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EVOLUÇÃO DAS EXIGÊNCIAS DO CRITÉRIO V 

De 2009 a 2011 De 2012 a 2015 Em 2016 A partir de 2017 

Soluções amplas, sem 
especificações, que 
respondessem aos 

argumentos. 

Quanto mais propostas, 
melhor: as propostas se 

concentraram na 
conclusão, mas eram 

múltiplas com diversos 
agentes 

Começam a ser exigidos os 
elementos-base para a 

proposta: QUEM, O QUÊ, 
COMO e PARA QUÊ. 

Exige-se pelo menos UMA 
PROPOSTA COMPLETA 

(que pontua no critério V) 
a qual apresente todos os 

elementos-base + um 
detalhamento. 

 

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 governo. Embora o cinema tenha se popularizado, posteriormente, como entretenimento, [TESE] nota-se, na 

contemporaneidade, a sua limitação social, em virtude do discurso elitizado que o compõe e da falta de acesso por parte da 

população. Essa visão negativa pode ser significativamente minimizada, desde que acompanhada da sua desconstrução coletiva, 

junto à redução do custo do ingresso para a maior acessibilidade.  

Em primeira análise, [MINITESE1] 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 inferiores. [EXPLICAÇÃO1] 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 subordinação. Sob essa ótica, constata-se que o discurso hegemônico introduzido, na modernidade, 

[EVIDÊNCIA1] 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 os indivíduos [sic] têm o direito ao lazer e ao entretenimento. [CONCLUSÃO1] 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 população.  

Além disso, [MINITESE2] uma comunidade que restringe o acesso ao cinema, por meio do custo de ingressos, representa 

um retrocesso para a coletividade que preza por igualdade. Nesse sentido, [EXPLICAÇÃO2] na teoria da percepção do estado da 

sociedade, de Émile Durkheim, sociólogo francês, abrangem-se duas divisões: "normal e patológica". Seguindo essa linha de 

pensamento, [EVIDÊNCIA2] observa-se que um ambiente patológico, em crise, rompe com o seu desenvolvimento, visto que um 

sistema desigual não favorece o progresso coletivo. Dessa forma, [CONCLUSÃO2] com a disponibilidade de ir ao cinema mediada 

pelo preço — que não leva em consideração a renda regional —, a democratização torna-se inviável.  

[RETOMADA DA TESE] Depreende-se, portanto, a relevância da igualdade do acesso ao cinema no Brasil. Para que isso 

ocorra, é necessário que o [AGENTE] Estado1 [AÇÃO] proporcione a redução coerente do custo de ingressos por região2, 

[DETALHAMENTO] junto à difusão da importância da produção cinematográfica no cotidiano, nos meios de comunicação3, [MEIO] 

por meio de anúncios4, [EFEITO] a fim de colaborar com o acesso igualitário5. Ademais, a [AGENTE] instituição educacional1B [AÇÃO] 

deve proporcionar aos indivíduos uma educação voltada à democratização coletiva do cinema2B, como entretenimento destinado 

às elites, [MEIO] por intermédio de debates e palestras, na área das Ciências Humanas3B, como forma de esclarecimento 

populacional4B. Assim, haverá um ambiente estável que colabore com a acessibilidade geral ao cinema no país. 

Alana Miranda Delfino 
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A terceira fase do Modernismo vigorou, no Brasil, durante o Período Liberal-Democrático, 

apresentando como uma de suas propostas artísticas a retratação das “Sociedades Liminares” – 

tradicionalmente excluídas do projeto cultural brasileiro – nas obras cinematográficas. Tal movimento, 

conhecido como “Cinema Novo”, embora objetivasse a integração de povos historicamente invisibilizados, 

não obteve êxito na democratização do cinema no país, haja vista o não comparecimento daqueles aos 

cinemas da época. Esse panorama, ainda vigente na contemporaneidade, é atestado não só pelo crescente 

índice de pirataria nas artes visuais, como pela constante mobilização de ongs na exibição de filmes em 

ambientes desprovidos do acesso ao cinema.  

