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NOTA À 3ª EDIÇÃO 

Grande parte das bancas examinadoras tem apresentado a prova discursiva (re
dação) como parte integrante dos concursos de tribunais. No caso, a prova discursiva 
pode solicitar que o candidato disserte a partir de uma temática específica ou então 
de algum tema de interesse geral. É inevitável a importância de os candidatos se 
prepararem para a prova dissertativa (redação), visto o grau de excelência cada 
vez maior na execução das provas objetivas. 

Nesse sentido, muitos candidatos sentem elevada dificuldade em selecionar o 
que de fato as bancas examinadoras podem cobrar enquanto proposta temática de 
redação. Por isso, o objetivo da obra é reunir temas de interesse geral, estabelecendo 
os apontamentos relevantes, conceitos atrelados, amarração histórica, exemplificação 
e, por fim, a base argumentativa que pode ser desenvolvida de maneira autônoma. 

Além disso, alguns temas debatidos pelos veículos de comunicação em massa, 
na maior parte das vezes, acabam sugerindo visões reducionistas e análises críticas 
enviesadas. Para o desenvolvimento do bom texto, independentemente da propos
ta temática ou da banca examinadora, é fundamental que o candidato alcance um 
amplo potencial reflexivo, alinhando sua base teórica para aquela proposta, sem a 
ousadia de esgotar o tema, superando o senso comum. 

Nesse sentido, destaca-se que a obra não tem por objetivo esgotar as propostas 
solicitadas. No caso, estão elencados pontos relevantes para cada uma das propostas, 
a fim de que a amarração crítica esteja conectada com aspectos concretos de cada 
um dos temas. Uma produção textual de excelência exige um amadurecimento das 
ideias e a fuga do senso comum, o que, por consequência, só pode ser realizado a 
partir do momento em que se conhece a proposta. 

Assim sendo, um dos grandes objetivos é promover o debate sobre os temas 
em alta, olhando para as provas de tribunais e promovendo essa intersecção. Cer
tamente, conceitos estabelecidos em uma ou outra temática poderão ser aplicados 
em várias delas, cabendo ao candidato estabelecer essa noção coesa e concatenada 
para tal. 

Ao longo da obra, é possível conhecer alguns dos últimos temas solicitados 
pelas bancas examinadoras, o que é fundamental para compreender sua linha de 
raciocínio. Evidencia-se, ainda, que as bancas não costumam repetir as propostas 
temáticas- portanto, a obra se preocupou em estabelecer temas inéditos comenta
dos (com referências ao que já fora solicitado, quando possível). 

Para se aprofundar de maneira ainda mais contundente nas temáticas, atuo 
com cursos on-line específicos de temas de redação. Inclusive, o trabalho tem sido 
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coroado com excelentes resultados. São vídeo aulas em que abordo os temas em 
questão, possibilitando uma reflexão abrangente. Basta acessar o meu site pessoal 
para mais informações, inclusive com algumas aulas disponíveis para conhecer a 
metodologia (www.rodolfogracioli.com.br). Aproveito e deixo um espaço em que dia
riamente posto dicas, debato temas e apresento possibilidades aos alunos: https:// 
www. f a c e boo k .co m/ grou ps/ A tu a I i da d esCom Rod olfoGraci o li/. 

Bons estudos! 
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COMO SE PREPARAR PARA 
UMA REDAÇÃO DE QUALQUER 

TRIBUNAL DO PAÍS? 

Uma das grandes dúvidas de todo concurseiro que enfrenta uma prova de 
Tribunal Regional do Trabalho, Tribunal Regional Federal ou Tribunal Regional Elei
toral reside no "como". Como alcançar o melhor preparo para a redação? Qual é a 
"receita" que impulsiona minha produção de texto? Existe um único caminho para 
me munir de informações? 

Esse é o ponto de partida para todos: a quebra de paradigmas com relação 
aos temas de redação. Infelizmente, pela complexidade das propostas sugeridas, 
pela dimensão dos fatos abordados e pela multiplicidade de visões, não é possível 
apontar um único caminho para a obtenção do senso crítico e a digestão dos prin
cipais acontecimentos. 

o preparo para o posicionamento crítico em uma redação pode ser entendido 
como uma grande colcha de retalhos, em que o indivíduo vai se modelando a partir 
de vários fatores e agentes. Esse é o caso da composição variada ao longo da rotina: 

• Assistir jornais televisivos (em diferentes canais e horários, se possível). 

Exemplo: utilizo como um parâmetro no contexto dos jornais televisivos um 
modelo que tende a promover um aprofundamento dos fatos noticiados. "Jornal da 
Cultura" (2• edição)- vai ao ar de segunda a sexta, às 21h, horário de Brasília, na TV 
Cultura. Por maior que seja sua divergência de ideias com os convidados, a aglutina
ção de reflexões e a problematização de temas atuais promove uma transcendência 
da visão de senso comum. Dentre os convidados aparecem grandes intelectuais, o 
que enobrece tal ação do exercício do pensamento, prestando grande contribuição. 

• Outros programas da televisão que oportunlzam a expansão crítica. 

Exemplo: alguns programas televisivos cumprem sua função social. Entretanto, 
esse tipo de programa se vê em descrédito e decadência. No caso, um dos programas 
bem intencionados no quesito de levar a informação à população é o JC Debate, na 
TV Cultura, de segunda a sexta, às 12h:3omin (horário de Brasília). Especialistas de 
diferentes áreas e posicionamento crítico são convidados para os diálogos, o que 
promove uma prestação de serviço. O programa em questão já discutiu da "Tercei
rização do Trabalho" à "Reforma Política", do "Mercado Imobiliário" à "Escola de 
Princesas", ou seja, acaba sendo uma ~rande quantidade de temas. 

~ 
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Consultar a mídia escrita, destacàndo a contribuição dos "editorais", que 
podem alavancar um pensamento ou criar uma resistência para tal postura. 

Exemplo: nesse momento o candidato pode recorrer à leitura dos grandes portais 
de notícia, mas também pode buscar o jornal local que, muitas vezes, tem abordagens 
de elevado teor para a sociedade como um todo. Além disso, é preciso pensar na 
própria liberdade de imprensa e no papel que cumpre a mídia. Em alguns casos, 
o setor jornalístico presta serviço a favor ou contra determinado agente político, o 
que exige a utilização de um "filtro". 

• Portais de notícia e demais espaços de debate na rede mundial de 
computadores. 

Exemplo: hoje, a internet revolucionou o trânsito de informações. Vários são os 
portais de notícias que partem de elementos como compromisso e responsabilidade 
para a produção da informação e o seu manuseio coeso. O próprio Google lançou 
um recurso que testa a informação (Fact Check). 

No mais, é preciso um planejamento eficiente para lidar com o material dos 
temas de redação. Infelizmente, o aluno pode ser especialista em toda a técnica 
de produção de texto, mas, se ele não conseguir digerir o assunto e produzir uma 
reflexão de maneira autônoma e libertá ria, certamente terá um prejuízo quantificado. 
Além do mais, a redação/provas discursivas têm ganhado um peso vertiginoso na 
nota final do concurso. Por isso, se voltar para um estudo direcionado faz com que 
o candidato saia na frente de concorrentes que tentam assimilar um vasto conteúdo 
programático, de maneira solitária e sem um acompanhamento mais próximo, por 
exemplo. 

14 
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TEMA 1: DEPRESSÃO NO CONTEXTO CONTEMPORÂNEO 

1.1. Contextualizando 

Um dos problemas que mais preocupa autoridades competentes e profissionais 
da área da saúde é a depressão. Muitas vezes, tratada como uma problemática 
comum, o enfrentamento se demonstra dificultoso exatamente pela falta de conhe
cimento sobre o tema, o que revela um "tabu" em discutir a qualidade de vida da 
população, maximizando os efeitos negativos para a sociedade. 

Alguns aspectos corroboram para que esta realidade dos casos de depressão 
amplie. Ao longo de sua produção textual, você deverá destacar alguns pontos 
importantes desta discussão, tais como: situação de crise econômica (responsável 
por gerar uma sensação de instabilidade e aumento do estresse), utilização de 
aparelhos tecnológicos (promovendo o distanciamento dos indivíduos- isolamento 
social); causa genética (predisposição a contrair sintomas do estágio depressivo) e 
demais acontecimentos da vida. 

Segundo especialistas, os fatores que levam o indivíduo a contrair a depressão 
podem ser combinados ou isolados. O grande problema é que o mundo assiste um 
aumento do número de casos e, na maiQr parte das vezes, as políticas de saúde pú
blica não direcionam um olhar apropriadÕ para este enfrentamento e/ou prevenção. 
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1.2. Conceitos 

um dos grandes impasses para que as discussões sobre o tema sejam amadu
recidas está na falta de conhecimento específico para identificar a depressão. Na 
produção textual sobre o tema, dentre outros fatores, é importante destacar que 
a falta de um diagnóstico apropriado pode conduzir o indivíduo para um agrava
mento da situação, já que muitas vezes a depressão se confunde com uma tristeza 
passageira. 

Depressão é uma doença psiquiátrica, crônica e recorrente, que produz uma 
alteração do humor caracterizada por uma tristeza profunda, sem fim, associada a 
sentimentos de dor, amargura, desencanto, desesperança, baixa autoestima e culpa, 
assim como a distúrbios do sono e do apetite. 

Dentro da construção de um texto dissertativo, por exemplo, é preciso ressaltar 
que o potencial de desgaste social por conta do estágio depressivo é muito grande. 
Muitas vezes, alguns fatores vivenciados pelo indivíduo com potencial de desenvolver 
o estágio depressivo podem ser engatilhados por um acontecimento marcante: fatos 
traumáticos na infância, estresse físico e psicológico, algumas doenças sistêmicas 
(ex.: hipotireoidismo), consumo de drogas lícitas (ex: álcool) e ilícitas (ex: cocaína), 
certos tipos de medicamentos (ex.: as anfetaminas). 

1.3. Depressão e o mundo do trabalho 

Evoluindo no contexto da qualidade de vida, é possível notar a relação do aumen
to dos casos de depressão com a rotina da maior parte da população. Geralmente, 
a insatisfação com a profissão exercida, o desemprego ou até mesmo as condições 
de estresse em que as pessoas se inserem, são agentes amplificadores da doença. 
Nesta lógica, muitos acabam por "naturalizar" a tristeza e o descontentamento do 
trabalho, o que reflete diretamente na vida do indivíduo, acarretando outros pro
blemas. Ressalta-se o peso que as bancas examinadoras oferecem para discussões 
acerca do trabalho. Por isso, falar de qualidade de vida é, automaticamente, passar 
pela situação laboral dos indivíduos. 

Pensando no atual cenário da economia (nacional e mundial), a ampliação das 
taxas de desemprego, a instabilidade política, o processo inflacionário conturbado e 
a falta de soluções práticas para melhorar a situação de vida dos indivíduos corro
boram para o aumento da doença. Muitas vezes, submetido a uma pressão externa 
em ter que continuar no posto de trabalho, ainda que descontente, o trabalhador 
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acaba agravando os sintomas e, ao perceber, o combate já acontece de maneira 
tardia, sendo pouco eficiente. 

Verticalizando a questão para o Brasil que vivenda um período de instabilidade 
da moeda, elevada inflação, aumento do desemprego e baixa do Produto Interno 
Bruto (PIB), a tendência é que os casos se multipliquem. Na verdade, outros fatores 
se somam a possibilidade de o indivíduo ter a situação agravada, já que o posto de 
trabalho não é garantido e as condições são pouco favoráveis. Obviamente que o 
efeito depressivo não responde de modo direto às variáveis econômicas, mas sim 
ao contexto em que os trabalhadores estão inseridos. 

Segundo especialistas, uma das portas de entrada para a depressão é a sensação 
de desamparo. Esta, por sua vez, pode ser observada pela falta de infraestrutura 
que absorva os indivíduos acometidos pela doença, o que distancia ainda mais 
as prováveis soluções. No ambiente laboral, a dificuldade de relacionamento e a 
tendência de isolamento social podem explicitar melhor o terreno propício para a 
evolução do estágio depressivo (vale o destaque para o modelo de vida proposto 
pelas TICs- Tecnologia da Informação e Comunicação- que gera a sensação de au
tossuficiência, produzindo o isolamento social). 

1.4. Depressão infanto-juvenil 

Ainda que não seja uma doença específica dos jovens e crianças, os dados de
monstram uma triste tendência à doença para essa parcela da população. Segundo 
a Organização Mundial da Saúde (OMS), a elevação de casos de depressão entre 
crianças e jovens já pode ser constatada em grau de preocupação para os países. 
No Brasil, a tendência pode ser constatada pelo Mapa da Violência, quando o sui
cídio aparece associado aos casos de depressão profunda (vale destacar que se 
tratam de casos específicos). Nesse sentido, houve um aumento de 4o•t, nos casos 
de suicídio de crianças entre 10 e 14 anos e de 33,5"/, em jovens de 15 a 19 anos, no 
período de 2002 a 2012. Segundo o IBGE, 7,6•k da nossa população foi diagnosticada 
com depressão. 

Especialistas afirmam que estes dados revelam a necessidade de medidas emer· 
genciais para o combate efetivo. Muitas vezes, os casos de isolamento social que 
conduzem a criança e/ou adolescente para o estágio depressivo estão associados ao 
contato com as redes sociais (que podem ser espaço de disseminação de diferentes 
formas de violência). Estudos apontam que as redes sociais podem alimentar uma 
ide ia de que o "ter" deva prevalecer sobre o "ser", construindo uma vida distante 
de valores e conectada aos bens materiais. 
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O contato com postagens de outros indivíduos sobre viagens, festas e compras, 
pode gerar, de maneira automática, o questionamento pessoal sobre os caminhos 
da própria vida, ampliando a sensação de insatisfação e insucesso. A questão da 
superexposição nos ambientes virtuais aparece como variável importante para a 
compreensão do contexto, visto que a construção da felicidade associa-se ao pa
norama virtual e não real. 

Em outra pesquisa, desta vez realizada pela Universidade de Michigan, 82 parti
cipantes respondiam a cinco questionários por dia sobre seu humor. Foi constatado 
que o humor dos pesquisados piorava após usarem o Facebook. 

No caso das crianças, outras causas podem aparecer com efeito emblemático 
para a contração do estágio depressivo: 

• Perda real: a morte de um ente querido, que conduz a criança para um 
descontentamento com a vida. 

• Perda simbólica: quando os responsáveis estão presentes fisicamente, mas, 
por motivos da vida moderna, se afastam sentimentalmente e afetivamente 
das crianças. 

• Depressão dos pais: quando estes se encontram em situação de depressão, 
as crianças tendem a sofrer consequências diretas. 

• Adaptações psicológicas: grandes alterações na rotina ou vida da criança 
que exige uma adaptação abrupta. 

• Ambiente familiar instável e seguro: a desestruturação familiar que pode 
colaborar para o desgaste emocional. 

• Outros: abuso sexual, bul/ying, maus tratos (físicos e psicológicos), fatores 
biológicos. 

Segundo dados do 2• levantamento Nacional de Álcool e Drogas (Lenad), realizado 
pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), mais de 21°.lo dos brasileiros de 14 
a 25 anos têm sintomas indicativos de depressão. Entre as mulheres, a proporção é 
ainda maior e passa de 28•/o. Entretanto, a maior proporção entre as mulheres pode 
ser resultante da tendência em relatar os casos e procurar ajuda com mais frequência. 

1.5. Depressão e suicídio 

Um dos problemas associados à depressão é a elevação do número de suicí
dios. Estudos recentes demonstram que, a cada 40 segundos, uma pessoa comete 

28 



Cap.l- DEPRESSÃO; TELETRABALHO; HOME OFFICE E EFEITOS DO TRABALHO 

suicídio no mundo. A Organização Mundial da Saúde tem destacado a depressão 
como "problema de saúde pública", que não tem sido tratado de maneira séria e 
eficaz pelos governos. 

Outra constatação que solidifica sua análise crítica e amarra a argumentação 
com o cenário de crise é que, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 75•/o 
dos casos de suicídio acontecem em regiões onde a renda é considerada baixa ou 
média. Estudo científico da própria Organização Mundial da Saúde (OMS) destacou 
que a depressão e a ansiedade custam, anualmente, 1 trilhão de dólares à economia 
mundial e cada dólar investido em tratamentos leva a um retorno de quatro dólares 
em termos de saúde e capacidade dos trabalhadores 

Segundo estudos da série "Fardo Global das Doenças", publicada na prestigiada 
revista médica "The lancet", a elevação da expectativa de vida dos brasileiros (e 
também da população mundial) não reproduz de maneira automática garantias de 
ampliação da qualidade de vida. Segundo o levantamento, desordens mentais, como 
depressão e ansiedade, estão entre as principais condições de saúde não fatais que 
levam os brasileiros a conviver cada vez mais anos com algum tipo de incapacitação. 

1.5.1. Suicídio em números 
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1.6. Curiosidades sobre o tema 

Segurada do INSS que recebia auxílio-doença por depressão grave perde 
benefício: uma segurada do INSS (Instituto Nacional de Segurança Social) que 
recebia o benefício por conta de uma depressão grave perdeu o benefício 
após publicar fotos na rede social, acompanhadas por mensagens contraditó
rias ao panorama emocional. O caso aconteceu na cidade de Ribeirão Preto, 
interior de São Paulo. Após publicar fotos de passeios em cachoeiras, com 
frases como "não estou me aguentando de tanta felicidade", "se sentindo 
animada" e "obrigada, Senhor, este ano está sendo mais que maravilhoso", 
a análise do perito foi de que ela poderia voltar ao trabalho, suspendendo 
o benefício. 

