
Caderno de Questões

Atenção!
Não abra este caderno antes de ser autorizado pelo fiscal.

Você está recebendo um CADERNO DE QUESTÕES e um CADERNO DE RESPOSTAS.

O CADERNO DE QUESTÕES consta de 5  páginas, numeradas sequencialmente, 
incluindo espaço para rascunho.

O CADERNO DE RESPOSTAS consta de 6  numeradas sequencialmente.
A  resposta deverá ser escrita na folha destinada a cada questão.

Esta é uma prova dissertativa com o valor máximo de  pontos.

 (cinco)

 (seis) páginas

60 (sessenta)

 

 1 Ao receber autorização para abrir este caderno, verifique se a impressão, a 
paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso ocorra qualquer 
erro, notifique o fiscal.

 2 Para qualquer tipo de rascunho, somente será permitida a utilização das folhas 
constantes do CADERNO DE QUESTÕES. Não é permitido ao candidato destacar 
qualquer folha deste caderno.

 3 O desenvolvimento das questões só será considerado se transcrito a caneta 
de tinta azul ou preta, para o espaço destinado à resposta de cada 

questão no CADERNO DE RESPOSTAS.

 4 NÃO será permitido ao candidato nenhum tipo de consulta.

 5 Evite rasuras no CADERNO DE RESPOSTAS.

 6

 7

8 Os 3 (três) últimos candidatos permanecerão sentados até que todos concluam a 
prova ou que termine o seu tempo de duração,  devendo retirar-se juntos.

9 Ao término da prova,  entregue ao fiscal o CADERNO DE RESPOSTAS e o 
CADERNO DE QUESTÕES.

10

esferográfica 

 

Você só poderá sair do local de realização da prova decorridos 60 (sessenta) 
minutos do seu início.

Você dispõe de 3 (três) horas para fazer esta prova. 

Você só poderá levar o CADERNO DE QUESTÕES se sair do local de realização da 
prova nos 30 minutos que antecedem o seu término.

Instruções

portal.ifrj.edu.br

 Avaliação Escrita 
1ª Etapa
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"Crivella veta no Rio a exposição Queermuseu, censurada em Porto Alegre

O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (PRB), prometeu neste domingo que não iria permitir a 
chegada da Queermuseu – cartografias da diferença na arte brasileira à cidade, e cumpriu. O Museu de Arte do 
Rio (MAR), que procurava um acordo com o curador da mostra, censurada em Porto Alegre após uma onda de 
ataques conservadores, encerrou as negociações para trazer a exposição aos cariocas [...] A exposição, 
promovida e depois suspensa pelo Santander Cultural de Porto Alegre, em 10 de setembro, gerou uma 
avalanche de protestos após ser acusada de incentivar a pedofilia, zoofilia e o desrespeito de símbolos 
religiosos. Apesar da polêmica, o Ministério Público Federal concluiu que não havia qualquer indício de 
apologia à pedofilia nas obras, e recomendou a reabertura da mostra. Seu encerramento, argumentou o MPF, 
prejudicaria a liberdade de expressão artística." 
(Jornal El País, 04 de setembro de 2017. Disponível em: 
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/10/04/cultura/1507068353_975386.html. Acesso em 24/10/2017).

A partir dessa matéria jornalística e mediante as leituras dos autores Barbalho, Hall e Rubim, que 
desafios surgem para as políticas culturais na contemporaneidade?



Questão 02 (20 pontos)

“Bloco Tambores de Olokun é impedido pela prefeitura de ensaiar no Aterro do Flamengo - Proibição 
levou uma hora; grupo toca no mesmo local há seis anos
Agente da prefeitura impede a realização de ensaio programado do bloco Tambores de Olokun no Aterro do 
Flamengo - Leo Martins / Agência O Globo

RIO - O bloco Tambores de Olokun foi temporariamente impedido pela 
Superintendência da Zona Sul de realizar seu ensaio no Aterro do 
Flamengo, na tarde deste domingo, no mesmo ponto em que o grupo toca 
há seis anos: um gramado atrás da Unidade de Tratamento de Resíduos 
(UTR) do Flamengo. O agente responsável da Superintendência não 
soube explicar aos organizadores do evento o motivo para o ocorrido. A 
prefeitura sugeriu que o bloco fosse transferido para outros dois locais do 
Aterro: a praça da estrela ou o anfiteatro. Após muita conversa, o ensaio 
começou às 17h, com uma hora de atraso.