Em primeira análise, constatam-se as amplas taxas de comercialização de filmes pirateados, 

sobretudo, nos centros urbanos. Essa problemática atenta, pois, para o descumprimento de um dos artigos 

da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o qual trata dos direitos autorais de produções artísticas, 

gravemente feridos pela comercialização de filmes reproduzidos ilegalmente. Entretanto, tal cenário nada 

mais é do que um reflexo do acesso restrito a tais conteúdos, em razão dos altos preços cobrados pelas 

sessões de cinema, induzindo, assim, os indivíduos menos favorecidos a optarem pela pirataria – menos 

onerosa e, portanto, mais adequada ao seu diminuto poder de compra.  

Vale ressaltar, ainda, a realização, por instituições não governamentais, de projetos inclusivos que 

contam com sessões de filmes em ambientes comunitários não contemplados pelo acesso à tv ou à internet. 

Exemplo disso foi a transmissão do filme “Cidade de Deus” na comunidade onde ocorreram as filmagens, a 

fim de oferecer aos próprios atores a possibilidade de assistirem ao longa. Destarte, evidencia-se a negligência 

estatal na democratização do cinema, visto que os referidos projetos são iniciativa de instituições privadas – 

aspecto abordado por Axel Honneth, o qual afirma ser dever do Estado a garantia do acesso às manifestações 

culturais, fato não verificado no país.  

[RETOMADA DA TESE PRÉ-PRONTA      ] Urge, pois, que medidas sejam tomadas com o intuito de se coibir 

o problema discorrido. [AGENTE] Ao Governo Federal1, [AÇÃO] caberia a ampliação de ambientes comunitários 

de exibição de filmes no país2, [EFEITO] a fim de se democratizar o acesso ao cinema3. Para isso, [MEIO] deveria 

haver não só a redução do valor dos ingressos nos cinemas já existentes, mas também a expansão de 

instalações que transmitiriam filmes gratuitamente em locais afastados dos centros urbanos4. Desse modo, 

[DETALHAMENTO] em consonância a um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, propostos pela ONU 

para 2030, o Brasil mobilizar-se-ia quanto à redução das desigualdades, tarefa imprescindível na edificação 

de um Estado Democrático5, de modo a romper com a marginalização das sociedades liminares, verificada 

desde os Anos Dourados. 

Bruna Guarçoni 
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Para o filósofo escocês David Hume, a principal característica que difere o ser humano dos outros 

animais é o seu pensamento, habilidade que o permite ver aquilo que nunca foi visto e ouvir aquilo que nunca 

foi ouvido. Sob essa ótica, vê-se que o cinema representa a capacidade de transpor para a tela as ideias e os 

pensamentos presentes no intelecto das pessoas, de modo a possibilitar a criação de novos universos e, 

justamente por esse potencial cognitivo, ele é muito relevante. É prudente apontar, diante disso, que a arte 

cinematográfica deve ser democratizada, em especial no Brasil – país rico em expressões culturais que podem 

dialogar com esse modelo artístico –, por razões que dizem respeito tanto à sociedade quanto às leis.  

Em primeiro lugar, é válido frisar o cinema dialoga com uma elementar necessidade social e, 

consequentemente, não pode ser deixado em segundo plano. Para entender essa lógica, pode-se mencionar 

o renomado historiador holandês Johan Huizinga, o qual, no livro "Homo Ludens", ratifica a constante busca 

humana pelo prazer lúdico. É exatamente nessa conjuntura que se insere o fenômeno cinematográfico, uma 

vez que ele, ao possibilitar a interação de vários indivíduos na contemplação do espetáculo, faz com que a 

plateia participe das histórias, de modo a compartilhar experiências e vivências. É perceptível, portanto, o 

louvável elemento benfeitor dessa criação artística , capaz de garantir a coesão da comunidade.  