TST determina reintegração de empregado demitido por depressão: a 1" 

Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST) condenou uma empresa de 
Santos (SP), a reintegrar um funcionário demitido quando estava em trata
mento por depressão (classificada como doença do trabalho). 

Mais de Soo mil pessoas cometem suicídio por ano no mundo. A mortalidade 
é maior entre a população idosa, já que as limitações físicas, perda de auto
nomia, morte de entes queridos são fatores que agravam tal problemática. 
Vale destacar que a própria cultura com relação ao idoso intensifica tal visão 
de "descarte" para a sociedade. No Brasil, o idoso é visto como um "peso 
social", o que gera uma fragmentação psicológica e emocional, podendo 
levar o mesmo a atentar contra sua própria vida. 

1.7. Possíveis argumentos 

Diante dessa base teórica assinalada, várias são as possibilidades de desenvoltu
ra crítica de um texto. Entretanto, alguns aspectos despontam como "denominadores 
comuns" e precisam aparecer na produção que discorra sobre a problemática da 
depressão e seus impactos na atualidade. 

É importante ressaltar que o embate crítico bem fundamentado sustenta um 
posicionamento autônomo e solidificado, a partir da constatação de dados e do 
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processo linear de disposição dos argumentos. Para encadear as ide ias de maneira 
clara e nítida, demonstrando domínio de conteúdo, a produção textual deve permear 
as principais possibilidades que o tema oferece. 

Contexto da globalização, cenário de crise e a depressão: o desempenho 
econômico de um país está diretamente ligado com a qualidade de vida de 
sua população. Assim sendo, é importante destacar que o enfrentamento 
de uma crise acentuada pode despertar sintomas graves para a popula
ção, principalmente quando o olhar circunda o mundo do trabalho. Neste 
sentido, discutir o tema dentro da esfera laboral, oportunizando o debate 
e amplificando o conhecimento, são elementos que podem promover uma 
prevenção efetiva. No próprio ambiente laboral o "tabu" é volumoso com 
relação à depressão, o que dificulta a superação do problema. 

Superação do "tabu": o processo de prevenção da doença está ligado ao 
conhecimento que as pessoas têm sobre a mesma. Assim, é preciso supe
rar a falta de instrução sobre o tema, conhecendo de maneira profunda os 
sintomas, causas e consequências, conduzindo o acometido pela depressão 
para o acompanhamento de profissionais especializados. Contudo, é preciso 
fugir da "naturalização" desta tristeza profunda, reconhecendo o potencial 
problemático que o tema oferece. Em suma, tratar com seriedade um pro
blema que pode deixar sequelas irreversíveis para a condição humana. 

Qualidade de vida e ambiente laboral: como uma das causas centrais está 
relacionada com a situação de estresse vivenciada pelos indivíduos e, muitas 
vezes o ambiente laboral agrava esse cenário, é preciso projetar espaços 
de trabalho que absorvam as necessidades do trabalhador, promovendo 
um processo marcado pela qualidade, reduzindo o potencial de desgaste 
emocional, afetivo ou sentimental. Antes de ocupar um posto de trabalho e 
exercer uma atividade, o trabalhar é um ser humano que precisa ter seus 
direitos respeitados e sua integridade (física e psicológica) garantida. Para 
tanto, as garantias constitucionais devem se alinhar com o campo prático, 
a fim de possibilitar uma condição de vida saudável. 

Uso das tecnologias e isolamento social: outro ponto importante para uma 
abordagem mais sistemática, diz respeito ao processo de socialização a 
partir das ferramentas virtuais, fato que afasta as pessoas do convívio físico. 
Esse afastamento, na maioria das vezes, é responsável pelo "isolamento 
social", o que agrava a situação sintomática da depressão. Por isso, é preciso 
oportunizar o contato face a face, dispondo de uma visão crítica para que 
os indivíduos reconheçam as potencialidades da tecnologia e os malefícios 
(quando não utilizada de maneira coesa). 

Divisão de "responsabilidade" e projetos coerentes para o combate: para 
o enfrentamento real da problemática da depressão, é preciso que exista 
um comprometimento prático das diferentes esferas sociais, dividindo a 
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responsabilidade em superar o atual estágio da depressão e, além disso, 
promover um ambiente de constante prevenção. Dessa forma, olhar para 
a questão dentro da elaboração de políticas públicas de saúde se torna 
essencial para o combate efetivo e o compromisso com o tema. 

Mecanismos da legislação para lidar com o tema: a sociedade se transforma 
de maneira bastante dinâmica. Neste processo, a adaptação dos mecanis
mos jurídicos se torna algo essencial para que a população seja amparada. 
Nesta lógica, alinhar "Direito" e "Problemas" se faz contundente para evitar 
o agravamento de problemas, como é o caso da depressão. Um exemplo é 
o auxílio-doença oferecido a trabalhadores que apresentem o quadro de 
depressão grave ou demais garantias para estes que estejam tratando a 
doença (considerada uma doença do trabalho). Neste ponto, a reflexão se 
aprofunda sobre a ótica da importância da legislação se preocupar com o 
trabalhador, assegurando direitos e sustentando sua integridade psicológica 
e emotiva. 

Percebe-se, portanto, que o tema "Depressão" permite diferentes análises. As
sim, é fundamental que o texto percorra uma lógica de encadeamento das ideias, 
destacando os pontos essenciais. Quanto mais amplo o tema, mais difícil de canalizar 
o que será escrito e, consequentemente, de amarrar a base teórica e extrapolar o 
senso crítico. Por isso, esta fundamentação deixa nítida a importância de trazer para 
a discussão pontos de destaque, como a questão da legislação, dos programas de 
combate e da superação do tema enquanto "tabu". 

O número de pessoas no mundo sofrendo de depressão ou de ansiedade su
biu quase 50°b entre 1990 e 2013, sendo 615 milhões atualmente. Doenças mentais 
representam 30°b das doenças não fatais. A OMS calcula que durante situações de 
emergência, uma entre cinco pessoas será afetada por depressão ou ansiedade, o 
que sustenta o caráter emergencial do tema (inclusive, a nível global). 

1.8. Sugestões de propostas 
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Superação de "tabus" dentro da sociedade, caso em questão: depressão. 

• Rotina da sociedade contemporânea: trabalhar e adoecer. 

• Enfrentamento social para um problema obscuro. 

Eficiência das políticas públicas e atuação do Estado para combater a 
depressão. 

• Vida pessoal x vida profissional: possibilidades de fragmentação ou conti
nuidade acentuada? 

• Tecnologia e o isolamento social: impactos nas relações sociais e na acen
tuação de doenças emocionais. 

• Busca pela felicidade: a linha de tensão entre o ter e o ser. 
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Elevação dos casos de depressão entre a população jovem: causas, efeitos 
e consequências. 

Essência humana e o isolamento emocional nos momentos de maior 
fragilidade. 

Sociedade contemporânea e os efeitos do individualismo. 

Egocentrismo e exacerbação do "eu": elementos propícios para a crise 
depressiva. 

Efemeridade dos relacionamentos na esfera do trabalho e os impactos para 
a vida pessoal. 

Mecanismos para enfrentar a problemática da depressão moderna. 

TEMA 2: ASSÉDIO MORAL NAS RELAÇÕES TRABALHISTAS 

2.1. Contextualizando 

A evolução histórica carrega consigo um potencial de transformações nas rela
ções, comportamentos e atitudes dos indivíduos. Assim, nota-se de maneira intensa, 
a preocupação dos indivíduos em construírem espaços saudáveis e prazerosos para 
a prática das atividades laborais. Entretanto, muitas vezes, esbarra-se em segmentos 
marcados pela violência simbólica, sobreposição de forças, garantias nada democrá
ticas e decisões pautadas no rigor hierárquico injusto, o que extrapola a condição 
do indivíduo no entendimento de sua prática. 

Para acompanhar esse amplo leque de transformações, o ordenamento jurídico 
tem se preocupado com o tema, já que houve a elevação do número de casos de 
práticas enquadradas como assédio moral. Essa flexibilização da esfera jurídica deve 
estar alinhada às necessidades da população, o que, para este caso em específico, 
ainda vem se desenhando como um entrave. 

Entretanto, ainda que o tema tenha ganhado relevância recente, é notória sua 
existência simultânea ao surgimento do trabalho. Nessa lógica, pode-se afirmar 
que as práticas de assédio surgiram junto com o trabalho, uma vez que os obreiros 
sempre sofreram com discriminações e maus tratos de seus empregadores (destaque 
para o fato de esta análise não se aplicar ao âmbito geral). 

Nesta lógica de posicionamento crítico frente à relação entre empregados e 
empregadores, o Direito do Trabalho passou a relativizar os danos, psicológicos 
e emocionais, causados pelas relações trabalhistas degradantes, a fim de garantir 
uma posição saudável para a desenvoltura do trabalho, blindando o trabalhador. 

Ainda que com esse panorama "global" que o tema oferece, os estudos es
pecíficos e levantamento de dados mais apropriados ainda estão ausentes na 
seara trabalhista, o que dificulta o combate eficiente e a prevenção. Por isso, 
como proposta de redação, fica nítida a importância de destacar a necessidade 

33 



TEMAS DE REDAÇÃO PARA TRHllJNAIS -· fiodolfo Grado/i 

.. 
de aprofundamento teórico, compilaçãÕ de dados estatísticos e promoção de 
projetos coesos com a realidade trabalhista para que o tema seja problematizado 
por diferentes partes. 

2.2. Definição 

Para efeitos de solidificação teórica da sua produção textual, apresentar a de
finição conceitual é garantir o terreno propício para a desenvoltura crítica do texto. 
Assim, cabe ressaltar que o assédio moral é uma forma de violência na esfera do 
trabalho, onde o indivíduo é exposto de maneira prolongada e repetitiva a situações 
de humilhação e constrangimento, sendo estas praticadas por uma ou mais pessoas. 

Ocorre por meio de comportamentos com o objetivo de humilhar, ofender, ridi
cularizar, interiorizar, culpabilizar, amedrontar, punir ou desestabilizar emocional
mente os trabalhadores, colocando em risco a sua saúde física e psicológica, além 
de afetar o seu desempenho e o próprio ambiente de trabalho. 

O assédio pode assumir tanto a forma de ações diretas (acusações, insultos, 
gritos, humilhações públicas) quanto indiretas (propagação de boatos, isolamento, 
recusa na comunicação, fofocas e exclusão social). Porém, para que seja caracterizado 
como assédio, essa ação deve ser um processo frequente e prolongado, durante 
a jornada de trabalho. 

''·.·,~~oriti;i~,~~CÍ~sta9~~cia:cía::~~7~36z~~~êÇtJ~im6r~tia<1~~té~~rJPrant?sa·fotna~a. ~.~·· 
··trabatiJo ·•e •:P~r J11E!io q~·.aç~eM.r~. · T~%pr~l~.n~a,~.~§'fÇ~s~.i>~l~~~iid~~,eto·~~fd~> • 
· ~l!lbiel'jte .l<t~e>.ral não:l)ôdE!IIÍ ~e~, radOSJ'tfí~t~ ~~ic.a. · 

2.2.1. Quais objetivos da prática? 

Desestabilizar emocional e profissionalmente o indivíduo; 

Pressioná-lo a pedir demissão; 

Provocar sua remoção para outro local de trabalho; 

Fazer com que se sujeite passivamente a determinadas condições de humi
lhação e constrangimento, a más condições de trabalho etc. 

2.2.2. Tipos de assédio moral 

A prática pode ser constatada entre diferentes partes que integram as relações 
trabalhistas e, por isso, acaba sendo caracterizada por diferentes denominações: 
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a) Assédio moral vertical: quando ocorre entre diferentes partes da hierarquia 
(chefes para os subordinados). 

b) Assédio moral horizontal: quando ocorre dentro de um mesmo segmento 
hierárquico (entre profissionais de uma mesma instância). 
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Atenção! 

Duas outras definições podem aparecer com relação às práticas de assédio moral: 

Assédio moral descendente: praticado por indivíduos de uma instância 
hierárquica superior contra seus subordinados. 

Assédio moral ascendente: praticado por subordinados contra indivíduos 
de uma instância hierárquica superior. 

O assédio nem sempre é intencional, o que expande a necessidade de combate 
para que a "naturalização" das práticas de violência na esfera do trabalho seja su
perada. Às vezes, as práticas ocorrem sem que os agressores saibam que o abuso 
de poder frequente e repetitivo é uma forma de violência psicológica que pode 
acarretar em inúmeros problemas para a vítima. 

Out~;,~~;~t~~~~~~~~'JpclellJ~~~;t~~~~)~t~~;;~~~~(~nq!!!lnt~ ~~~~t\~~~s) .ao· assédio 
moral:. Mobblrrg, ~ultying, B!)$SI!Jg, H~rÇ~Ie,!flelttrA.Qiial, ,Hf1170$S!fle.nt, Psicoterror. 

2.3. Ampliação dos casos de assédio moral na esfera trabalhista 

Nos últimos anos, o tema ganhou destaque por conta da ampliação do número 
de casos. Entretanto, as dúvidas frente a esta constatação ainda são visíveis (muito 
por conta da falta de um estudo aprofundado e direcionado para a temática). Por 
um lado, a maior praticidade em realizar denúncias e a democratização dos meios 
pode ser a explicação. Por outro, a maior ocorrência pode ser explicada pelo cenário 
de crise e a intencionalidade dos agressores. 

Segundo dados do Tribunal Regional do Trabalho, em 2014, o número de pro
cesso por assédio moral cresceu 47•t. no Estado de São Paulo. Neste sentido, um 
dos motivos é o agravamento da crise econômica que pressiona o mercado de 
trabalho e afeta as relações entre os indivíduos. Segundo dados do MPT, em São 
Paulo, após campanha lançada para combater o problema, de junho para julho de 
2015, o aumento foi de 125%. 

No Paraná, dados do Ministério Público do Trabalho e do Tribunal Regional do 
Trabalho demonstram aumento alarmante. Nos últimos cinco anos, o aumento do 
número de processos por assédio moral chega a 430•1o. Em 2014, foram 147.632 

casos. Em 2015, até abril, cerca de 36 mil casos. Já o Ministério Público do Trabalho 
no Rio Grande do Sul (MPT-RS) recebeu, em 2014, 390 denúncias sobre assédio moral 
no trabalho, número 25•.1, maior que o de 2013. 

Pela simples constatação quantitativa dos dados, exalta-se a importância da 
retomada do assédio moral dentro da esfera laboral, dados os prejuízos que este 
pode trazer para o trabalhador e, também, para a própria empresa envolvida. 
Neste sentido, ao longo da produção textual, é importante ressaltar a preocupação 
majoritária para com a saúde e qualidade de vida do trabalhador, agente central 
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da relação trabalhista e que precisa ter suas condições limítrofes respeitadas por 
completo, garantindo assim sua integridade física e emocional. 

2.4. Assédio moral e a legislação brasileira 

Dentro da discussão sobre essa violência existente em repartições trabalhistas, 
é importante destacar a questão da legislação. Inclusive, especialistas da área do 
Direito acentuam o potencial disseminador das práticas agressivas de assédio por 
conta de não existir uma legislação específica para lidar com o tema (ainda que 
outros caminhos sejam articulados). Para tanto, as provas coletadas são de extrema 
importância para solidificar a denúncia. 

Na discussão que tangencia assédio moral e esfera jurídica, destaca-se o que 
a Constituição Federal de 1988 assegura: 

Art. 1• A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel 
dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
Democrático de Direito e tem como fundamentos: 

[ ... ] 111- a dignidade da pessoa humana; 

IV- os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa 

Já no caput dos arts. 170 e 193, a Carta Magna destaca o valor do trabalho, 
como demonstrado respectivamente: 

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e 
na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme 
os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: Art. 193. 
A ordem social tem como base o primado do trabalho, e como objetivo o 
bem-estar e a justiça social. 

Ainda que garantido pela Constituição Federal, esses princípios são violados 
de diferentes formas, dentre elas, pelas práticas acentuadas de assédio moral. 
Por isso, a compreensão do conceito de dignidade humana, que abarca os fatores 
elementares de uma vida saudável em sociedade, é essencial para entender de que 
forma o assédio moral desgasta estas garantias dignas de vida. 

Destacando as possibilidades da prática (interpessoal ou organizacional) re
monta-se a importância de responsabilizar tanto o agressor, quanto a empresa que 
alimenta esta prática desumana e inconsequente. Ainda que exista esse arcabouço 
genérico que se conecta com a questão do assédio moral, a legislação positivada 
brasileira é muito insipiente na definição de critérios que levem à configuração do 
assédio moral e ainda que efetivamente venham a criar penas ante a sua prática. 
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2.5. Curiosidades 

Segundo levantamento do Ministério Público do Trabalho (MPT), das 3 mil 
denúncias de assédio moral realizadas em 2013, 30"/o foram de bancos. De 
2012 para 2013, o número de acusações aumentou 7,4"!... 

Segundo a OIT (Organização Internacional do Trabalho), o assédio moral ou 
risco invisível já atinge 42% dos trabalhadores brasileiros. Os dados foram 
divulgados em 2014, destacando a amplitude do problema. 

De acordo com uma reportagem da BBC Brasil, 52% dos brasileiros que já sofreram 
algum tipo de assédio moral e/ou sexual no trabalho. Os dados foram divulgados em 
junho de 2015, ressaltando o impacto do tema para o âmbito trabalhista. 

