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Roteiro de Estudo 

O objetivo desse roteiro é para que você, aluno, recorde o conteúdo estudado no primeiro 

bimestre, por meio de exercícios de interpretação que retomem a matéria como um todo. Ao 

final, após fazer essas atividades, confira o gabarito. 

Leia os textos abaixo. Todos eles são redações NOTA 1000 de 2019. Veja os argumentos 

grifados e analise quais foram os tipos argumentativos utilizados. 

Texto 1 

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.  

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." 

Texto 2 

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." 

Texto 3 

Durante a primeira metade do século XX, as obras cinematográficas de Charlie Chaplin atuaram 
como fortes difusores de informações e de ideologias contra a exploração e o autoritarismo no 
continente americano. No contexto atual, o cinema permanece como um importante veículo de 
conhecimento, mas. No Brasil, não há o acesso democrático a essa mídia em decorrência das 
disparidades socioeconômicas nas cidades, as quais fomentam a elitização dos ambientes de 
entretenimento, e da falta de investimentos em exibições populares, as quais, muitas vezes, são 
realizadas em prédios precários e não são divulgadas. Portanto, é imperativo promover mecanismos 
eficientes de integração dos telespectadores para facilitar o contato com filmes, proeminentes na 
introdução dos cidadãos. 

Tendo em vista a realidade supracitada, destaca-se a crescente discrepância entre as classes sociais 
nos grandes centros habitacionais, o que leva a modificações no espaço. Essa visão condiz com as 
ideias de Henri Lefebvre, uma vez que, para o sociólogo, o meio urbano é a manifestação de 
conflitos, o que pode ser relacionado à evidente segregação socioespacial dos cinemas. Nesse viés, 
a concentração de salas de exibição em áreas nobres está vinculada às desigualdades sociais e 



configura a elitização do acesso aos filmes em locais públicos em função do encarecimento dos 
serviços ao longo dos anos. Dessa forma, para uma grande parte dos brasileiros, o entretenimento 
e o aprendizado por meio das obras cinematográficas, como visto no início do século XX, se tornam 
inviáveis, restringindo o contato com novos ideais e inibindo a mobilização da sociedade em prol de 
seus valores. 

Além disso, a insuficiência de recursos destinados a exibições em teatros populares é um fator que 
dificulta a democratização do cinema no Brasil. Isso porque, apesar de Steve Jobs, um dos 
fundadores da empresa “Apple”, ter corroborado com a ideia do mundo virtual como influenciador 
ao constatar que a “tecnologia move o mundo”, as redes sociais não são utilizadas pelos órgãos 
públicos para divulgar apresentações cinematográficas nos centros culturais, presentes em diversas 
regiões do país. Aliada à falta de visibilidade, a precariedade infraestrutural dos prédios onde tais 
eventos ocorrem reduz a qualidade de experiência e desencoraja muitos de frequentarem os locais, 
apesar dos menores preços. Assim, torna-se clara a necessidade de investimentos par garantir o 
contato com os filmes, essenciais para a instrução e para a integração dos indivíduos. 

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 devem fornecer programações 
internacionais e acionais a custos reduzidos -, com o intuito de evitar o processo de elitização cultural 
em virtude de disparidades socioeconômicas. Ademais, compete ao Ministério da Cidadania 
promover a visibilidade dos centros culturais nas redes sociais e investir em reformas periódicas, a 
fim de assegurar a manutenção dos locais. Com essas medidas, assim como na época de Charlie 
Chaplin, a sociedade terá o maior contato com as novas ideias e as informações do mundo 
contemporâneo." 

 