O transtorno teve início por volta das 15h, no momento em que centenas de percussionistas, dançarinos e alguns 
ambulantes se encontravam no ponto. Muita gente questionou o agente da Superintendência da Zona Sul, de 
prenome Valmir, sobre os motivos do veto ao evento. Ele chegou a admitir que não sabia dar uma resposta.

- Não sei dizer o motivo legal. O bloco aqui causa barulho e sujeira. Nossa sugestão é que o ensaio seja no 
anfiteatro ou na praça da estrela. Eles precisam ter alvará para o evento - disse o agente, que não quis informar seu 
sobrenome.

Uma das dançarinas do Tambores do Olokun, a advogada Isabela Blanco, explicou que o veto não poderia 
acontecer porque o evento não vende ingressos ou bebida.

- É uma livre reunião num espaço público para tocar e dançar. Não há motivo legal para impedir o evento ou pedir 
um alvará - disse a advogada, que tentou argumentar com agentes da superintendência e do Aterro Presente. - O 
artigo 5 da constituição, no inciso 16, diz que qualquer encontro dessa natureza é permitido sem autorização 
prévia.

O organizador do bloco, Alexandre Garnizé, classificou o episódio como "lamentável":

- Faço esse evento, um ensaio, aqui há 6 anos e nunca tive problema. É um pedaço da cultura do Recife que 
trazemos para cá, uma história com muito amor e carinho, que carrega um valor ancestral. Infelizmente, estamos 
numa cidade que vem atrapalhando a organização de eventos públicos. Estou muito frustrado. Espero que 
cheguemos numa solução para tocar aqui. Nosso bloco ja foi divulgado até no Japão e agora acontece uma coisa 
dessas.

A Superintendência Regional da Zona Sul informa que o bloco Tambores de Olokun não foi proibido de se 
apresentar no Aterro do Flamengo na tarde deste domingo. O órgão solicitou apenas a mudança do local do 
ensaio para 100 metros à frente, dentro do próprio parque, para atender ao pedido do Grupo de Protetoras dos 
Gatos do Parque do Flamengo. Segundo os protetores, o som dos tambores pode causar estresse e depressão, o 
que afeta a saúde dos animais. 

A Prefeitura do Rio afirma que as manifestações culturais não necessitam de autorização.O superintendente da 
Zona Sul, Marcelo Maywald irá encontrar com os organizadores do bloco para chegarem a um consenso. 

- Vou conversar com os organizadores do bloco para definirmos um local já para próximo ensaio – afirma.”
Disponível em https://oglobo.globo.com/rio/bloco-tambores-de-olokun-impedido-pela-prefeitura-de-ensaiar-no-aterro-do-
flamengo-21978820

O conceito de cultura é polissêmico e as diferentes perspectivas e visões de cultura engendram práticas, 
classificações e hierarquizações das práticas e manifestações culturais pelos diferentes setores sociais e 
acadêmicos. Frente a isso, e a partir dos autores Bourdieu, Laraia, Brandão e Geertz, aponte diferentes 
significados do conceito de cultura, conforme a área e as suas implicações para o campo cultural, para os 
distintos grupos e agentes sociais, tais como se pode ver no conflito narrado na reportagem.
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Questão 03 (20 pontos)

“Festival do Rio 2017: terror 'As boas maneiras' é premiado como melhor filme
por Fabiano Ristow  - 15/10/2017 22:41 / Atualizado 16/10/2017 10:21

RIO - O terror fantástico de “As boas maneiras” não assustou o júri da Première Brasil do 19º Festival do Rio, 
que consagrou neste domingo, em cerimônia realizada no Cine Odeon, a produção de Juliana Rojas e Marco 
Dutra. O filme ganhou três troféus Redentor: melhor longa de ficção, melhor atriz coadjuvante (Marjorie 
Estiano) e melhor fotografia.

