e IV falam sobre as dificuldades de acesso ao cinema no Brasil.
A partir dessa interpretação do comando de proposta e dos textos motivadores, seria
interessante o candidato, na introdução, apresentar o tema, demonstrando, por exemplo,
repertórios que apresentem ideias relacionadas ao acesso ao cinema, como o filme Cine
Holliúdy, no qual o personagem principal luta para difundir o acesso ao cinema em uma cidade
do interior do Ceará. Ademais, deve-se apresentar uma tese, a qual poderia antecipar ao leitor
o raciocínio dialético que será desenvolvido no texto, mostrando que, apesar da importância do
acesso ao cinema, no Brasil, ainda não há uma democratização.
No desenvolvimento, há necessidade de comprovar o posicionamento apresentado na
introdução, bem como ilustrar a argumentação com um repertório sociocultural das diversas
áreas do conhecimento. Seguindo o raciocínio dialético da tese, o candidato poderia apresentar
a importância do acesso ao cinema, discutindo, por exemplo, como essa arte promove a
inclusão cultural de minorias sociais e de pessoas que vivem em locais afastados dos grandes
centros, a partir da expansão do conhecimento histórico, artístico e cultural. Além disso,
segundo o antropólogo Roque de Barros, em sua obra Cultura: um conceito antropológico, a
cultura condiciona a visão de mundo do homem. Com isso, democratizar o acesso ao cinema
é possibilitar que os indivíduos melhorem sua visão crítica de sociedade, abandonando a
“cegueira”, metáfora exposta na obra de José Saramago, à qual estão expostos pela manipulação
ideológica imposta pelas redes de televisão, que limitam a criticidade das pessoas. Por fim,
segundo Pierre Bourdieu, cultura é um sistema de práticas mediadas pelas relações que se
estabelecem dentro de uma sociedade, sendo o capital cultural adquirido, também, por meio
do cinema, que seria uma forma de democratizar o conhecimento cultural das pessoas.
Outra linha de raciocínio que iria contemplar a contra-argumentação, realizando a
problematização necessária, seria discutir sobre a falta de acesso a salas de cinema em certas
localidades do País, já que a distribuição das salas de cinema e as dificuldades de acesso
reproduzem a concentração socioeconômica e a desigualdade regional do Brasil. Essas ideias
de concentração de serviços à sociedade condizem com as teorias do geógrafo David Harvey,
segundo o qual serviços de lazer e cultura ficam em locais “elitizados” da cidade, havendo uma
marginalização daqueles que moram na periferia, os quais não usufruem do direito à cidade.
Ademais, comprova-se uma falha governamental em efetivar os princípios dos artigos 6º e 215
da Constituição Federal, que asseguram os direitos sociais, como, respectivamente, o acesso
ao lazer e às fontes da cultura nacional, bem como de efetivar os objetivos da Lei Rouanet, a
qual promove incentivos fiscais para o desenvolvimento de projetos audiovisuais.
Além disso, o preço da maioria dos cinemas no Brasil não é acessível para a população,
bem como há a falta de ampliação da Lei da Meia-Entrada (Lei 12.933), que garante o
pagamento de metade do valor do ingresso somente a estudantes, deficientes e jovens entre 15
e 29 anos de baixa renda, excluindo, assim, uma grande parcela da sociedade que fica à mercê
das emissoras de televisão, as quais propagam uma cultura de massa, valorizando, em geral,
as produções cinematográficas estrangeiras em detrimento das brasileiras. Esse pensamento
condiz com as ideias dos teóricos da Escola de Frankfurt, principalmente Max Horkheimer e
Theodor Adorno, que caracterizam as diretrizes do capitalismo moderno que tenta, por meio
da publicidade, padronizar os gostos culturais priorizando as preferências de uma elite. Outro
argumento que demonstra uma falha na atuação governamental é a dificuldade de acesso ao
cinema por deficientes. Segundo a Instrução Normativa 128/2016 da Ancine, a partir de 1º
de janeiro de 2020, todas as salas de cinema do País serão obrigadas, sob pena de multa,
a oferecer aparelhos de acessibilidade para deficientes visuais e auditivos. Logo, com essas
falhas do Governo brasileiro em assegurar o amplo acesso ao cinema, percebe-se como ocorre
uma quebra do contrato social, no qual, segundo Rousseau, o Estado deve garantir os direitos
do cidadão, a fim de minimizar injustiças sociais, como a desigualdade.
Por fim, a conclusão deve apresentar uma proposta de intervenção social. Para isso, o
candidato deve preocupar-se em detalhar bem as intervenções e articulá-las com as
problematizações discutidas no desenvolvimento. Nesse sentido, pode-se propor ações
governamentais, em particular da Ancine ou da Secretaria Especial da Cultura, órgão vinculado
ao Ministério da Cidadania, no intuito de difundir as salas de cinema em regiões afastadas dos
grandes centros urbanos e em municípios distantes das capitais, por meio, por exemplo, de
cinemas móveis, como já ocorre em ações da Secretaria de Cultura do Ceará e de Minas Gerais.
Além disso, a democratização do cinema pode ser efetivada com uma ampliação da meiaentrada e do vale cultura, bem como com a diminuição de impostos relacionados a eventos
culturais, como sessões de cinema, para diminuir o preço dos ingressos. Outra solução, de âmbito
mais social, seria a população mais engajada politicamente reivindicar do Governo ações de
valorização da cultura, por meio da difusão do cinema. Por fim, o candidato pode propor uma
melhoria da infraestrutura das salas de cinema, a fim de possibilitar que os deficientes possam
ter acesso a essa arte, efetivando a Instrução Normativa da Ancine.
Desse modo, a prova de Redação do Enem 2019 trouxe à discussão nacional um tema
muito importante, pois possibilitar o acesso ao cinema é proporcionar o acesso à cultura,
minimizando desigualdades e efetivando a democracia. Assim, os benefícios do cinema poderão
ser aproveitados por todos os segmentos populares, o que possibilitaria o conhecimento sobre
a própria vida do indivíduo, ratificando o pensamento de Oscar Wilde: “A vida imita a arte
muito mais do que a arte imita a vida”.