Diferentes organizações, instituições e entidades ligadas ao governo lidam com 
a temática de maneira direta (fruto de debates, discussões, produções de artigos 
e etc.). O Ministério do Trabalho e Emprego construiu uma cartilha com linguagem 
facilitada para que os empregados e empregadores tenham acesso prático aos temas 
(assédio moral e assédio sexual na esfera trabalhista). 

Para haver assédio moral é necessário que os comportamentos do assediador 
sejam repetitivos. Por isso, casos isolados não podem se enquadrar como prática 
de assédio moral. Entretanto, não existe um tempo específico e definido para a 
constatação da prática (diferentes são os posicionamentos e decisões com base nas 
provas e constatações coletadas e apresentadas). 

Em agosto de 2015, o Tribunal de justiça do Rio Grande do Sut instituiu a "Comissão 
Paritária de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio Moral e Doenças Decorrente", 
para discutir o tema, seguindo as orientações do Conselho Nacional de justiça. 

2.6. Possíveis argumentos 

Cenário de crise econômica e a ampliação dos casos de assédio moral: a 
amarração entre a crise econômica que assola diferentes partes do globo e, 
principalmente o Brasil, com a ampliação dos casos de assédio é elemento 
central para a proposta. Com a pressão exercida pelo mercado, elevação 
do desemprego, instabilidade infl~cionária, queda dos postos de serviço e 
baixa dos resultados do Produto Interno Brasileiro (PIB), o empregado se vê 
forçado ao posto exercido, sem possibilidades de "lutar" contra as práticas 
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abusivas e a violência simbólica~ sofrida na seara trabalhista. É preciso se 
manter no trabalho, já que a tendência empregatícia não é das melhores. 
Da maneira como o mercado reage ao processo de crise, o enfrentamento 
não tem sido saudável. Por isso, muitos trabalhadores deixam de denunciar 
ou alimentam as práticas de assédio para manutenção do posto de serviço. 
Nesta lógica, superar a crise econômica é garantir estabilidade do emprego, 
ampliação dos postos de trabalho e o fim (ou redução drástica) das práticas 
de assédio moral. 

Falta de legislação específica: diferentemente dos casos de assédio se
xual, onde se aplica uma legislação específica, o assédio moral pode ser 
perpetuado por conta de as penas não estarem definidas segundo um 
parâmetro federal. Neste sentido, o agressor ganha espaço para avançar 
na violência para com as suas vítimas, já que os impactos consequentes 
são mínimos. 

Globalização e a competitividade: Dentro do processo de globalização 
oriundo da Nova Ordem Mundial, as relações de trabalhos vêm sofrendo 
alterações, ao passo que o mercado exige adaptações diárias. Por isso, os 
efeitos sofridos pelos indivíduos são gritantes. Cada vez mais, imprime-se 
um ritmo de competitividade e disputa dentro da esfera trabalhista, o que 
acaba sucateando as relações e provocando a violência simbólica (como 
o caso do assédio). Para tanto, a sustentação de um ambiente saudável 
e prazeroso para o labor é elemento central no combate desse desvio de 
comportamento que se amplia cada vez mais. 

Políticas preventivas: muitas empresas passam a se preocupar com o tema a 
partir do momento que este já se faz realidade em seu ambiente. Entretanto, 
vislumbra-se uma preocupação meramente econômica nestes casos, o que 
extrai a importância que o trabalhador tem dentro da esfera trabalhista. 
Para tanto, é preciso que as empresas olhem de maneira preventiva para 
esta possibilidade, oportunizando a discussão sobre o tema e rompendo o 
"tabu" da carência de informações. A integração entre as diferentes partes 
do processo do trabalho deve acontecer de maneira alinhada, possibilitan
do a construção de um espaço democrático de relacionamento, atendendo 
aos critérios limítrofes de cada atuação. Neste sentido que o processo de 
conscientização deve se atentar para o fato de que, o trabalhador satisfeito, 
por espontaneidade, eleva sua produtividade. 

o tema permite uma reflexão ampla e abrangente sobre as garantias do tra
balhador e a necessidade da legislação se adaptar às condições de trabalho, pro
movendo o desenvolvimento da atividade laboral de maneira saudável e coerente 
com a realidade. Para tanto, o processo de construção crítica deve estar fincado na 
análise de dados que apontam a elevação dos casos de assédio moral, bem como 
na aplicação conceitual que o tema sugere. Certamente, o tema oferece possibili
dades reflexivas variadas. 
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Entretanto, no formato de um texto dissertativo, é imprescindível destacar pontos 
como: a legislação específica; saúde o trabalhador e qualidade de vida; setores 
mais atingidos; efeitos consequentes para a relação trabalhista. 

2.7. Sugestões de propostas 

legislação trabalhista e seus impactos nas relações empregador-empregado. 

Tecnologia e as novas formatações de trabalho. 

Novas modalidades trabalhistas: desafio natural ou resistência? 

Ética profissional e os entraves de uma sociedade adoecida moralmente. 

Abuso de poder na seara trabalhista e as estratégias de superação. 

Instrução ética do trabalhador e a saúde da empresa. 

Globalização, crise econômica e a pressão para o trabalhador. 

Saídas práticas para a crise e as consequências diretas para a relação de 
trabalho. 

Estatística não equilibrada: como superar problemas constatados em inten
sidades díspares 

Composição hierárquica e o contato integrado: desenvolvimento global do 
trabalho. 

O prazer na prática trabalhista e as dificuldades do mundo contemporâneo. 

TEMA 3: HOME OFFICE / TELETRABALHO 

3.1. Contextualizando 

O processo de globalização trouxe consigo diferentes alterações estruturais e 
funcionais para a sociedade. Assim, a velocidade com que a informação é transmitida 
pelos variados veículos de comunicação, intensificou o processo de relacionamento, 
modificando a compreensão do tempo e espaço. Logo, o mundo do trabalho não 
ficaria blindado a tais transformações. Neste contexto, nasce a lógica do teletrabalho 
ou "Home Office". 

Neste cenário de apresentação contextual do tema, é importante evidenciar que 
esta pós-modernidade (termo ainda não uníssono entre especialistas, destaque para 
o sociólogo polonês Zygmunt Bauman que prefere chamar de "Modernidade Líquida" 
ou o filósofo francês Gilles Lipovetsky que menciona o termo "hipermodernidade") 
gera conflitos nos mais variados campos (relação homem e tecnologia ainda é um 
grande desafio). 

Sendo assim, as transformações promovidas pela evolução tecnológica possibi
litaram a emergência desta nova modalidade de trabalho que, em se tratando de 
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Brasil, ainda carece de maior aprofundamento crítico e discussões amplificadas. o 
suporte remoto, a acessibilidade e os componentes que encurtam a distância são 
agentes favoráveis para o avanço do trabalho em eixo deslocado da empresa. En
tretanto, a maximização da prática ainda esbarra em aspectos culturais. 

A teia de relações sociais com elevado grau de complexidade faz com que em
pregados e empregadores compatibilizem a prática trabalhista com o cenário viven
ciado. Assim, o trabalho prestado fora do centro habitual de produção, destaca-se 
como alternativa benéfica por características que se estreitam com as necessidades 
de um momento de crise: redução de custos, principalmente. 

Porém, a mesma modalidade que surge como solução, pode agravar pro
blemáticas da vida moderna. A cobrança intensificada, o "vício" pelo trabalho e 
o isolamento social, podem ser resultados práticos de uma adaptação sem pla
nejamento ao teletrabalho. Para tanto, conhecer as características da prática e 
analisar o contexto de aplicação são elementos centrais para que a modalidade 
se aplique com sucesso. 

3.2. Definição 

A definição para esta modalidade de trabalho é, talvez, o passo inicial da polê
mica necessidade de uma legislação específica. Ainda que exista uma maior flexibi
lidade da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), nota-se que o desconhecimento 
e receio em ampliar a prática nas diferentes esferas se dão pela obscuridade com 
que o tema é absorvido perante o ordenamento jurídico. 

Neste ponto, a definição etimológica parte de um neologismo de duas palavras: 
tele, de origem grega, que significa "longe, ao longe, ou longe de", e trabalho, ori
ginada do latim tripalium, que é uma espécie de instrumento de tortura ou canga. 
Assim, entende-se nesta formatação de trabalho ser essencial a apropriação tec
nológica, onde são suprimidas barreiras geográficas por meio de uma aproximação 
"virtual" entre empregadores e empregados. 

40 



Cap.l- DEPRESSÃO; TELETRABALHO; HOME OFFICE E EFEITOS DO TRABALHO 

3·3· Benefícios do teletrabalho (Base teórica) 

Surgimento como uma modalidade que pode empreender neste cenário de cri
se, o teletrabalho tem como figuração principal a redução de gastos (com os mais 
variados aspectos que cercam o mundo do trabalho). Assim sendo, diminuir custos 
e conter gastos na atual situação da economia global são elementos centrais nas 
propostas das empresas privadas e, ainda mais, do setor público. 

Flexibilidade do horário: um dos aspectos que se alinha com a qualidade 
de vida do trabalhador, já que este possuiu maior autonomia sobre a rotina 
de trabalho, podendo assistir sua família de maneira mais contundente e 
próxima. Isso influencia na efetividade do trabalho e, consequentemente, 
na produtividade do trabalhador. 

Redução dos custos com infraestrutura: o trabalho "descentralizado" pos
sibilita a diminuição dos custos com a infraestrutura da empresa e/ou re
partição pública. Aluguel, água, mobiliário, energia, material para escritório 
entre outros gastos são extintos sem a presença do trabalhador no ambiente 
físico da empresa. 

Gastos com o transporte: o não deslocamento do empregado para a empresa 
resulta na diminuição dos gastos. Pensando em uma empresa de grande 
porte, o impacto pode ser significativo, já que o reajuste das tarifas pode 
afetar a saúde financeira da mesma. 

Mobilidade urbana: como os empregados não precisam se deslocar para 
a empresa, o transporte público deixa de ser utilizado de maneira ampla, 
melhorando o plano de mobilidade dos grandes centros urbanos. Inclu
sive, a questão da mobilidade é um dos grandes entraves do mundo do 
trabalho na atualidade, já que em alguns casos, o tempo de deslocamento 
casa-trabalho-casa se torna desgastante e agente propulsor de estresse e 
demais fragilidades psicológicas (em cidades como São Paulo, esse tempo 
de deslocamento fica entre 2 e 4 horas diárias). Neste aspecto, enquadra-se 
ainda a redução da emissão de poluentes, oriundos dos veículos próprios do 
trabalhador durante o deslocamento para a empresa. Além disso, eventuais 
atrasos de funcionários podem ser evitados. 

Aumento da produtividade: a maior qualidade na execução das tarefas 
automaticamente explica o avanço produtivo. Entretanto, além disso, como 
critério preestabelecido, as empresas costumam exigir a elevação da pro
dutividade (segundo porcentagens variadas e coesas). 

3.4. Riscos do teletrabalho (Base teórica) 

Ainda que visualizando uma série de prováveis benefícios para o exercício das 
funções, é preciso que se considere o risl;o para aplicação do teletrabalho. Neste 
caso, o ponto de partida é o planejamento das tarefas que serão reconhecidas, 
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assim como o conhecimento do perfil de~cada empregado, já que não se pode afir
mar o teletrabalho enquanto regra (válida para toda a empresa). Neste sentido, 
especialistas apontam atenção especial para os seguintes aspectos: 

Monitoramento constante: o fato de o trabalhador desempenhar suas 
funções fora do ambiente convencional da empresa não retira a relação 
de cobrança e o cumprimento de metas e prazos. Para isso, um ponto de 
destaque para o sucesso da prática é o monitoramento dos resultados e 
acompanhamento rotineiro das atividades. Neste sentido, os ajustes podem 
acontecer ao longo do percurso e, se preciso a prática repensada para um 
ou outro funcionário. 

Indisciplina: o fato de trabalhar em ambiente deslocado pode gerar uma 
sensação de maior liberdade e esta pode ser mal aproveitada. Entretanto, 
trata-se de um risco iminente a partir do não conhecimento do perfil do 
empregado. 

Vício pelo trabalho (excesso de carga): se a prática não for bem dosada e 
articulada, o empregado pode acabar confundindo a rotina pessoal e os 
afazeres profissionais. Assim, o resultado pode ser a contração de um "vício" 
pelo trabalho, o que tende a prejudicar suas relações e causas consequências 
para sua saúde. Neste caso, a organização e o planejamento das tarefas são 
pontos essenciais para o sucesso da modalidade. 

Perda de privacidade pessoal: muitas vezes, a prática incessante do 
trabalho e o não planejamento podem resultar na perda da privacidade 
do indivíduo que, por sua vez, pode ser atrapalhado pela vivência junto 
à família. Nesta última hipótese, os assuntos familiares podem interferir 
na rotina do trabalho, o que potencialíza o efeito prejudicial da prática 
quando não organizada. 

Isolamento pessoal: esta problemática é mais evidente para pessoas que 
moram sós. Em determinados casos, o não contato direto com colegas de 
trabalho e a comunicação pelas plataformas digitais podem criar um isola
mento social, o que dificulta o processo de interação e agrava possibilidades 
de doenças psicológicas. Cria-se assim um ambiente de trabalho confinado 
(antissocial). 

3-5- Quadros esquemáticos sobre o teletrabalho 

Maior independência 
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Ambiente de trabalho confinado 

Fonte: SEBRAE Nacional 

Difícil sucessão em caso de transição 

f------------------1 Interferência dos assuntos domésticos nos 

~--~--------------------~ 
assuntos profissionais 

Fonte: SEBRAE Nacional 

3.6. Curiosidades 

Segundo a pesquisa "Trabalho Flexível: Adeus 9h às sh", do lnstitute of Leadership 
ét Management (ILM), da Inglaterra, a prática do trabalho com horário fixo e dentro 
do escritório já é coisa do passado. No Reino Unido, o berço da gestão industrial, 

a prática ficou para trás em 94•/o das empresas. O avanço só não é maior porque, 
como no Brasil, ainda resiste uma cultura organizacional tradicional (o que em terras 

brasileiras é ainda mais evidente). 

No Brasil, a prática vem ganhando espaço no setor público, já que na esfera 

privada já é realidade há mais tempo. Segundo pesquisa da empresa de recruta
mento Robert Half, o ritmo do teletrabalho no Brasil tem crescido em níveis mais 
elevados do que o de outras nações. Mais de 40% dos consultores de RH brasileiros 
apontaram que, nos últimos três anos, as empresas ampliaram a flexibilidade dos 
funcionários, permitindo que eles trabalhassem de forma remota. Na média mundial, 
29•b afirmam o mesmo. 

. 43 



TEMAS DE REDAÇÀO PARA TRIBUNAIS .. Rodolfo Gracioli 
----------------

As áreas que mais contrataram na modalidade do teletrabalho no Brasil são: 

• Vendas- pioneira no processo 

• Tecnologia da Informação- por conta da proximidade com as ferramentas 
tecnológicas necessárias 

• Marketing 

• Recursos Humanos 

Alguns tribunais já regulamentaram a prática do home office. Em junho de 
2015, Tribunal Regional Federal da 4• Região e o Tribunal Superior do Trabalho 
possuíam servidores em regime de teletrabalho; 192 e 42, respectivamente. 
Em maio do mesmo ano, o Tribunal de justiça de São Paulo anunciou que as 
unidades judiciárias da capital paulista poderiam recrutar voluntários em 
suas equipes para aderir ao home office. Neste sentido, trata-se de uma 
tendência para o setor público. Se regulamentada pelo Conselho Nacional 
de justiça, a evidência da prática deverá crescer ainda mais. 

Um dos embates polêmicos diz respeito à constatação de um acidente de 
trabalho, por exemplo. Caso o trabalhador tenha sofrido um acidente durante 
a realização do trabalho, ele deve ser amparado pela legislação vigente. 
Entretanto, na modalidade do teletrabalho esta constatação é dificultosa. Em 
decisão recente, o Tribunal Superior do Trabalho entendeu que o problema 
em casa, de uma trabalhadora na modalidade home office, seria um aci
dente típico de trabalho. Outro ponto polêmico é sobre a possibilidade de 
trabalhar em outra estação remota (depende dos critérios preestabelecidos 
entre a empresa e empregados, inclusive com relação ao uso do material 
- escritório). 

Para a aplicação da modalidade com sucesso, as garantias estruturais 
devem ser oferecidas para o trabalhador (mobiliário, acesso à internet, 
computadores, notebooks, etc.). Este ponto deve ser negociado para que 
não existam interferências ao longo da prática. 

Ainda que não exista uma legislação específica para o teletrabalho, a alte
ração no artigo 6o da CLT amplia a ocorrência do mesmo. Com a Lei 12.551, 

sancionada em dezembro de 2011, ficou igualado o trabalho realizado à 
distância e o executado no domicílio do empregado, àquele realizado no 
estabelecimento do empregador, desde que caracterizada a relação de 
emprego. Além disso, foi introduzido um parágrafo único, discorrendo que 
os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão, 
se equiparam, para fins de subordinação jurídica, aos meios pessoais e 
diretos de comando, controle e supervisão do trabalho alheio. 

Com relação à proposta, a base argumentativa deverá ser sustentada a partir da 
elucidação das vantagens e desvantagens oriundas do teletrabalho. Assim, a lógica 
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crítica percorrerá o equilibro em potencial dos aspectos para, em seguida, com o 
método comparativo, assimilar a viabilidade ou não desta modalidade de trabalho. 

