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Democratização do acesso ao cinema 
no Brasil



Democratização do acesso ao cinema no Brasil - Vinícius

Joaquin Phoenix, um ator renomado,
interpretou um dos maiores vilões da história dos
quadrinhos, o “coringa”, no filme “Joker” de 2019.
A peça cinematográfica foi um sucesso, ela foi
elogiada por diversos críticos e aclamada pelo
público. Entretanto, nem toda a população
brasileira teve acesso ao filme. Infelizmente, isso é
um fato que demonstra uma falha na garantia de
direito à apreciação do cinema na nação verde-
amarela. Assim, é indubitável que essa falha
ocorre por conta das elevadas restrições nos
auxílios governamentais e pela baixa renda da
população.



Manipulação do comportamento do usuário 
pelo controle de dados na Internet



Manipulação do comportamento do usuário 
pelo controle de dados na Internet

Segundo as ideias do sociólogo Habermas, os meios de
comunicação são fundamentais para a razão comunicativa. Visto
isso, é possível mencionar que a internet é essencial para o
desenvolvimento da sociedade. Entretanto, o meio virtual tem sido
utilizado, muitas vezes, para a manipulação do comportamento do
usuário pelo controle de dados, podendo induzir o indivíduo a
compartilhar determinados assuntos ou a consumir certos
produtos. Isso ocorre devido à falta de políticas públicas efetivas
que auxiliem o indivíduo a “navegar”, de forma correta, na
internet, e à ausência de consciência, da grande parte da
população, sobre a importância de saber utilizar adequadamente o
meio virtual. Essa realidade constituiu um desafio a ser resolvido
não somente pelos poderes públicos, mas também por toda a
sociedade.



ELEMENTOS DA INTRODUÇÃO
CONTEXTUALIZAÇÃO – apresentação do tema ao
leitor por meios de citações, exemplos, analogias,
alusões históricas, dados estatísticos etc.

PROBLEMATIZAÇÃO – tornar o fato um problema

TESE – sua opinião a respeito do tema

ARGUMENTOS – justificativa da sua opinião

(o porquê)



ATIVIDADE 1 

- Copie em seu caderno as introduções a seguir
de forma que elas contenham entre 6 e 8
linhas. O limite de 8 linhas não deve ser
ultrapassado. Por isso, TREINE.

- Depois de copiá-las, destaque com cores onde
estão os elementos apresentados no slide
anterior (contextualização; problematização;
tese; argumentos).



INTRODUÇÃO 1 - Thaís



INTRODUÇÃO 1 - Thaís

É fato que a tecnologia revolucionou a vida em

sociedade nas mais variadas esferas, a exemplo da saúde, dos

transportes e das relações sociais. No que concerne ao uso da

internet, a rede potencializou o fenômeno da massificação do

consumo, pois permitiu, por meio da construção de um banco

de dados, oferecer produtos de acordo com os interesses dos

usuários. Tal personalização se observa, também, na divulgação

de informações que, dessa forma, se tornam, muitas vezes,

tendenciosas. Nesse sentido, é necessário analisar tal quadro,

intrinsecamente ligado a aspectos educacionais e econômicos.



INTRODUÇÃO 2 - Vanessa



INTRODUÇÃO 2 - Vanessa
O mundo conheceu novos equipamentos ao longo do
processo de industrialização, com destaque para os
descobrimentos da Terceira Revolução Industrial, que
possibilitou a expansão dos meios de comunicação e
controle de dados em inúmeros países. Entretanto, as
ferramentas recém descobertas foram utilizadas de forma
inadequada, como por exemplo, durante a Era Vargas. Com
efeito, a má utilização dessas tecnologias contribui com a
manipulação comportamental dos usuários que se
desenvolve devido não só à falta de informação popular
como também à negligência governamental.



ATIVIDADE 2 
CRIE UMA INTRODUÇÃO PARA CADA TEMA ABAIXO

1. Democratização do acesso ao cinema no
Brasil

2. Desafios para a formação educacional de
surdos no Brasil

3. Manipulação do comportamento do usuário
pelo controle de dados na internet


