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RESUMO  

 

Esse artigo versa sobre as influências que os filmes causam na vida, no comportamento e 
no cotidiano das pessoas. O cinema é um grande influenciador de mentes, e este fato 
pode ser visto como algo negativo, devido aos problemas gerados, que variam desde 
problemas psicológicos, como a depressão, quanto problemas sociais, como os 
comportamentos agressivos. O principal objetivo desta pesquisa é fazer com que os 
filmes sejam vistos como algo benéfico, uma forma de lazer, e que os indivíduos 
aprendam a pensar criticamente sobre aquilo que está sendo assistido, criando assim, 
uma opinião própria sobre o assunto. Será realizada uma pesquisa qualitativa, onde será 
feito entrevistas com 15 pessoas de diferentes idades, para saber qual é a opinião delas 
sobre o tema estudado. 
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INTRODUÇÃO  

 

Queremos nos aprofundar sobre os efeitos que os filmes podem ter sobre os seres 

humanos. Sabemos que os filmes podem agir de forma consciente e inconsciente na 

formação de personalidade de uma pessoa e poucos conseguem perceber isso.  

Nos anos de 1940, Theodor Adorno, que era um dos principais influenciadores da 

escola de Frankfurt, fez uma pesquisa sobre a mídia americana e já naquela época ele 

notou e comprovou que ela não se voltava apenas para preencher as horas de lazer dos 

seus espectadores, mas tinha como intenção domesticá-los. 

O objetivo principal é entender como funciona o processo do consumo e elaborar 

estratégias para fazer com que os influenciados comecem a pensar sobre suas ações 

perante o que é consumido.  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA METODOLÓGICA 

 

 Com base em nossa pesquisa realizada com 15 pessoas de diferentes sexos e 

idades, podemos perceber que a grande maioria delas costuma assistir filmes apenas aos 

finais de semana. Quando se trata da percepção sobre as influências, 75% das pessoas 

que responderam ao questionário, afirmam que elas percebem as táticas que os filmes 

utilizam para influenciar as pessoas. Segundo os entrevistados, os filmes têm o poder de 

mexer com o psicológico das pessoas, fazendo com que elas se sintam comovidas com a 

história. Alguns também citaram aos apelos que o cinema utiliza para fazer com que os 

públicos consumam diversas marcas. 

 O gênero de maior visibilidade costuma ser o de ação, o que nos leva a questão 

sobre as influências violentas que esses filmes causam. Existem mais filmes que 

incentivam a violência do que os que ajudam a levantar a autoestima, vencer limitações 

físicas, superar adversidades e promover a paz. 

 

Os produtores e diretores de filmes não se cansam de dizer que eles se limitam 
refletir a realidade. Mas é duvidoso não reconhecer que a realidade e a ficção se 
alimentam mutuamente; a ficção é “realidade” enquanto age sobre os 
pensamentos e sentimentos das pessoas que a observam. Determinadas pessoas 
podem “querer” veementemente que a realidade se ajuste aos parâmetros da 
ficção que elas tanto alimentam (GARRIDO, 2005, 167). 



 

 
 

 
 

Assim como os filmes de ação podem estar encorajando algumas pessoas a agir 

violentamente, existem outros gêneros que podem causar influencias negativas. Um 

exemplo disso é os filmes infantis, que deveriam ser produzido apenas para diversão das 

crianças, porém muitas dessas animações apresentam cenas ilusórias, causando nas 

crianças diversas frustações, o que pode acabar resultando em problemas psicológicos.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

De acordo com a pesquisa realizada, o gênero de filme mais assistido é o de ação. 

Quando perguntamos o porquê dessa escolha, as maiorias das pessoas responderam 

simplesmente que é o gênero que mais chama atenção, por deixar na expectativa e 

sempre surpreender com o final. 

O resultado obtido foi que 75% estão cientes do poder que os filmes têm sobre 

elas, os outros 25% afirmaram que as influências dependem das pessoas e que 

raramente elas se deixam levar pelos filmes.  

  

CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Referente ao trabalho realizado, podemos concluir que os filmes são responsáveis 

por uma grande parte do consumismo, devido ao fato que diariamente utilizam o cinema 

para vender marcas e produtos. 

 É importante ressaltar que as pessoas devem utilizar os filmes como algo 

prazeroso e pensar criticamente sobre o que está sendo assistido, para que o efeito seja 

positivo.  

 Referente ao público infantil é de extrema importância que os pais tenham uma 

relação aberta com os seus filhos, deixando claro que tudo não passa de ficção, para que 

a criança não crie ilusões, nem frustações.  
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