Entretanto, engendrar uma análise geral a partir da lógica das transformações 
tecnológicas, levando em consideração os problemas de trânsito, infraestrutura e 
estresse, ocasionados por essa rotina, é elemento central para que seu texto ganhe 
força e se estabeleça nos parâmetros aceitáveis pelas bancas. Reforça-se ainda a 
necessidade de destacar que a tendência, apesar da cultura resistente de alguns 
setores da sociedade, é da disseminação desta prática. 

3·7· Sugestões de propostas 

Evolução do trabalho em relação à sociedade: anseios e dificuldades. 

Modalidades múltiplas e o encaixe do trabalhador no cenário dinâmico. 

Capacidade de adaptação do indivíduo a diferentes realidades. 

• Trabalho e tecnologia: relação de ganhos ou perdas? 

legislação, trabalho e tecnologia: esferas para a legitimação de práticas. 

Qualidade de vida enquanto reflexo de um trabalho saudável. 

• Evolução do conceito de trabalho ao longo da história: de delito à atividade 
nobre. 

• Dicotomização das ferramentas tecnológicas no trabalho: maniqueísmo que 
impossibilita maiores avanços. 

Nativos digitais e o contexto de adaptação tecnológica. 

Luta histórica para a conquista de direitos trabalhistas e o dinamismo da 
área. 

Mundo pluralista do trabalho: diferentes perfis e o avanço com a pluralidade 
cultural. 

Crise econômica e seus impactos: teletrabalho como medida emergencial 
de benefícios mútuos. 

TEMA 4: lRABALHO ENQUANTO ELEMENTO CENlRAl NA CONSTITUIÇÃO HUMANA 

4.1. Contextualizando 

Ao longo da história da humanidade, o trabalho apresentou diferentes signi
ficados. De atividade desmerecida à necessidade, esta lógica comportamental é 
de fundamental importância para a compreensão da evolução do significado do 
trabalho, assim como a própria matriz iórítica frente às condições e problemáticas 
que cercam o tema na atualidade. 
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" Nesta esfera de relações, o contexto nistórico não pode ser recortado e deve ser 
absorvido como um todo. Os aspectos econômicos, políticos, sociais e culturais são 
centrais para o entendimento completo das relações trabalhistas e da flexibilização 
destas. Por conseguinte, está o entendimento da própria necessidade de ajustes 
na legislação para o atendimento de problemáticas emergentes e a proposta de 
soluções cabíveis. 

o olhar mais atento para os moldes atuais do mundo globalizado sugere, ainda, 
o entendimento desta nova formatação tecnológica e os impactos para as rela
ções trabalhistas. Até poucos anos, trabalhar de maneira remota ou se comunicar 
por e-mails parecia algo impossível. Hoje, a possibilidade já é garantida por lei e 
protege o trabalhador, tornando o processo do trabalho mais direto e construtivo, 
beneficiando a todos. 

Para se ter uma ideia, até poucos anos atrás, as hierarquias rígidas se so
brepunham a qualquer forma de democratização dos espaços laborais. A visão 
tradicionalista pregava transparência reduzida e, pouca ou nenhuma participação 
das esferas menos poderosas. Essa cultura de verticalização das relações já per
de espaço para uma maior linearidade e contribuição de todas as partes para o 
processo, democratizando as relações e promovendo benefícios mútuos (como a 
construção de um espaço saudável e harmônico, o que propicia o desenvolvimento 
econômico da empresa). 

4.2. Desafios do trabalho na contemporaneidade 

Dentro do processo de transformação da sociedade, novas necessidades surgi
ram. Assim, para atender e amparar a população, novos postos de trabalho ganharam 
destaque, fazendo com que outros desaparecessem. Esse processo de modificação 
levanta a reflexão apurada de maneira objetiva (quais são as áreas de destaque) e, 
ainda, a possibilidade subjetiva (trabalho intelectual x trabalho físico, por exemplo). 

Assim, o processo de modificação da estrutura do trabalho evidencia também 
a corrida pela qualificação. Basta um olhar mais atento para os classificados para 
notar o grau de exigência de diferentes setores na busca por profissionais altamente 
capacitados (em ocupações que, anteriormente, não exigiam tamanha qualificação). 
A excelência solicitada para os cargos torna-se elemento de filtro para o mercado, 
sendo este por processos seletivos duradouros ou entrevistas que levam em con
siderações diferentes etapas. 
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O grande embate teórico da questão se faz a partir da seguinte indagação? 

• Será que a complexidade das tarefas foi ampliada ou a oferta se sobrepôs 
à demanda de tal forma que a seleção rígida se torna necessária? 

Neste ordenamento reflexivo, notam-se outros percalços nítidos: 

• A educação oferecida para a população pode ser considerada como eixo 
central para o cultivo de profissionais qualificados? 
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• De que forma o país que convive com o analfabetismo funcional enfrentará 
essa seleção criteriosa do mercado de trabalho? 

A formação superior no Brasil é de adestramento ou qualificação? 

Com isso, notam-se alguns paradoxos com relação ao processo de qualificação 
profissional e as demandas da sociedade. Pensando no arcabouço quantitativo, atu
almente, cerca de 6"/o da população brasileira apresenta Ensino Superior. Na Turquia, 
por exemplo, o número chega a 7•k. No México, 15•k, enquanto no Canadá é de 4o•k. 

Para tanto, atrelar a discussão sobre formação profissional com educação é de 
fundamental importância para entender a absorção do jovem no mercado de traba
lho, fato este dificultado pela crise econômica que vem sucateando as relações de 
trabalho e demonstrando enormes fragilidades de grande parte dos países. 

Associa-se ao cenário de crise a necessidade de inovação no mundo do trabalho. 
Nesse meio, nasce a ideia de práticas empreendedoras. Reparação de automóvel, 
indústria alimentar e de transformação de papel são exemplos práticos da lucrati
vidade ampliada em tempos de crise. Além disso, é importante destacar a internet 
como elemento de transformação, tanto na lógica comportamental, quanto nos 
próprios postos de trabalho. 

Voltando no processo histórico brasileiro, fica visível a figura do operário, logo 
na década de 1950, auge da implantação siderúrgica e de empresas automobilísticas, 
o perfil do operário enquanto detentor da força física do processo. Entretanto, com 
o avanço cronológico, cada vez mais a ideia de qualificação se tornou presente, 
exigindo muito dos indivíduos e imprimindo uma pressão intensa pela autoformação 
(mesmo depois que adquirido o posto de trabalho). 

Fonte: Unicamp 

4.3. Trabalho intelectual x Trabalho físico 

Um dos embates modernos que carece de reflexões mais contundentes da 
sociedade diz respeito ao processo de apropriação e entendimento das diferentes 
etapas do trabalho, dependendo da configuração do espaço. Assim, a própria ca
racterização do trabalho como elemento próximo da riqueza e obtenção de bens 
materiais se afasta da lógica emotiva e sentimental que o tema oferece. 

Os teóricos Hegel e Marx, por exemplo, associam o trabalho enquanto essência 
do homem, distorcendo da visão monetária e capitalista que as práticas rotineiras 
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para "obtenção" das condições mínimas de sobrevivência evidenciavam. Visto isso, 
ainda que o trabalho tenha suas considerações específicas, o transcorrer da história 
concedeu "necessidades" outras para a prática. Fator de sobrevivência, de huma
nização, de integração social, de autoestima e de utilidade social, foram aspectos 
atrelados à importância do trabalho. 

Nessa análise que Marx descreve o homem enquanto construtor da história, 
ao passo que labuta para sobreviver (por meio do trabalho). Em seus escritos, "A 
história dita universal não é outra coisa que a geração do homem pelo trabalho 
humano e o devir da natureza para o homem". 

Nesse ordenamento que vai e vem, a valorização para com o trabalho intelectual 
e trabalho tísico (braçal) ganhou diferentes nuances. Há pouco tempo, o trabalho 
intelectual era vangloriado por uma maioria que, por sua vez, desmerecia o trabalho 
braça. Com a ausência de profissionais de diversas áreas no mercado, o trabalho 
físico (braçal) ganha novo destaque. 

Na sua produção textual, para enaltecer a visão crítica que o tema oferece pro· 
movendo uma amarração histórica, pode ser evidenciada a visão grega com relação 
ao trabalho. Eles distinguiam o labor, o trabalho e a ação. 

o labor diz respeito à luta pela sobrevivência física do corpo. É realizado em 
vista da manutenção da vida e da sobrevivência da espécie humana. O labor está 
associado ao processo biológico do corpo. Há uma estreita relação entre produção 
e consumo. Tudo o que é produzido pelo labor é destinado ao consumo imediato, 
motivo pelo qual não deixa nada atrás de si. 

O trabalho seria a atividade correspondente ao artificialismo da existência 
humana. O trabalho produz um mundo 'artificial' de coisas, nitidamente diferente 
de qualquer ambiente natural. Dentro de suas fronteiras habita a vida de cada 
indivíduo, embora esse mundo se destine a sobreviver e a transcender todas as 
vidas individuais. 

A terceira atividade fundamental da vita activa é a ação ou a praxis, ou seja, 
a única atividade que se desenvolve diretamente entre os homens. Assim, leva-se 
em consideração a pluralidade e não a singularidade (esfera coletiva diante esfera 
privada). 

Na Grécia Antiga, a sociedade era dividida entre cidadãos, não cidadãos e es
cravos. Os não cidadãos e escravos eram considerados inferiores, cabendo-lhes 
tarefas braçais, tidas como indignas para os cidadãos e demonstrando o tamanho da 
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desvalorização para com estas ações. Com herança na tradição grega, os romanos 
denominaram ócio (otium) as ocupações com o trabalho intelectual, em oposição 
ao negócio (nec-otium, negação do otium), destinado a atender às necessidades de 
subsistência da sociedade. A dedicação ao ócio era, nessas sociedades, a atividade 
própria do ser humano, embora poucos tivessem acesso a ela. 

Neste resgate histórico surge outra indagação que pode emergir como potencial 
temático de uma redação: 

• Se a lógica do trabalho para os gregos era tão distinta, em que estágio se 
encontra a defesa de um "ócio criativo" na contemporaneidade? 

A questão do ócio criativo é elemento de defesa do filósofo italiano Domenico 
de Masi. Este defende que o trabalho deve estar alinhado com a prática do ócio 
criativo, o que não significa "fazer nada, mas sim, trabalhar, se divertir e aprender", 
nas próprias palavras do teórico. Com base na sua reflexão, é possível avançar na 
justificativa da falta de tempo. Domenico De Masi argumenta que vivemos quase 
o dobro de nossos bisavós e, ainda assim, o tempo parece faltar. Além disso, o 
próprio De Masi discorre sobre o fato dos homens inventarem máquinas para 
economizar tempo. 

De fato, a reflexão do filósofo italiano Domenico de Masi se constrói de maneira 
completamente atual neste cenário do }ust in time ou Time is Money. A relação direta 
entre trabalho, desemprego e tecnologia, muitas vezes, gera uma pressão externa de 
enorme amplitude para a rotina dos indivíduos que deixam de pensar no processo 
prazeroso de suas práticas, assim como se afastam de possibilidades críticas mais 
contundentes sobre a alienação que sofrem. 

"Aquele que é: mestre na arte de viver faz pouca distinção entre o seu 
trabalho e o seu tempo livre, entre a sua mente e o seu corpo, entre 
a sua educação e a sua recreação, entre o seu amor e a sua religião. 
Distingue uma coisa da outra com dificuldade. Almeja, simplesmente, a 
excelência em qualquer coisa que faça, deixando aos demais a tarefa 
de decidir se está trabalhando ou se divertindo. Ele acredita que está 
sempre fazendo as duas coisas ao mesmo tempo" (Domenico de Mas i, 
o ócio Criativo). 

Nesta lógica, a discussão sobre a man,eira como o trabalho é encarado exige 
uma visão crítica de teor acentuado. Isso 'fJorque a naturalização das relações de 
trabalho, a disposição temporal para lidar com o tema, o ritmo impresso nas pessoas 
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e a ausência de discussões mais filosófltas promovem uma estagnação reflexiva e 
conformismo da situação. Entretanto, para aflorar o senso crítico, sustenta-se neste 
ordenamento teórico é fundamental, estabelecendo o posicionamento pessoal que se 
desvincule de "achismos" ou senso comum, e promova um entendimento autônomo. 

4·4· Sugestões de propostas 

50 

Prazos, metas e objetivos: necessidades do mundo contemporâneo. 

Polivalência em questão: habilidades múltiplas e o encaixe no mercado de 
trabalho. 

Trabalho físico x trabalho intelectual: enfrentamentos ao longo da história, 
axioma eterno. 

Satisfação pelo trabalho: idealização ou realização? 

Ócio criativo e a insatisfação com o trabalho. 

Equilíbrio entre satisfação pessoal e privilégios financeiros. 

A rotina pela rotina: efeito cíclico que desgasta as relações sociais. 

• Potencial destrutivo e ofensivo de uma prática não prazerosa. 

• Visão empreendedora que nasce do cenário de crise no trabalho. 

Trabalho modifica a essência do homem? 

Qualificação profissional e a não garantia de inserção no mundo do trabalho. 



CAPÍTULO 11 

LIBERDADE DE EXPRESSÃO, 
DIREITOS HUMANOS 

E INTOLERÂNCIA 

Sumário • Tema 1: liberação da Publicação de Biografias não Autorizadas - 1.1. Contextualizando; 1.2. 

Decisão do STF e os apontamentos argumentativos; 1.3. Casos notórios de proibição ao longo da história; 
1.4. Possibilidades subjetivas que o tema oferece; 1.4-1. Liberdade de expressão x Limites do humor; 1.5. 

Sugestões de propostas -Tema 2: Estado e o Zelo pelos Direitos Humanos; 2.1. Contextualizando; 2.2. 

Definição (Estado e Direitos Humanos); 2.2.1. Definição de Estado; 2.2.2. Definição de Direitos Humanos; 
2.3. Conquistas após atuação da ONU para garantia dos Direitos Humanos; 2.4. Atuação no enfretamento 
da violação aos Direitos Humanos; 2.5. Atuação da Anistia Internacional no tema Direitos Humanos; 2.5.1. 

Violência policial segundo Anistia Internacional; 2.5.2. Pena de morte e a questão dos Direitos Humanos; 
2.6. Conflitos armados e a questão da violação dos direitos humanos; 2-7. ONU e a insatisfação com relação 
aos Direitos Humanos; 2.p. Organização das Nações Unidas; 2.7.2. Relatório da ONU sobre violação dos 
Direitos Humanos; 2.8. Possíveis argumentos; 2.9. Sugestões de propostas- Tema 3: Intolerância em suas 
Diferentes Esferas; 3.1. Contextualizando; 3.2. Diferenças culturais e as práticas intolerantes; 3-3· Conceitos; 
3.4. Possíveis argumentos; 3.5. Sugestões de Propostas. 

TEMA 1: LIBERAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DE BIOGRAFIAS NÃO AUTORIZADAS 

1.1. Contextualizando 

Recentemente, uma polêmica discussão acerca da possibilidade de publicação de 
biografias não autorizadas permeou os mais variados segmentos sociais. A discussão 
de elevado potencial divergente, elencou diferentes ajustes argumentativos, partindo 
de interesses variados e alcançando os ministros do Supremo Tribunal Federal que, 
por sua vez, decidiram pela possibilidade de publicação. 

A decisão do STF foi unânime e, por 9 votos a o, ficou decidida a possibilidade 
da publicação de biografias não autorizadas. A decisão foi tomada em junho de 
2015, após os ministros considerarem inconstitucional a aplicação para livros bio
gráficos de dois artigos do Código Civil. Para o tribunal, a exigência representaria 
uma censura, que é incompatível com a Constituição, que garante a liberdade de 
expressão. Este, inclusive, foi o argumento solidificado por diferentes segmentos 
sociais favoráveis à publicação, considerando que a proibição seria uma afronta 
aos ganhos do Estado Democrático de Direito no que tange ao processo de liber
dade de expressão. 
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• Mais precisamente, o que foi discutido pelo STF? 

O Supremo Tribunal Federal (STF) julgou a ação que foi proposta pela Associação 
Nacional dos Editores de Livros (Anel) questionando os artigos do Código Civil que 
proíbem a divulgação e publicação de livros com fins comerciais que tratem de 
determinada pessoa sem autorização dela ou da família (no caso de ser morto). 

1.2. Decisão do STF e os apontamentos argumentativos 

Uma polêmica que se estendia há anos teve como desfecho a defesa consti
tucional da garantia da liberdade de expressão. Assim sendo, a sustentação da 
possibilidade da publicação das biografias não autorizadas esteve no entendimento 
de que eventuais distorções podem ser discutidas na justiça posteriormente, uma 
vez que a legislação já garante medidas reparadoras como indenizações e direito 
de resposta. 

Em 2012, a Anel (Associação Nacional de Editores de Livros) havia questionado 
no Supremo a legalidade da proibição de utilização da imagem ou outra forma de 
exposição da pessoa "salvo se autorizadas" e a determinação de que "a vida privada 
da pessoa natural é inviolável". Essa base crítica foi sustentada por uma parcela da 
classe artística e política. 

• Quais ministros do Supremo Tribunal Federal votaram? 

Votaram pela liberação das biografias os ministros Cármen Lúcia, Luís Roberto 
Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Marco Aurélio Mello, 
Celso de Melo e Ricardo Lewandowski. 

A relatora do caso, a ministra Cármen Lúcia considerou que o direito à ampla 
liberdade de expressão não pode ser suprimido pelo direito das pessoas públicas 
à privacidade e intimidade. A análise crítica da ministra fundamenta-se na lógica 
constitucional de garantia da liberdade de expressão. 