Entre os espectadores do festival, a vitória de “As boas maneiras” não chega a ser uma surpresa. O filme, que 
abriu a Première Brasil já com o prêmio especial do júri do Festival de Locarno na bagagem, foi muito bem 
recebido. Conta a história de uma babá (Isabél Zuaa) contratada para cuidar da jovem paulistana Ana (Marjorie 
Estiano), que enfrenta uma gravidez, digamos, complicada: nas noites de lua cheia, a futura mamãe sente um 
desejo incontrolável de comer animais. Logo descobrimos que ela carrega um lobisomem no útero. No filme, a 
dupla de cineastas, que retoma a parceria de “Trabalhar cansa” (2011), investe em altas doses de humor negro, 
sustos, sangue cenográfico, efeitos especiais complexos — desenvolvidos graças à coprodução com a França — 
e até números musicais.

Além do Redentor, “As boas maneiras” foi laureado com Prêmio Petrobras de Cinema, que vai investir R$ 200 
mil na distribuição em salas comerciais, e com o Prêmio Felix, dedicado à melhor obra com temática LGBT.”

(Disponível em https://oglobo.globo.com/cultura/filmes/festival-do-rio-2017-terror-as-boas-maneiras-premiado-como-melhor-
filme-21949195) 

O horror artístico é uma linguagem controversa, capaz de despertar reações extremas tanto em seus admiradores 
fervorosos quanto junto à vasta parcela de detratores que o gênero possui. Estigmatizado por sua suposta 
irrelevância social enquanto “entretenimento para adolescentes”; posicionado às margens das perspectivas mais 
tradicionais dos estudos fílmicos; e considerado, muitas vezes, como apologético à violência gratuita e 
veiculador de discursos misóginos, o horror se apresenta como um objeto aberto a múltiplas apropriações. No 
caso brasileiro, embora em termos cinematográficos os flertes com a linguagem do horror tenham sido esparsos 
ou esporádicos, pode-se perceber um interesse crescente da produção contemporânea por dialogar com este 
universo, seja em obras de perfil mais popular-massivo (O caseiro, O rastro, Condado macabro, Mangue 
negro), seja em longas-metragens nos quais o horror é empregado com finalidades de comentário social acerca 
de questões de gênero e sexualidade, etnia e classe, e cuja vinculação aos códigos do gênero se revela mais 
ambivalente (Trabalhar cansa, O som ao redor, Os inquilinos, Mate-me por favor).

A partir da leitura da bibliografia selecionada, bem como da reportagem do jornal O Globo, escolha 
apenas uma das três propostas formuladas a seguir e disserte a respeito:

1. Posicionando-se como profissional da Educação (Formal ou Não-Formal): como desconstruir o 
estigma associado ao horror artístico a partir do desenvolvimento de estratégias didático-pedagógicas tendo 
como endereçamento o ambiente escolar?

2. Posicionando-se como Produtor Cultural, crie uma sinopse, acompanhada do respectivo conceito de 
produção no âmbito da linguagem artística de sua preferência (audiovisual, teatro, música, literatura, dança, 
etc), de obra que tematize, discuta e/ou desconstrua aspectos do horror artístico, buscando inseri-la em debates 
de questões contemporâneas.

3. Posicionando-se como Pesquisador da área de Ciências Humanas, Sociais, Sociais Aplicadas ou 
Artes, elabore as diretrizes básicas de um projeto de investigação (resumo, objetivos e justificativa) a partir 
das seguintes palavras-chave: horror (obrigatória); e de duas a quatro das sugestões que se seguem -  
política; gênero & sexualidade; etnicidade; espaço urbano; mídia & cotidiano; cultura & sociedade; 
violência; poder.
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Rascunho
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