Em segundo lugar, é oportuno comentar que o cenário do cinema supracitado remete ao arcabouço 

jurídico do país. Isso porque o artigo 215 da Constituição Federal é claro em caracterizar os bens culturais 

como um direito de todos, concebidos com absoluta prioridade por parte do Estado. Contudo, é desanimador 

notar que tal diretriz não dá sinais de plena execução e, para provar isso, basta analisar as várias pesquisas do 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional ( IPHAN ) que demonstram a lamentável distribuição das 

práticas artísticas –dentre elas, o cinema--, uma vez que estão restritas a poucos municípios brasileiros. Vê-

se, então, o perigo da norma apresentada findar em desuso, sob pena de confirmar o que já propunha Dante 

Alighiere, em "A Divina Comédia": "As leis existem, mas quem as aplica?". Esse cenário, certamente, configura-

se como desagregador e não pode ser negligenciado.  

Por fim, caminhos devem ser elucidados para democratizar o acesso ao cinema no Brasil, levando-se 

em consideração as questões sociais e legislativas abordadas. Sendo assim, cabe ao Governo Federal – órgão 

responsável pelo bem-estar e lazer da população – elaborar um plano nacional de incentivo à prática 

cinematográfica, de modo a instituir ações como a criação de semanas culturais nacionais, bem como o 

desenvolvimento de atividades artísticas públicas. Isso pode ser feito por meio de uma associação entre 

prefeituras, governadores e setores federais —já que o fenômeno envolve todos esses âmbitos 

administrativos—, os quais devem executar periódicos eventos, ancorados por atores e diretores, que visem 

exibir filmes gratuitos para a comunidade civil. Esse projeto deve se adaptar à realidade de cada cidade para 

ser efetivo. Dessa forma, o cinema poderá ser, enfim, democratizado, o que confirmará o que determina o 

artigo 215 da Constituição. Assim, felizmente, os cidadãos poderão desfrutar das benesses advindas dessa 

engrandecedora ação artística. 

Gabriel Melo 
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EXERCÍCIOS: ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

TESE > O Brasil hoje enfrenta um verdadeiro e inadmissível genocídio de jovens negros. 

A1 
A violência da polícia militar, principalmente em zonas 
periféricas, onde há a intenção de combater o tráfico de 
drogas e o crime organizado, é exacerbada. Muitos 
policiais que atuam nesses locais são despreparados e 
mal remunerados além de não terem 
acompanhamento emocional. O resultado desse 
cenário de incipiência misturado ao dia a dia tenso com 
a criminalidade são os efeitos colaterais de pequenas 
guerras urbanas: a morte de jovens e crianças inocentes 
que cruzam esses campos de batalha. 

A2 
Além disso, há um racismo estrutural e institucional que 
deixa os jovens negros sempre mais vulneráveis a 
quaisquer ambientes sociais nocivos. Esse ambiente 
austero coloca esse grupo social em uma posição contínua 
de culpado, de criminoso, de ameaça ao bem-estar social, 
pressupondo que sua idade e sua cor já são elementos 
suficientes para indicá-los como culpados e, portanto, para 
serem punidos, ora pela força da lei, ora pela manifestação 
da violência social dos que pregam “justiça com as próprias 
mãos”. 
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TESE > A desinformação do povo brasileiro, oriunda da onipresença das fake news, tem gerado graves problemas 
sociais. 

A1 Pensamento político maniqueísta e reducionista +  
ódio entre as pessoas =  

ameaça à democracia e ao bem-estar social 
 

A2 Negação da ciência como espaço de construção de 
conhecimento (movimentos antivacina e terraplanistas) 
causa atraso na manutenção do progresso da sociedade. 

PROPOSTA DE INTERVENÇÃO COMPLETA 

AGENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AÇÃO MEIO/MODO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DETALHAMENTO 

EFEITO 
 
 
 
 

 

TESE > A produção de itens culturais e artísticos hoje no Brasil não é incentivada nem valorizada seja pela própria 
sociedade, seja pelo Estado. 

A1  
 
 

A2 
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