Nas palavras da própria ministra, "censura é forma de cala boca. Pior, de 
calar a Constituição. o que não me parece constitucionalmente admissível é o 
esquartejamento da liberdade de todos em detrimento da liberdade de um. 
Cala a boca já morreu, é a Constituição do Brasil que garante", disse a ministra, 
que apresentou um voto com frases e ditados populares. Assim, a ministra for
taleceu sua fala que o biografado que se sentir lesado tem o direito de recorrer 
ao judiciário para garantir correções e sanções (seja indenização ou direito de 
resposta, por exemplo). 

Corroborando com a violação de um princípio constitucional, com relação à proi
bição, o ministro Luís Roberto Barroso afirmou que a censura prévia é vedada pela 
Constituição como regra geral. O ministro disse que não deve existir hierarquia entre 
os direitos essenciais, mas que a liberdade de expressão deve ser uma liberdade 
preferencial, uma vez que já foi alvo de violações no passado. 
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Alinhada às ideias de Luís Roberto Barroso, o ministro Celso de Mello afirmou 
que os juízes não podem transformar seu poder em instrumento de censura es
tatal. Para o ministro, a censura foi banida da legislação brasileira. Outro caminho 
argumentativo adotado pelo ministro Luiz Fux pode ser destacado na questão. Fux 
afirmou que as pessoas públicas pagam o preço da notoriedade, sendo que sua 
privacidade é diminuída com a fama. Segundo ele, a exigência de autorização para 
biografias representa um obstáculo ao "exercício da liberdade de informação". 

Para a ministra Rosa Weber a "biografia é a construção da memória e não há 
povo sem memória". "A autorização prévia constitui uma forma de censura prévia 
que é incompatível com nosso Estado de Direito", fortalecendo o posicionamento 
favorável à publicação de biografias não autorizadas. 

"liberdade de expressão não é garantia de verdade ou de justiça, 
mas de democracia" 

"Controlar biografias é tentar controlar a vida e a história, impedir que 
venha a lume a memória" 

"O Estado não pode dispor de poder algum sobre as palavras e seus 
modos de divulgação" 

"Quando houver conflito entre direito à privacidade e à liberdade de 
expressão, a solução está em dar-se primazia ao interesse coletivo" 

"fazer com que as obras dependam de autorização traz sério dano 
para a liberdade artística e científica" 

"A necessidade de obter as autorizações impediria que a sociedade 
tivesse conhecimento de obras artísticas e intelectuais de envergadura, 
bem como de saber mais das vivências e da construção de persona
lidades públicas" 

"Na medida em que cresce a notoriedade da pessoa, diminui-se o seu 
direito à privacidade" 

• Quais entidades se posicionaram sobre o tema? 

Favorável à publicação sem autorização: entidades que representavam 
escritores e pesquisadores, além da OAB (Ordem dos Advogados do 
Brasil), argumentaram que a autorização representava censura. 

1.3. Casos notórios de proibição ao longo da história 

O caso que chamou destaque para o tema e gerou uma problematização 
acentuada envolveu o cantor Roberto Carlos. Foi com base na legislação anterior à 
decisão do STF, que biografia não autorii;ada de Roberto Carlos em detalhes, saiu 
de circulação por ordem judicial em 20Õ7. Entretanto, outros episódios chamam 
atenção para o tema. 
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Roberto Carlos em Detalhes: publicado em 2006 pelo jornalista e historia
dor Paulo César de Araújo, o livro foi retirado de circulação após o cantor 
entrar na justiça alegando violação de privacidade. Até a determinação 
judicial, cerca de 30 mil exemplares já haviam sido vendidos. O episódio 
marcou o nascimento do grupo "Procure Saber", encabeçado por Gilberto 
Gil, Chico Buarque, Caetano Veloso e Roberto Carlos, que defendia a auto
rização prévia das biografias. Com a polêmica do tema, o grupo perdeu 
força. 

jogo duro - a história de João Havelange: publicada pelo professor e 
jornalista Ernesto Rodrigues, a biografia jogo Duro, que retrata a vida de 
João Havelange, presidente da Fi f a entre 197 4 a 1998, foi publicada em 
2007 com passagens omitidas pelo próprio ex todo poderoso do futebol 
mundial, o que destaca a necessidade de uma produção autônoma e fin
cada nos aspectos verídicos, sem qualquer forma de coerção e pressão 
externa. 

Estrela solitária, um brasileiro chamado Garrincha: as filhas do jogador 
processaram a editora responsável pela publicação, após se sentirem 
ofendidas com parte do conteúdo. Segundo elas, houve "violação do direito 
de imagem, do nome, da intimidade, da vida privada e da honra pater
na". Ainda segundo as filhas do jogador, a obra do jornalista Ruy Castro 
apresentava uma visão "chula" das particularidades físicas da genitália 
de Garrincha, já que em uma das partes, o autor especula o tamanho do 
órgão sexual do jogador. Após decisão do Superior Tribunal de justiça, as 
filhas foram indenizadas e demais penalidades aplicadas. 

O mago: com nuance diferente dos casos explicitados anteriormente, a 
obra de Fernando Morais sobre Paulo Coelho não foi criticada pelo biogra
fado, mas sim, por um terceiro citado. No caso, o ex-ministro das Relações 
Exteriores Celso Lafer. Na obra, Coelho acusa Lafer de pedir votos para 
a eleição de Helio jaguaribe para a ABL (Academia Brasileira de Letras) 
em troca de viagens, convites e medalhas. Lafer negou a acusação e pro
cessou a editora, que foi obrigada a desembolsar R$ 50 mil por danos de 
imagem. Percebe-se novamente, os procedimentos jurídicos que garantem 
a proteção do biografado ou, ainda, de um terceiro. 

Lampião, o Mata Sete: a obra escrita por Pedro de Morais gerou enorme 
insatisfação na família do cangaceiro Lampião. Na obra, o autor sugere que 
Lampião era homossexual e que sua esposa, Maria Bonita, era adúltera, 
evidenciando que os mesmos teriam dividido um namorado. Os herdeiros 
do cangaceiro entraram na justiça, que proibiu o lançamento do livro e 
multou o autor. Em outubro de 2014, contudo, a 2• Câmara Cível do Tribunal 
de justiça de Sergipe (Tj-SE) reformou a sentença e garantiu a Morais o 
direito de lançar e vender a obra. 
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Neste cenário de polêmicas envolvendo produções biográficas, destacam-se 
outras como: 

Noel Rosa, uma biografia- de João Máximo e Carlos Didier 

Na toca dos leões- A história da W/Brasil 

O Bandido que sabia Latim- de Toninha Vaz 

Passeando por Paulo Leminsl~i- de Domingos Pellegrini 

Sinfonia de Minas Gerais- de A Vida e a Literatura de João Guimarães Rosa 
-de Alaor Barbosa 

1.4. Possibilidades subjetivas que o tema oferece 

Com esta amarração histórica possível. o tema permite que a produção textual 
percorra um debate entre liberdade de expressão e respeito às condições 
limítrofes do biografado. Além disso, a contextualização com referências 
exemplificativas de outros momentos da história brasileira pode corroborar 
para o aprofundamento crítico e reflexivo. 
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Além do conceito de liberdade, outra referência é fundamental para que a 
ideia de limites seja entendida. Neste sentido, observe o conceito de libertinagem 
do dicionário Michaelis: 

Nesta proposta conceitual, discutir a diferenciação entre liberdade e liberti
nagem pode promover um olhar intenso para a lógica da expressão nos dias de 
hoje. Da maneira como as pessoas reconhecem os aspectos jurídicos, enraizadas de 
senso comum, em alguns casos, a liberdade torna-se "excessiva" e, o abuso desta, 
resulta na libertinagem. 

Ainda sobre a liberdade de expressão, conceito discutido diretamente nesta 
proposta, é importante reforçar o amplo acesso à informação existente na atualidade 
e, muitas vezes, a dificuldade de filtrar informações verídicas. O bombardeio infor
macional que atinge crianças, adultos e adolescentes é o grande agente propulsor 
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da disseminação de boatos, intensificado pela condição facilitadora da internet e 
demais veículos de comunicação em massa. 

No caso, a maneira como grande parte da população lida com a lógica da infor
mação tem se demonstrado como um elevado problema contemporâneo. A falta de 
criticidade e o não aprofundamento sobre o que se lê ou compartilha, acaba por 
compatibilizar uma situação de estagnação reflexiva e, em casos extremos, propa
gação de caminhos não preponderantes do saber. 

1.4.1. Liberdade de expressão x limites do humor 

Outra possibilidade atrelada à discussão sobre liberdade de expressão que 
merece ser observada é a questão desta com a limitação do humor. No caso, um 
episódio do ano de 2015 elevou o potencial da temática. Em janeiro de 2015, o se
manário francês "Charlie Hebdo" foi alvo de um atentado terrorista, de autoria da 
AI Qaeda do lêmen. Na ocasião, dois homens entraram atirando na sala de reuniões 
da revista, entoando gritos de exaltação ao profeta Maomé. 

No episódio de extrema barbárie e acompanhado simultaneamente pelos no
ticiários, 12 foi o número de vítimas fatais. Este acontecimento, condenado pela 
comunidade islâmica e exaltado pelas organizações terroristas teve como motivação 
o entendimento de que as charges da revista demonstravam uma imagem distorcida, 
torpe e denegrida do profeta Maomé. Para tanto, a discussão ganhou força sobre 
os caminhos para limitar o humor, sendo possível, viável e concreta essa reflexão. 

Obviamente que o acontecimento extrapolar a necessidade de discutir os cami
nhos que o terrorismo tem percorrido nos últimos anos, enfatizando a descentrali
zação de suas ações que beiram o inesgotável. Porém, relativizar sobre a questão 
da liberdade de expressão e a dosagem aceitável para que a harmonia social seja 
garantida é, ao mesmo tempo, absorver um olhar crítico para o processo de into
lerância que se propaga em diferentes contextos e localidades. 

Quais os diferentes posicionamentos frente ao acontecimento? 

• Posição contrária à revista "Charlie Hebdo": a amplitude do acontecido 
atingiu diferentes países. )ornais da Rússia, China e Malásia afirmaram 
que o semanário parisiense cometeu erros ao construir suas charges 
com base no "humor negro". Outras análises exaltaram o fato de que o 
semanário francês teria atingido, nos últimos tempos, diferentes crenças 
religiosas, orientações partidárias e personalidades globais. Vários jornais 
asiáticos, sobretudo em países com uma ampla população muçulmana 
ou onde o governo exerce a censura, condenaram o massacre no Charlie 
Hebdo, mas argumentaram que a liberdade de imprensa tem limites. 
Na Malásia, por exemplo, um editorial de um dos veículos de comuni
cação mais influentes tratou o. tema com a seguinte titulação: "Os riscos 
da liberdade de expressão". Àssim como no contexto global, a própria 
França se viu dividida com relação ao acontecido. No caso, a essência 
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da crítica direcionada a man~ira como a revista se apropriou da imagem 
de religiões e demais temas abordados, centrou-se na libertinagem ao 
praticar o que é garantia democrática (expressão). Assim, teria havido 
um excesso, sendo necessário discutir a limitação do humor. Importante 
destacar que aqueles que criticaram o humor descrito nas charges, não 
justificavam a violência como forma de protesto. 

Posição favorável à revista "Charlie Hebdo": como apresentado ante
riormente, a divergência de opiniões colocou uma ampla parcela da 
sociedade em defesa do humor praticado pelo semanário francês, tendo 
como base as garantias democráticas (no caso, a liberdade de se expres
sar). Sobre o panorama das fronteiras do humor e suas ações limítrofes, 
destaca-se o fato de que estes, na maioria das vezes, são estabeleci
dos pelos que defendem a liberdade sem limites. Outro destaque que 
agrava o acontecido é a onda islamofóbica acentuada na Europa. Ainda 
assim, para os que defendem o humor proposto pelo semanário francês, 
as ações violentas seriam motivadas por um fanatismo (no caso, uma 
leitura extremista dos escritos sagrados do Islã -já que a organização 
terrorista que reconheceu os atos foi a AI Qaeda do lêmen). Somando a 
esta discussão, finca-se a lógica de que outros atentados (maiores em 
número, gênero e grau), ocorridos em diferentes realidades geográficas, 
não tiveram a repercussão do francês. No elemento crítico central seria 
uma forma de tratar a cultura europeia como "superior". Para evidenciar 
esse aprofundamento crítico, destaque para o fato de que, no mesmo dia 
do atentado francês, 37 jovens foram mortos no lêmen num atentado. No 
verão de 2014, a invasão israelita causou a morte de 2000 palestinos, dos 
quais cerca de 1500 civis e soo crianças. No México, desde 2ooo, foram 
assassinados 102 jornalistas por defenderem a liberdade de imprensa 
e, em novembro de 2014, 43 jovens, em Ayotzinapa. 

A liberdade de expressão deve ser garantida, 
como princípio democrático e sustentação 
de um cenário harmonioso, já que qualquer 
forma de censura freia o desenvolvimento 
intelectual da sociedade 

É preciso limitar as ações do humor para que 
não existam interpretações desconectadas e 
que motivem o ódio. o respeito deve preva
lecer em todos os segmentos. 

Com isso, a proposta de redação pode exigir do candidato a análise crítica sobre 
a relação de liberdade de expressão e os limites do humor, oportunizando o mesmo 
de elucidar os acontecimentos recentes e maximizar seu viés crítico. Ainda assim, 
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é preciso canalizar de maneira potencializada a bagagem de argumentos a serem 
desenvolvidos, para que o texto não se perca em divagações ou análises rasas, já 
que as propostas subjetivas tendem a ampliar o grau de complexidade. 

Muito se fala de uma necessidade de limitar o humor. Para isso, a existência do 
politicamente correto acentua a tensão entre aqueles que fazem humor justificando 
praticarem a liberdade de expressão e os outros que se ofendem alegando que são 
formas veladas de alimentar o preconceito. É certo que o humor deve ser analisado 
contextualmente, ou seja, para cada período histórico, inclusive sendo o termômetro 
da sociedade. No passado, o humor era apelativo e atacava os grupos minoritários 
(mulheres, negros, comunidade LGBT, etc.) Atualmente, com o empoderamento dessas 
minorias, o contexto sofreu uma grande transformação e, exatamente nesse ponto, 
reside o desafio de equacionar as ações em defesa de um espaço democrático, 
livre e respeitoso. 

Intelectuais contemporâneos destacam que assistimos a uma "cidadania do mi 
mi mi", ou seja, um espaço onde as práticas que eram espontâneas podem gerar 
mobilizações de classes que se sentem ofendidas. 

1.5. Sugestões de propostas 

Liberdade de expressão x invasão de privacidade na polêmica das biografias 
não autorizadas? 

Limites do humor na sociedade contemporânea 

Humor, liberdade de expressão e o politicamente correto na cidadania do 
"mimimi". 

Atuação do Estado na regulação da mídia 

Liberdade de imprensa no contexto de intolerância 

Construção social do conceito de privacidade na era do monitoramento 

Estado Democrático de Direito e a luta para garantia das liberdades 

liberdade enquanto entendimento ético e moral: equilíbrio ou disparidades? 

Estado enquanto agente reparador de injustiças 

Processo de redemocratização no Brasil e a ampliação da liberdade 

Humor invasivo e o ataque às minorias como fonte de "sucesso" 

TEMA 2: ESTADO E O ZELO PELOS DIREITOS HUMANOS 

2.1. Contextualizando 

Nos últimos tempos, a discussão a respeito da função do Estado e a necessida
de de problematizar os direitos humanos ganhou destaque no cenário nacional e 
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internacional. Vários são os fatores que corroboram para esta necessidade como, 
por exemplo, a violência amplificada das forças policiais e para com estas partes. 
Nesse sentido, o cenário brasileiro se desenha caótico com relação à violência 
generalizada, o que exige um olhar atento para as garantias constitucionais dos 
indivíduos, ainda que em situação de transgressão das regras. 

Nesta lógica, a realidade brasileira vem colaborando com as distorções sociais, 
ao passo que a violência generalizada ganha as redes sociais e alcança milhões de 
compartilhamentos, já que uma parcela da população dissemina o ódio por este 
veículo de comunicação que é a internet. Por isso, as violações são múltiplas, rotinei
ras e de elevada dimensão. A propagação do ódio e terror são elementos comuns 
neste ordenamento nada virtuoso e completamente problemático. 

As bancas organizadoras de provas de redação de tribunais costumam se 
ocupar de possibilidades temáticas que envolvam uma reflexão diretamente 
relacionada ao aspecto indivíduo- sociedade. Assim, é preciso aprofundar 
no olhar atento para a maneira como o indivíduo se reconhece dentro do 
contexto social, alavancando as prováveis motivações, causas e consequên
cias de determinado acontecimento. 

Outra característica similar das provas de redação é a necessidade de se po
sicionar criticamente perante os temas. Para isso, é preciso a demonstração 
de elementos que vão além da base teórica e conceitual, se distanciando 
de um senso comum e uma visão generalista, para alcançar uma ampliação 
nítida que aponte para o domínio da proposta. 

Neste tema especificamente, algumas palavras chaves são essenciais para 
a demonstração do conhecimento e a aplicação do senso crítico: 

• Estado • Declaração Universal dos 

• Cidadania Direitos Humanos 

• Direitos • Constituição 

• Deveres • Democracia 

• Violência • Globalização 

• Progresso • Representatividade 

• Proteção • Igualdade 

• Tráfico de pessoas • Liberdade 

• Repressão 

2.2. Definição (Estado e Direitos Humanos) 

Toda produção textual bem articulada apresenta uma amarração dos principais 
conceitos. Com isso, o candidato consegue demonstrar o domínio do tema, criando 
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relações e extrapolando no senso crítico. Para tanto, é essencial alinhar base teórica 
com o senso crítico, para que o texto apresente uma evolução, sem almejar o esgo
tamento da proposta. Nesta proposta, é importante dominar a definição conceitual 
de Estado e Direitos Humanos, visto que a análise global, muitas vezes, se restringe 
a um processo superficial (para uma produção solidificada, é preciso fugir destas 
análises superficiais). 

2.2.1. Definição de Estado 

Ao longo da história da humanidade, várias foram as tentativas de definir o 
conceito de Estado. Por isso, é possível entender de maneira múltipla (dentro de 
cada contexto histórico e geográfico) como o Estado era de fato encarado. 

Para São Tomás de Aquino e Santo Agostinho, por exemplo, o Estado havia sido 
criado por Deus, assim como todas as outras coisas. Assim, a origem do Estado não 
estaria atrelada ao homem, a organização social ou à sociedade, mas sim a um 
aspecto maior. 

Em contraposição ao entendimento de São Tomás de Aqui no e Santo Agostinho, o 
teórico Hobbes propôs o entendimento de que o homem viveria no estado de natu
reza, ou seja, numa relação de guerra por conta da busca pelos interesses pessoais 
(que resultariam em conflitos). Assim, o estado civil seria necessário, a fim de regular 
as ações dos homens e alimentar um sistema coeso. Por isso, Hobbes considerava 
o Estado como o único capaz de manter a paz, por meio de um contrato social. 

Essa ide ia de contrato social foi sustentada por outros teóricos. lmmanuel Kant, 
por exemplo, discorreu sobre a necessidade de abdicar de uma liberdade "selva
gem" para a vida harmônica no ambiente coletivo. Assim, a vida seria regulada por 
meio desta relação direta entre sociedade e Estado. 

Por isso, entende-se por Estado um agente de organização da sociedade, ou seja, 
a vontade de unificação de membros do grupo social, com intuito de promover o bem 
coletivo. Obviamente, que a relação apontada sugere um posicionamento teórico, 
visto que na prática este bem comum se depara com posicionamentos contrários e 
individualistas, agravados pelo atual sistema em que a sociedade se insere. 

Neste sentido, ainda que existam diferenciações históricas sobre os caminhos de 
legitimação do Estado, o axioma de que a garantia do bem comum é primordial, se 
concretiza. Por isso, facilmente associamos a ide ia do Estado à lógica da autoridade 
(poder de mandar). 

Vale destacar ainda que a existêncii'-do Estado fica submetida à consonância 
de três aspectos essenciais: 
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Povo: conjunto de pessoas qce se unem com o intuito de organizacional e 
fiscalizador, ou seja, o elemento humano da existência do Estado, já que 
não há Estado sem pessoas. Vale destacar que a configuração cultural de 
cada um dos povos e pode ser elemento de embate para uma redação, 
visto que as diversidades e o pluralismo cultural permeiam diferentes 
temáticas. Entretanto, esse conceito ganha uma nova formatação e passa 
a ser encarado como nação, quando um grupo de pessoas se reconhece 
sobre elementos culturais comuns. Em se tratando de Brasil, o processo 
de miscigenação alavancou o potencial multicultural da nação, estabe
lecendo possibilidades de crescimento ou de choque cultural (como a 
população tem assistido diferentes formas de intolerância). 

• Território: delimitação espacial, definida de maneira precisa com relação 
às fronteiras e que sustenta a soberania do país. Trata-se nada mais do 
que a base física de um país, a parcela ocupada no globo. No caso, este 
aspecto de exigência para a constatação do Estado também chama a 
atenção para a redação, visto que os embates atuais demonstram acon
tecimentos que podem remodelar a estrutura física dos países, definindo 
novas fronteiras. Note a expansão do terrorismo e a maneira como as 
grandes organizações (Estado Islâmico, AL Qaeda do lêmen, Boko Haram, 
dentro outras), pretendem alterar a configuração dos países que são 
alvos de ataques. Além disso, vale destacar que o território não leva em 
consideração apenas o solo, mas também o subsolo e o espaço aéreo, 
mar, ilhas, ou seja, a união de todas as especificidades do signo território 
que demarca o domínio (regulamentar) do Estado. 

• Soberania: conecta-se com a lógica de um ordenamento interno, ou seja, 
o poder de impor condições e determinações para regulamentar a vida 
social. Por isso, o Estado se configura como uma autoridade suprema e, 
por isso, a diplomacia tem sido elemento tão importante na atualidade 
(ao passo que alguns Estados violam a soberania dos outros - caso da 
espionagem estadunidense). Trata-se, portanto, de uma capacidade 
jurídica de autodeterminação, com definição de competências e o reco
nhecimento de outros países. 

2.2.2. Definição de Direitos Humanos 

Além da definição de Estado, é importante ressaltar a lógica dos Direitos Huma
nos e como estes se constroem como uma provável temática de redação, dada a 
dimensão dos acontecimentos recentes. 

De maneira sistêmica, os direitos humanos são aqueles inerentes aos seres hu
manos, independentemente de raça, sexo, nacionalidade, etnia, condição econômica, 
religião, idioma ou qualquer outra condição. Assim, existe como garantia o direito 
à vida, à liberdade de opinião e expressão, o direito ao trabalho e à educação, 
dentre outros. Por isso, a relação sociedade-Estado é fundamental para que estes 
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direitos sejam garantidos de maneira ampla, sem qualquer forma de discriminação 
ou afastamento social de grupos minoritários. 

Nesse contexto de fomentar a garantia dos Direitos Humanos, aparece a ONU 
(Organização das Nações Unidas) que, desde sua fundação, em 1945, trabalha no 
sentido de articular a comunidade internacional, possibilitando o avanço para o tema. 

"Considerando que os povos das Nações Unidas reafirmaram, na carta 
da ONU, sua fé nos direitos humanos fundamentais, na dignidade e no 
valor do ser humano e na igualdade de direitos entre homens e mulheres, 
e que decidiram promover o progresso social e melhores condições de 
vida em uma liberdade mais ampla, ... a Assembleia Geral proclama a 
presente Declaração Universal dos Diretos Humanos como o ideal comum 
a ser atingido por todos os povos e todas as nações ... " 

(Preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948) 

Onde estão expressos os Direitos Humanos? 

Modalidades em geral do Direito, tratados, conjunto de princípios e no Direito 
Internacional. Algumas das características mais importantes dos direitos humanos são: 

Os direitos humanos são fundados sobre o respeito pela dignidade e o valor 
de cada pessoa; 

Fonte: Declaração Universal dos Direitos Humanos- portal. 

• O que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos? 
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Fonte: Declaração Universal dos Direitos Humanos- portal. 

• Como funciona a denúncia de violação dos Direitos Humanos? 

Fonte: Declaração Universal dos Direitos Humanos- portal. 
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2.3. Conquistas apôs atuação da ONU para garantia dos Direitos Humanos 

No ano de 2013, completou-se 20 anos da criação do cargo de alto comissário 
da ONU para os Direitos Humanos. Neste período (1993-2013), vários foram os avan
ços no sentido de problematizar discussões em variados segmentos da sociedade, 
oferecendo garantias diversificadas. O grande objetivo é trazer a informação para 
mais perto das pessoas, possibilitando conhecimento na área para que as relações 
constituições sejam vivenciadas. 

Assim, a ONU destacou vinte grandes avanços no segmento: 
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Os apontamentos realizados pela ONU evidenciam diferentes possibilidades 
temáticas para uma prova de redação. o alcance é diversificado, levando a discus
são de temas relacionados a aspectos econômicos, políticos, sociais 'e/ou culturais. 
A tendência é que os debates se aflorem cada vez mais, visto o maior acesso à 
tecnologia, comunicação e a facilidade com que as pessoas transitam pelo mundo 
informatizado para disseminar opiniões sobre os mais variados assuntos. 
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2.4. Atuação no enfretamento da violação aos Direitos Humanos 

Atualmente, a tecnologia tem propiciado uma série de avanços para a vida da 
população. Entretanto, em alguns casos, estes elementos desenvoltos do mundo 
informatizado não são utilizados da melhor maneira. As formas de violência e a 
propagação do ódio são itens rotineiros nas redes sociais e demais ambientes 
virtuais. 

Escondidos por detrás de perfis falsos, agressores alimentam páginas com 
ações de extrema barbárie e selvageria. Nesta versão de problemática oriunda do 
mundo virtual, a dificuldade em rastrear os perfis falsos, o volume de agressores 
e a burocratização do sistema de justiça, afirmam uma morosidade da resolução 
dos problemas. Evidencia-se, portanto, uma sociedade marcada pela intolerância e 
não reconhecimento da vida no pluralismo cultural. Para tanto, o governo federal 
adotou uma ação com o intuito de reduzir as ações de violação. Para isso, o governo 
lançou, em abril de 2015, o portal Humaniza Rede, onde as pessoas poderão realizar 
denúncias e conhecer um pouco mais sobre o tema. 

Na visão de especialistas, o portal pode surtir efeito visto que a prevenção e a 
problematização do tema são elementos centrais para uma maior conscientização e 
amadurecimento intelectual da população. Por outro lado, exi~te o posicionamento 
de que esta alternativa apresenta um impacto reduzido e virtual, visto que as ações 
precisam impetrar mais rigidez para o combate efetivo. 

Vale destacar que, em dezembro de 2012, a presidente Dilma Rousseff (PT) 
sancionou a lei que tipifica no Código Penal delitos cometidos pela internet. o texto 
prevê pena de detenção de três meses a um ano, além de multa, para quem inva
dir computadores alheios ou outro dispositivo de informática, com a finalidade de 
adulterar, destruir ou obter informações sem autorização do titular. 

À época, o texto ficou conhecido como "lei Carolina Dieckmann", após roubo 
de 36 fotos íntimas da atriz que foram parar na internet. A lei sancionada tornou 
crime a invasão de dispositivos conectados ou não à internet mediante violação 
indevida do mecanismo a fim de adulterar, destruir ou divulgar os dados sem 
autorização do dono. 

2.5. Atuação da Anistia Internacional no tema Direitos Humanos 

A Organização Anistia Internacional vem se posicionando de maneira enfática com 
relação aos Direitos Humanos nos últimos tempos. No relatório anual divulgado no 
primeiro bimestre de 2015, a organização condenou a repressão das polícias brasi
leiras com relação aos protestos de rua, com o uso de força "excessiva", "violenta", 
"abusiva" e "indiscriminada" contra os manifestantes. No relatório, a organização 
destaca a violência apurada durante os protestos de 2013 e 2014. 

o relatório conta com 414 páginas e retrata os direitos humanos em 160 países, 
apontando o Brasil como palco de protestos "sem precedentes", com centenas de 
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milhares de brasileiros saindo às ruas para questionar;o preço do transporte pú
blico e a má qualidade dos serviços. No entanto, em nome da "ordem social", as 
manifestações foram contidas com uma força policial "violenta e abusiva". 

o relatório destaca o uso de gás lacrimogêneo indiscriminado, além da agressão 
com cassetetes e balas de borracha. A Anistia destaca o episódio ocorrido em 2013, 

no Rio de janeiro, quando a tropa de choque da Polícia Militar invadiu o hospital 
Municipal Souza Aguiar para capturar manifestantes que se refugiavam no lugar. 
Ao tratar do cenário global, a Anistia destacou o crescimento dos grupos armados 
como o Estado Islâmico, afirmando que a resposta dos governos às atrocidades é 
"ineficaz" e "vergonhosa". 

o documento destaca de maneira positiva a atuação da Comissão Nacional da 
Verdade, criada para investigar violação de Direitos Humanos durante o período 
da Ditadura Militar. 

• O que foi a Comissão Nacional da Verdade? 
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2.5.1. Violência policial segundo Anistia Internacional 

Segundo relatório divulgado em setembro de 2015, a força policial brasileira 
é a que mais mata no mundo. A polícia estadunidense aparece na 3• posição. o 
Brasil aparece como o país que tem o maior número geral de hómiddios no mundo 
inteiro. Só em 2012, foram 56 mil homicídios. Em 2014, 15,6°/o dos homicídios tinham 
um policial no gatilho. O relatório aponta que os policiais atiram em pessoas que 
já haviam se rendido, já estavam feridas e sem uma advertência que permitisse 
que o suspeito se entregasse, evitando uma situação de violência maior. 

Ainda segundo a Anistia, um dos problemas referentes à violência policial é o 
fato de os policias não serem punidos. A organização acompanhou 220 investigações 
sobre mortes causadas por policiais desde 2011. Em quatro anos, em apenas um 
caso, o policial chegou a ser formalmente acusado pela justiça. Em 2015, desses 
220 casos, 183 investigações ainda não tinham sido concluídas. 

Nos Estados Unidos, não existem números oficiais sobre a violência policial no 
país inteiro. Mas estatísticas regionais sugerem que o perfil das pessoas mortas 
pelos agentes da lei é muito parecido com o do Brasil. A maioria é de homens ne
gros e jovens (não é à toa que uma onda de protestos tomou conta de diferentes 
regiões do país nos últimos tempos. Nos Estados Unidos da América, a discussão 
sobre a violência policial contra jovens negros transcende o aspecto "rotineiro" 
das ações e atinge um elemento de debate cultural: preconceito ainda resistente 
nas estruturas sociais do país. 

Voltando para a base estatística sobre a violência no Brasil, os dados do 10° 

Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostram uma realidade tomada pela 
violência. A letalidade policial teve um aumento, o que agrava a discussão acerca 
das instituições do Estado no cumprimento de suas funções. Veja: 

Nove pessoas foram mortas por policiais por dia no Brasil em 2015, número 
6,3% maior do que o registrado em 2014. No total, 3·345 foram mortas por 
policiais militares ou civis em 2015. 

As maiores taxas de letalidade policial registradas em 2015 foram no Amapá 
(5 por 100 mil habitantes), seguido por Rio de Janeiro (com 3,9 por 100 

mil) e Alagoas (2,9 por 100 mil). 

• São Paulo e Rio de janeiro concentram 1.493 mortes por policiais, ou 45°/o 

dos casos registrados no país. 

A taxa de letalidade policial no país é de 1,6 por 100 mil habitantes, maior 
do que em Honduras, considerado o país mais violento do mundo, onde 
a taxa é de 1,2 por 100 mil. No país da América Central, 98 pessoas foram 
vítimas de letalidade policial, contra 3.345 no Brasil. 
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O número de mortes causadà:s pela polícia no Brasil entre 2008 e 2015 é 
superior a todos os assassinatos registrados nos 44 países da Europa em 
2013. Lá, 19.053 pessoas foram assassinadas naquele ano, contra 19.494 
pessoas mortas por policiais no Brasil no período. 

O número de policiais vítimas de homicídios quando estão em serviço ou 
de folga também são altos no país. Em 2015, 393 policiais foram mortos, 
16 a menos do que em 2014. 

Segundo o anuário, os policiais brasileiros são três vezes mais assassina
dos fora do horário de serviço do que trabalhando. Mas em 2015 houve 
crescimento de 30,5°/o no número de policiais assassinados: 103 morreram 
durante o expediente e 290 fora (queda de 12,1%), geralmente em situações 
de reação a roubo. 

O número de assassinatos em geral teve pequena retração de 1,2% se 
comparado os anos de 2014 e 2015. Cerca de 160 pessoas foram assassi
nadas por dia no Brasil, uma pessoa a cada nove minutos. No total, 58.383 
pessoas foram mortas violentamente e intencionalmente no país, retração 
de 1,2% em relação a 2014. 

Os números acima reforçam o cenário de violência endêmica no contexto 
brasileiro. Entretanto, outros dados do 10° Anuário Brasileiro de Segurança Públi
ca, elaborado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública agravam ainda mais a 
situação do medo disseminado pelos diferentes cantos do país. Veja o raio-x da 
violência na realidade brasileira: 
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• Mais de 5 estupros foram registrados por hora no país, em 2015. Esse nú
mero poderia ser ainda maior se todos os casos fossem registrados por 
meio de boletim de ocorrência. Foram 45.460 casos de estupro, sendo 24°/o 
deles nas capitais e no Distrito Federal. Em 2015, uma pessoa foi estuprada 
a cada 11 minutos e 33 segundos no Brasil 

São Paulo foi o estado com maior índice de violência sexual, representando 
20,4% dos estupros no país: 9.265 casos. Já Roraima foi o estado com o 
menor número de estupros registrados, 180. O que representa 98 (35,3%) 
a menos do que no ano anterior. 

Com relação ã violência sexual, a subnotificação é apontada como um pro
blema grave para mapear as áreas mais afetadas e direcionar políticas 
públicas. O próprio Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) estima 
que ocorreram entre 129,9 mil e 454,6 mil estupros no Brasil em 2015. 
A projeção mais "otimista" se baseia em estudos internacionais, como o 
"National Crime Victimization Survey (NCVS)", que apontam que apenas 
35% das vítimas desse tipo de crime costumam prestar queixas. A pior 
previsão, e provavelmente mais próxima da realidade, se apoia no estu
do "Estupro no Brasil: uma radiografia segundo os dados da Saúde", do 
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lpea, e aponta que, no Brasil, apenas 1o•t.. dos casos de estupro chegam 
ao conhecimento da polícia 

Segundo uma pesquisa do Datafolha encomendada pelo Fórum Brasileiro 
de Segurança Pública (FBSP), 85•k das mulheres brasileiras têm medo de 
ser vítima de agressão sexual. 

A sensação de medo constante afeta diretamente a vida do cidadão brasileiro. 
Muitas pessoas desenvolvem transtornos emocionais e psicológicos por estarem 
submetidas a esta constante situação de medo. A própria arquitetura das cidades 
se volta cada vez mais para a proteção: são muros altos, cercas, grades, câmeras 
de monitoramento constante, guaritas, alarmes, etc. Esses mecanismos oferecem 
uma sensação de segurança maior, mas ainda distante da realidade. 

No caso dos roubos a veículos, houve uma queda de o,6"k na comparação 
de 2015 com 2014, ou 3.045 veículos a menos. Somando os casos de 2014 
e 2015, foram roubados ou furtados 1,023 milhão de veículos. 

São Paulo é o Estado brasileiro com o maior número absoluto de roubos 
e furtos: foram 189,4 mil veículos perdidos ao longo de 2015. Contudo, o 
montante é 14,5•k inferior ao do ano anterior, quando haviam sido rou
bados ou furtados 221,5 mil veículos. O que equivale a 1 veículo perdido 
a cada 2 minutos e 46 segundos, 21,6 veículos por hora ou 518,8 por dia. 
o Estado tem uma taxa de 711,7 roubos ou furtos a cada grupo de 100 
mil veículos. 

Maranhão foi o Estado em que os crimes desse tipo mais cresceram. No 
total, foram 6.305 veículos roubados ou furtados no Estado em 2015, um 
aumento de 24,1•k ou 1.223 veículos a mais que em 2014. O que significa 1 
veículo a cada 1 hora e 23 minutos. Taxa de 431,8 roubos ou furtos a cada 
100 mil veículos. 
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• Para efeito de comparação, de janeiro de 2011 a dezembro de 2015, 278.839 
pessoas foram mortas no Brasil, número maior do que o de mortos na guerra 
da Síria, onde 256.124 morreram no mesmo período, segundo o Fórum. Os 
números do país do Oriente Médio são do Observatório de Direitos Humanos 
na Síria e da ONU. 

As regiões Nordeste e Norte seguem com altas taxas de assassinatos. Os 
primeiros cinco colocados do ranking são das duas regiões: Sergipe, Alagoas, 
Rio Grande do Norte, Ceará e Pará. 

• Pela primeira vez o estado de Sergipe encabeça a lista, com 57,3 mortes 
violentas intencionais a cada 100 mil pessoas (aumento de 18,2°k em relação 
aos dados do ano anterior). 

O estado de Alagoas, que por anos encabeçou a lista, teve redução de 2o,8°k 
na taxa, saindo dos 64,1 mortos por 100 mil habitantes para 50,8, a maior 
queda entre todas as unidades da federação. Mesmo assim, ele é o segundo 
colocado no ranking. 

Ainda no Nordeste, o terceiro colocado, Rio Grande do Norte, é o que teve 
maior crescimento na taxa: 39,1°k. O estado passou de 34,9 para 48,6 por 
100 mil habitantes. 

Os estados que registraram as menores taxas de mortes violentas intencionais 
foram São Paulo (11,7), Santa Catarina (14,3) e Roraima (18,2). 

2.5.2. Pena de morte e a questão dos Direitos Humanos 

Um dos debates mais acalorados dos últimos tempos esteve ao redor da apli
cação da pena de morte. O tema ganhou destaque por conta de dois brasileiros 
executados na Indonésia, condenados por tráfico de drogas. Apesar das tentativas 
diplomáticas para evitar a execução, o governo indonésio manteve a decisão e con
duziu os mesmos à morte. Assim, a reflexão possibilita diferentes posicionamentos 
críticos, exigindo um olhar mais aprofundado e amarrado às condições de cada 
contexto histórico, visto que a proposta é tomada com "achismos" e considerações 
infundadas (favorável ou contrária à execução). 

O caso do brasileiro Marco Archer, preso em 2004 na Indonésia por entrar com 
cocaína dentro de tubos de uma asa delta e executado em janeiro de 2015, revelou 
um debate divergente entre os mais variados segmentos da sociedade. A Indonésia 
conta com mais de 130 indivíduos no corredor da morte. 

Em abril de 2015, foi a vez de o brasileiro Rodrigo Gularte ser executado na In· 
donésia, mesmo depois de pedidos de clemência do governo e tentativas da família 
de comprovar a esquizofrenia, o que não aconteceu. 

Em âmbito mundial, a pena de morte toi extinta em grande parte dos países. 
Porém, segundo a Anistia Internacional, ma'is de 50 países ainda aplicam a mesma 
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para crimes comuns (homicídios, esplbnagem, falsa profecia, estupro, adultério, 
homossexualidade, corrupção, tráfico de drogas, não seguir a religião oficial ou 
desrespeitar algum padrão de comportamento social ou cultural). 

Existe ainda uma variação quanto ao método de execução (em alguns países, é 
utilizado o apedrejamento. Em outros, fuzilamento, cadeira elétrica qu injeção letal). 

A China aparece no topo do ranking das execuções. Em 2013, aconteceram 4.106 

execuções de penas capitais para crimes como fraude fiscal, corrupção e tráfico 
de drogas. 

No Brasil, a pena de morte foi abolida para crimes comuns em 1988. Entretanto, a 
Constituição prevê a pena para crimes de guerra. O Código Penal Militar pode conde
nar um combatente por infrações como traição (pegar em armas contra o Brasil), co
vardia (fugir na presença do inimigo) ou incitar a desobediência militar. Nesses casos, 
a Presidente da República deve aprovar a execução, que acontece por fuzilamento. 
Segundo especialistas do assunto, para a extinção da pena de morte em outros 
países, seria um avanço se o Brasil modificasse este artigo. 

2.6. Conflitos armados e a questão da violação dos direitos humanos 

Os conflitos armados que colocam grande parte da população em situação de 
impotência são exemplos fatídicos da violação dos direitos humanos. O uso da vio
lência abusiva por esferas governamentais ou então facções terroristas I rebeldes, 
amplia a dificuldade de garantir aqueles direitos que são inerentes a todos os seres 
humanos, independentemente de qualquer critério ou identificação cultural, social, 
geográfica, econômica ou política. 

No atual contexto, a Guerra Civil da Síria, iniciada há cinco anos, chama a aten
ção para o volume de violações e o desamparado da população. A Organização das 
Nações Unidas se posicionou apontando que a Síria vive uma situação "despropor
cional e indiscriminada" de violação. "O armamento e financiamento das partes em 
conflito, agravado pelo fluxo de combatentes estrangeiros, alimenta a ilusão de que a 
vitória militar é possível. A impunidade encoraja os autores das atrocidades e as armas 
dão coragem para eles", foi a fala do presidente da Comissão de Inquérito da ONU 
para os crimes na Síria. 

Criada pelo Conselho de Segurança da ONU para investigar e registrar todas as 
violações dos direitos humanos, a Comissão Internacional Independente de Inquérito 
sobre a Síria também está encarregada de investigar denúncias de crimes contra 
a humanidade e crimes de guerra, com o seu mandato recentemente expandido 
para incluir "as investigações de todos os massacres". 

Atualmente, um conflito das proporções do que ocorre na Síria, agravado pela 
expansão do Estado Islâmico na região, coloca em cheque a efetividade da ONU no 
enfrentamento dos problemas e, acima de tudo, da diplomacia mundial. 
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Financiamento do terrorismo 

Um dos atuais problemas da Síria é o avanço do grupo terrorista Estado Islâmico. 
Cada vez mais bem articulado, o grupo consegue o recrutamento de estrangeiros 
(segundo o Observatório Sírio de Direitos Humanos, o grupo El (Estado Islâmico 
recrutou, mais de 1,1 mil menores de idade- chamados de "filhotes do califado") 
e comete ações de extrema violência com os perseguidos. Uma das maneiras de 
reduzir a violação de direitos humanos pelo grupo é conter o financiamento desta 
organização terrorista. Observe o impacto econômico do terrorismo a nível mundial, 
segundo dados divulgados em 2014, pela Forbes. 

• O que foi a Primavera Árabe? 
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Para se ter uma ideia da dimensão da violência do conflito sírio, mais de 300 

mil pessoas já morreram, segundo ONG Observatório Sírio dos Direitos Humanos 
(OSDH), o que acentua os casos de violação dos direitos humanos, levando o debate 
para uma articulação internacional. Destaca-se ainda o fato de que muitos sírios, de 
maneira emergencial, buscam o deslocamento para o continente europeu (o que 
agrava a questão da imigração ilegal e do tráfico de pessoas). 
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Em julho de 2015, a ONU (Organização das Nações Unidas) confirmou que o nú
mero de refugiados em decorrência do conflito na Síria superou quatro milhões, o 
que faz desta a pior crise do tipo enfrentada pela entidade nos últimos 25 anos. 
No país, há ainda 7,6 milhões de deslocados internos dentro da fronteira nacional, 
grande parte deles em situação difícil ou em lugares de complicado acesso para as 
organizações que fornecem ajuda humanitária. De acordo com o órgão, desde 2011 
até o dia 3 de março de 2016, 4.815.868 sírios deixaram o país para pedir refúgio 
em países como Egito, lraque, Jordânia, Líbano e Turquia. Os países europeus em 
que os sírios mais buscam refúgio são Sérvia, Alemanha, Suécia, Hungria, Áustria, 
Holanda e Dinamarca. 

Segundo o Acnur (Agência para Refugiados da ONU), 3 em cada 4 sírios vivem na 
pobreza, sendo que 1 em cada 3 não consegue satisfazer suas necessidades básicas 
de alimentação. Cerca de 8,7 milhões de pessoas precisam de assistência relaciona
da a alimentos, enquanto 2,4 milhões têm alto risco de insegurança alimentar. Em 
relação à saúde, 11 milhões de pessoas precisam de assistência médica, e 25 mil 
casos de traumas são registrados por mês. 

Sendo assim, como proposta de redação pode aparecer uma relação direta 
entre os conflitos armados, ascensão do terrorismo, atuação eficiente do Estado e a 
diplomacia internacional no sentido de garantir a paz e manter os direitos humanos 
para todos os cidadãos. Além disso, a reflexão pode nortear a lógica dos diferentes 
interesses, destacando como a pluralidade pode atrapalhar na construção de um 
cenário global harmônico e saudável. 

2.7. ONU e a insatisfação com relação aos Direitos Humanos 

2.J.l. Organização das Nações Unidas 

A ONU (Organização das Nações Unidas), criada em outubro de 1945, em um 
cenário pós Segunda Guerra Mundial, emergiu com o objetivo de promover a paz 
mundial, defender os direitos humanos e possibilitar o progresso nas nações. Na 
época, a ONU contava com 51 nações. Em 1948, aconteceu a primeira operação de 
paz das Nações Unidas, no Oriente Médio, para monitorar o armistício entre Israel 
e seus vizinhos árabes. 

Desde então, a ONU realizou mais de 6o missões militares. A sede da ONU fica 
em Nova York, e os norte-americanos entram com quase um quarto dos recursos 
financeiros da ONU. Vale lembrar que a sede da ONU nos EUA, já impediu a ida de 
países para reuniões em território estadunidense. 

Entre os mais de 30 programas, fundos, institutos e agências especializadas 
ligadas à ONU, os Estados Unidos chefiam cinco, incluindo o programa com o maior 
orçamento, o Programa Mundial de Alimentos (5,5 bilhões de dólares em 2012), e a 
agência com mais recursos, o Banco Mun~ial. A França coordena três, sendo o FMI 
o mais importante. 
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A ONU se mantém com contribuições dos países-membros baseadas em alguns 
critérios (capacidade de pagamento de cada país, estimada com base em dados 
confiáveis e verificáveis, PIB, por exemplo). Nesta conta, não existe muito segredo. 
EUA lideram o ranking de contribuições, tendo o Japão em segundo lugar e a Ale
manha em terceiro. 

2.7.2. Relatório da ONU sobre violação dos Direitos Humanos 

No primeiro trimestre de 2015, o alto comissário da ONU para os direitos huma
nos, Zeid Ra'ad ai-Hussein, denunciou a violação de direitos humanos em 38 países 
(incluindo Venezuela e México). Durante a divulgação dos dados do relatório, a fala 
percorreu as caracterizações de violações nos mais variados países. 

O caso da Venezuela chamou atenção, visto que ela foi enquadrada em "países 
preocupantes pelo contexto de redução do espaço democrático", nos quais também 
incluiu a Arábia Saudita, China, Egito, Mianmar, Rússia, Tailândia, e Turquia, entre 
outros. Além disso, foi destacada a perseguição aos defensores dos direitos humanos 
e opositores do governo. 

A afirmação permite um olhar crítico para a temática, destacando seu potencial 
global, ou seja, a violação de direitos humanos não se consolida em elementos ge
ográficos restritos, mas sim, em uma lógica territorial que atravessa os continentes. 
Neste caminho, o combate efetivo pode se dar a partir de trocas de experiências, 
estudos de casos e da própria articulação internacional (base crítica para o seu 
aprofundamento ao longo do texto). 

Em 2016, o Brasil foi eleito como membro do Conselho de Direitos Humanos da 
ONU para o período entre 2017 e 2019. O Conselho de Direitos Humanos da ONU é 
formado por 47 membros, que cumprem mandatos de três anos, com limite de uma 
reeleição. 

2.8. Possíveis argumentos 

A ampla relação entre a configuração do Estado com a defesa e garantia dos 
Direitos Humanos permite diferentes linhas de posicionamento crítico, bem como de 
amarração teórica. Para isso, a maneira como a proposta aparecer é que delimitará 
sua ação reflexiva, concatenando as ideias e progredindo na produção. Entretanto, 
ainda que as possibilidades sejam múltiplas, alguns denominadores em comum 
precisam aparecer no texto (de maneira implícita ou explícita). 
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Estado e o zelo pelos direitos humanos: uma das bases argumentativas 
possíveis dentro de uma proposta que traga a reíação entre o Estado e 
a garantia dos direitos humanos, é a análise concreta sobre o papel do 
Estado enquanto regulador das relações sociais, atendendo a anseios da 
população. Neste sentido, a crítica pode percorrer um olhar para a estrutura 
(em alguns pontos, sucateada do Estado), assim como o funcionamento dos 
mesmos (fragilizado, por motivos variados). Olhando para esta possibilidade, 
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a produção textual pode levar em consideração os ganhos do processo de
mocrático para a sociedade como um todo, ainda que as violações sejam 
um dos maiores entraves. Com isso, alinha-se a base teórica que o tema 
permite, com a questão reflexiva. Outro ponto importante desta discussão 
reside sobre a atuação do Estado no sentido de fiscalizar o ambiente de 
harmonia democrática, dado o cenário de intolerância e forte opressão de 
algumas partes. Para tanto, entra em questão o debate sobre a fiscalização 
e monitoramento social (não prático, mas no sentido de garantir o bem-estar 
coletivo, os interesses comuns). 

Direitos humanos e os diferentes regimes: as relações entre o contexto 
histórico, a localidade geográfica e o teor de garantia dos direitos humanos 
são olhares que possibilitam a demonstração de domínio de conteúdo. Para 
isso, a argumentação pode ser construída a partir do estabelecimento de um 
método comparativo entre áreas não democráticas (citando, por exemplo, o 
que foi a Primavera Árabe- onda de protestos contra os regimes ditatoriais 
que tomou o Oriente Médio e norte da África, em 2011) com as regiões de 
democracia fortalecida. Assim, a crítica apresentará conceitos como liberda
de de expressão, participação política, transparência e mobilização social, 
para avançar na lógica reflexiva sobre a violação ser presente no cotidiano 
destas áreas. Ainda assim, pode ser elencada a necessidade de articulação 
internacional para o enfrentamento deste problema, citando a ONU como 
referência no processo. 

Realidades específicas - violência policial: restringindo a discussão para 
uma esfera nacional, a fala sobre a violência da força policial brasileira 
com relação à violação dos direitos humanos pode ser apresentada. Entre
tanto, para que não se construa de maneira supérflua, é preciso apontar o 
cenário de vivência do policial brasileiro (áreas tomadas pelo descaso do 
poder público, com elevada criminalidade e marginalização das políticas 
públicas). Deste modo, soma-se a importância de destacar o fato da força 
policial brasileira ser uma das que mais sofre com a violência no aspecto 
global. Assim, a produção textual evidenciará que a violência generalizada, 
disposta nas mais variadas tipificações, exemplifica bem o caos social e a 
praticidade da ocorrência de atos de violação. 

Tecnologia e direitos humanos: o tema tecnologia costuma ser abordado 
dentro de uma lógica bastante convencional pelas bancas de redação. Assim, 
todo o processo produtivo destacado pelo aparato tecnológico tem sido 
utilizado a partir de uma perspectiva negativa com a propagação do ódio 
e da violência por estes espaços. Sendo assim, a produção textual pode 
apontar os boatos, agressões, violações de privacidade e demais crimes 
virtuais que permeiam a vida do indivíduo e, em alguns casos, resultam em 
ações irreversíveis. Desta forma, é possível associar a necessidade de uma 
legislação específica para conter a propagação desta nova roupagem de 
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violação dos direitos humanos (como é o caso do Marco Civil da Internet 
que nasce para regulamentar estas ações), assim como a própria conscien
tização da população para lidar com a temática .. Vale destacar, ainda, que 
o ambiente contemporâneo elucida a mescla de realidade e virtualidade. 
O chamado Cibridismo, tem gerado debates intensos a partir da constante 
relação do mundo "on" e "off" interligados. Os jogos de realidade aumentada 
demonstram bem essa confusão de segmentos da vida de um indivíduo. 

• Ser humano enquanto agente da sociedade: a análise sempre relacionada 
da "parte" para o "todo", constrói-se de maneira benéfica para o processo 
argumentativo. Assim, apontar a representatividade que o ser humano tem 
dentro do exercício da cidadania, sabendo que este contempla uma vivência 
saudável que depende de um amadurecimento intelectual, moral e ético, 
corrobora com a não aceitação de práticas de violação dos direitos huma
nos, assim como a não adequação de formas de violência. Desta forma, é 
possível fragmentar responsabilidades, apontando o indivíduo como agente 
de construção do processo social. 

• 

• 

Ações para construir um espaço de paz e harmonia: a relação dos conflitos 
mundiais com a situação dos entraves para a construção de uma sociedade 
harmônica e pacífica é um ponto importante de ser abordado. No caso, a busca 
pela congrUência de ideias, dentro de um cenário tomado pelo jogo de interes
ses e pelo individualismo, na maior parte das vezes, amplifica uma diplomacia 
com intenções obscuras, o que dificulta um processo de plena paz. Assim, a 
não violação aos direitos humanos deve ser reflexão entendida como elemento 
majoritário a qualquer forma de interesse, vantagem ou benefício. É preciso que 
se reconheçam os ganhos deste zelo para o processo histórico social. Dentro 
de propostas de redação subjetivas, a demonstração desta preocupação para 
com o contexto global é ponto essencial para uma boa escrita. 

Fatos específicos de elevada relevância: a demonstração do domínio do con
teúdo perpassa a exemplificação/amarração de acontecimentos recentes com 
os conceitos que a proposta permite. Assim, a relação entre os problemas 
da imigração ilegal e o impacto do deslocamento de pessoas para a propos
ta de garantir os direitos humanos, amplifica a base do texto. Com isso, o 
olhar para as realidades problemáticas (por conta de conflitos armados ou 
então fragilidades econômicas) se faz emergencial, dada a dimensão deste 
para os efeitos noticiados (pessoas morrendo durante travessias sem con
dições mínimas, ou então o movimento de xenofobia crescente em algumas 
nações). Pode ser criado um paralelo entre o conceito de Direitos Humanos 
e sua aplicação prática (como garantir a liberdade para esta população de 
imigrantes ilegais que busca uma saída para suas vidas). 

Outros apontamentos importantes: se a proposta apresentar uma possibili
dade mais abrangente, é possível descrever a atuação da Comissão Nacional 
da Verdade na apuração de casos de violação dos direitos humanos (tortura, 
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prisões arbitrárias, mortes, desaparecimentos, etc.). Além disso, a relação 
entre diversidade cultural, sexual, de gênero, religião, crença, costumes, 
etnias e raças, pode ser ejxo crítico para a supressão dos direitos humanos 
em ambientes antidemocráticos. 

• justiça com as próprias mãos: um dos temas mais recorrentes nos noticiários 
do país é a questão da justiça com as próprias mãos. Pessoas que tomam 
para si o poder de polícia, Estado e juiz, para aplicar a sentença a acusados 
ou criminosos pegos em flagrante. A prática dos justiceiros remonta o am
biente do Código de Hamurabi- "olho por olho, dente por dente", quando 
a população resolvia seus conflitos utilizando a violência, força e selvageria. 
Entretanto, com a evolução dos espaços democráticos, a existência de estru
turas estatais para lidar com cada desvio de conduta, tal prática não pode 
ser aclamada pela população. Muitas vezes, os justiceiros são movidos por 
uma efervescência social, pelo calor da situação. Entretanto, ainda que se 
trate de um criminoso detido em flagrante, não é papel do civil, destituído 
de poderes, interferir de maneira violenta no que compete a autoridades 
competentes. Outro ponto importante é a "justificativa" de tais fatos: 

- justiça é morosa e, devido à lentidão, acaba por corroborar com a 
prática. 

- justiça é falha, apresenta lacunas que não permite o combate efetivo à 
violência. 

- justiça não é feita em todos os casos. Assim sendo, a situação de impu
nidade ganha corpo como motivação. 

• Por isso, a justiça com as próprias mãos tornou-se elemento cotidiano do 
brasileiro. Em alguns casos, inocentes acabam sendo violentados pelos 
justiceiros (casos irreversíveis como de uma moradora do Guarujá, litoral 
de São Paulo, ganham destaque. Na ocasião, após ataque dos justiceiros, 
a mulher morreu sendo que havia uma confusão sobre sua identidade - a 
mesma fora confundida com uma foragida da justiça acusada de praticar 
rituais de magia negra em crianças). 

• Segundo o sociólogo José de Souza Martins, autor de um livro e um dos 
maiores especialistas sobre linchamentos no Brasil, o país conta com pelo 
menos um linchamento por dia. Essa ocorrência repetida é que exige um 
debmçar mais específico: 

• Um linchamento é um assassinato (ou uma tentativa) cometido por um 
grupo grande de pessoas, cujas motivações conjugam a ideia de execução 
sumária, justiça social e vingança. Os contextos podem variar, mas o caráter 
de coletivo da ação, a ideia de justiça com as próprias mãos e os precon
ceitos que geralmente orientam esSe tipo de comportamento são elementos 
comuns na maioria dos episódios. 
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Os linchamentos aumentaram no final da ditadura militar, tiveram uma queda 
entre os anos 1990 para os 2000 e voltaram a subir nos últimos anos. 

Na década de 1980, a maior parte das vítimas de linchamento era acusada 
de ter cometido crimes contra o patrimônio, como roubo e furto. Depois, 
nos anos 1990 e 2000, os justiçamentos populares começaram a ter como 
alvo agentes de crimes mais graves, como sequestro e estupro. 

Nos últimos 6o anos, apenas 44°/o das vítimas de linchamento foram salvas 
enquanto eram espancadas- quase sempre pela polícia. 

O Código Penal brasileiro não tipiflca linchamento como um crime específico. 
Agressões em grupo são classificadas de acordo com a natureza da agressão 
-lesão corporal, tentativa de homicídio ou homicídio, dependendo do caso. 
Ainda existe um atenuante da pena se o crime for cometido em grupo. 

Fonte: Nexo jornal. 

Contudo, é nítida a percepção de que este tema sugere um leque amplificado 
de possibilidades. Para isso, a organização das ideias e a concatenação do que será 
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abordado em uma proposta de redação são elementos centrais para uma boa es
crita. Nos temas que oferecem possibilidades múltiplas de descrição argumentativa, 
é preciso canalizar o que será escrito, delimitando o campo de ideias e reforçando 
a não necessidade de esgotar/superar a indagação central da proposta. Temas de 
caráter subjetivo são ainda mais trabalhosos para alguns candidatos, visto que 
chegar aos argumentos é a dificuldade majoritária. 

2.9. Sugestões de propostas 

Importância do Estado na garantia do bem-estar coletivo 

Reflexos de uma sociedade que viola os Direitos Humanos 

justiceiros e a morosidade do Judiciário 

Sustentação conceitual de Direitos Humanos ao longo da história 

Abismo entre teoria e prática com relação aos Direitos Humanos 

Sistema penitenciário brasileiro e a constante violação dos Direitos Humanos 

justiça paralela e a ineficiência do Estado com relação às penitenciárias 

O debate internacional sobre Direitos Humanos a partir de organizações 
como a ONU 

• Efeitos da Comissão Nacional da Verdade para a história do Brasil 

Construção histórica do Estado e a legitimação da sociedade 

Justiça com as próprias mãos e a morosidade do Judiciário 

TEMA 3: INTOLERÂNCIA EM SUAS DIFERENTES ESFERAS 

3.1. Contextualizando 

No mundo moderno, as diferenças culturais têm extrapolado formas de violência 
variadas, nos diferentes segmentos da sociedade. A perseguição por conta da orien
tação sexual, nacionalidade, religião, raça ou qualquer outra característica demonstra 
o baixo amadurecimento de indivíduos não capazes de conviver com procedimentos, 
traços e ações distintas da sua. Neste sentido, as formas de opressão, violência e 
perseguição multiplicam-se de tal maneira que exige um olhar jurídico de proteção 
às vítimas e, acima de tudo, de refiexão por parte da sociedade, a fim de superar 
este desafio do milênio. 

Vale lembrar que os problemas referentes à intolerância não são específicos 
de uma região do globo. Trata-se de um problema que atinge diferentes realida
des geográficas, além de aparecer em momentos dissipados ao longo da história 
da humanidade. ]unto ao problema central em torno das práticas intolerantes, 
evidenciam-se outros conceitos importantes: 
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Etnocentrismo 

• Relativização Cultural 

• Sincretismo Cultural 

Ao longo de uma proposta de redação que abarque a temática, ampliar a ca
pacidade teórica transpondo os conceitos acima, possibilitaráa demonstração de 
domínio da temática em si. Para isso, é preciso amarrar as considerações críticas 
que o tema oferece (visto que a lógica da intolerância disseminada pelas diferentes 
sociedades pode estar transversalmente conectada com outras temáticas). 

Exemplo: o tema de redação para o cargo de Analista Judiciário da prova do 
Tribunal Regional do Trabalho da 4• região (Rio Grande do sul)- prova aplicada 
em setembro de 2015 - solicitava uma abordagem entre as culturas tradicionais 
e a promoção da diversidade cultural. Neste sentido, percebe-se um choque de 
aspectos característicos, tendo em vista que esta equiparação para o benefício 
coletivo fica estagnada, muitas vezes, por conta da intolerância que assola as 
relações sociais. 

3.2. Diferenças culturais e as práticas intolerantes 

o Brasil é um dos melhores exemplos para se identificar as práticas intolerantes 
em espaços de traços culturais diversificados. Formado por um intenso processo de 
miscigenação, o país apresenta aspectos de diferentes culturas aglutinados. Os tron
cos formados da população brasileira (branco- europeu I negro- africano I nativo 
-indígena) deram origem a um cenário de variados costumes, crenças e tradições. 

Ao longo da história, novos povos se integraram à realidade brasileira, ampliando 
ainda mais o que entendemos por aspectos identitários. Neste processo, a imigração 
teve importância central, quando povos de diferentes partes do mundo buscaram 
no Brasil a saída para problemas econômicos, políticos, sociais ou culturais. Perce
ba como uma produção textual cresce ao identificar esse panorama de atuação do 
processo de imigração dentro da composição de uma nação. 

Olhando de maneira geral para a história da humanidade, nota-se diferentes 
enfrentamentos por questões religiosas, políticas ou culturais. Grandes conflitos 
armados que resultaram na morte de civis, além de apresentarem uma postura de 
exaltação da lógica econômica (conquista territorial ou influência na região), acaba
ram por destacar um processo de aculturação de determinados povos, suprimindo 
crenças específicas e adotando uma lógica de hierarquização dos traços culturais. 

Certamente, o contexto de diversidade cultural deveria resultar no resgate de 
características tradicionais, a incorporação saudável de novos traços e o surgimento 
espontâneo de crenças (sem qualquer opressão ou violência). 

Para isso, a sociedade busca saídas, estratégias e alternativas que possibilitem 
a construção de espaços democráticos, saudáveis e que promovam o progresso. 
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Estas ações têm partido da própria sociedade civil, entendedora os problemas que 
resultam destas práticas intolerantes, assim como dos governos, detentores de uma 
mentalidade democrática (automaticamente destacamos os espaços democráticos 
já fortalecidos) se articulam para a implementação de políticas públicas que sejam 
eficientes e promovam a evolução da sociedade. 

3.3. Conceitos 

Dentro de uma produção textual bem alinhada, a demonstração do domínio 
de conteúdos se dá a partir da exposição organizada de conceitos relacionados 
à proposta. Para a temática intolerância, destacam-se três elementos básicos que 
podem servir como mobilização, evolução ou encerramento de uma proposta crítica. 

Importante ressaltar que, a apresentação do conceito de maneira fragmentada, 
oferecendo uma falsa impressão de domínio do mesmo, prejudicará a evolução e 
complexidade do texto. Por isso, selecionar os conceitos realmente práticos para o 
delimitar crítico é o passo inicial para uma produção bem articulada. 

• Etnocentrismo: o contato entre culklras produz o que a antropologia deno
mina etnocentrismo. O olhar para o "diferente"/ "outro" a partir de uma 
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perspectiva negativa, visto quê o reconhecimento como "certo", "normal" 
e "correto" é a própria identidade cultural, pode resultar em ações discri
minatórias e que afastam as pessoas. Por isso, a superação de uma prática 
preconceituosa, discriminatória e intolerante estaria na proximidade deste 
contato, promovendo um olhar crítico e não necessariamente persuasivo 
ou hierárquico (sobre qual é melhor ou pior). É justamente 'O juízo de valor 
estabelecido a partir de um método comparativo que fragiliza as relações 
sociais e deteriora a sociedade como um todo. 

• Relativização (relativismo) cultural: o reconhecimento da cultura distinta, do 
que é "diferente" I "estranho", levando em consideração todo o contexto 
em que a mesma foi desenvolvida, remonta-se na prática da relativização. 
Neste sentido, a visão sobre tal consideração cultural torna-se mais ampla 
e não simplesmente recortada. Para tanto, busca-se explicações coeren
tes por meio de indagações sensatas sobre os traços culturais a partir da 
contextualização precisa. Por isso, no movimento da relativização, existe a 
condução da importância para o que é diferente, impedindo que barreiras 
sejam criadas e que o distanciamento se torne realidade. Por isso, grosso 
modo, o relativizar exige que não sejam preestabelecidos padrões absolutos. 
Essa lógica de não estabelecimento de padrões absolutos é que possibilita 
a compreensão de que não existem postulados hierárquicos entre as mais 
variadas culturas e, sendo assim, a inferiorização não é saudável para a 
convivência harmônica. 

• Sincretismo: trata-se da fusão de diferentes doutrinas formando uma nova 
(seja no aspecto religioso, filosófico ou cultural). Por isso, trata-se de uma 
relação de comunicação entre as mais variadas culturas (processo intensi
ficado pelo vasto intercâmbio de informações que a sociedade vivencia na 
atualidade). Sendo assim, quando as culturas passam a se relacionar de 
maneira mais direta, nota-se um desenrolar de "adaptações", o que promove 
a incorporação de novos traços para as mesmas. o conceito de sincretismo 
pode aparecer, em nova roupagem, como multiculturalismo. 

3.4. Possíveis argumentos 
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• Os casos que motivam o debate: certamente, sua produção textual ganhará 
corpo ao passo que demonstrar domínio de acontecimentos recentes que 
se conectam diretamente com a temática "intolerância". Este caminho a ser 
percorrido para solidificar sua análise crítica evidencia o potencial reflexivo 
que alguns fatos permitem, oportunizando o debate para os mais variados 
segmentos da sociedade. Por isso, uma referência de peso para discutir o 
tema diz respeito aos ataques ao semanário francês, em janeiro de 2015, 

"Charlie Hebdo". Dois irmãos pertencentes à organização terrorista AI Qaeda 
do lêmen, entraram na reunião do semanário disparando e mataram, ao 
todo, doze pessoas. A motivação principal seria a forma como o semanário 



Cap.II-LIBERDADE DE EXPRESSAO, DIREITOS HUMANOS E INTOLERANCIA 

tratava a imagem do profeta Maomé (para os irmãos, de maneira humilhante 
e vexatória). Além da discussão sobre os limites da liberdade de expressão e 
a necessidade de repensar o humor, o tema excede a lógica da intolerância. 
No caso, a violência cíclica é vista como a saída mais plausível para superar 
um problema de orientação cultural. O ato, condenado por muçulmanos não 
radicais, demonstra a necessidade de repensar ferramentas para equiparar 
diferenças na sociedade, exaltando o diálogo e o amadurecimento coleti
vo para resolver os problemas. Outro aspecto assustador disseminado no 
período que sucedeu as eleições em 2014 foi a perseguição e possível "se
gregação" do país. De maneira deliberada, as redes sociais foram tomadas 
por comentários intolerantes e solidificados por um ódio extremo, como se 
a melhor saída para os conflitos ideológicos, políticos e partidários do país 
fosse a separação do mesmo. 

• Antagonismos do dia a dia: o entendimento e consequente superação de 
práticas de intolerância percorre uma reflexão mais concreta sobre o espaço 
de múltiplas possibilidades vivenciado por todos. O Brasil, assim como outros 
espaços do globo, é formado por diferentes concepções que, em determina
dos momentos, se defrontam de maneira direta. A nossa construção cultural 
se desenhou a partir de um processo de miscigenação. Por isso, os traços 
são tão múltiplos e variados. Nessa lógica, a realidade é algo contraditório 
e que exige da capacidade de diálogo para a proposição de soluções aos 
conflitos que emergem cotidianamente. Nessa teia de antagonismos e de 
conflitos, o reconhecimento ético e moral das diversidades que existem é 
a peça que move uma sociedade polida e marcada pela tolerância. Para 
tanto, nota-se que a superação de tal problema (intolerância) circula o 
entendimento do ser humano enquanto agente da sociedade, assim como 
a concepção de que as dicotomias da rotina devam ser superadas com a 
aceitação (e não obrigatória persuasão). 

Justiça com as próprias mãos: outra discussão que pode aparecer dissipada 
pela produção textual ao abordar a questão da intolerância, diz respeito à 
aplicação da justiça com as próprias mãos, o que tem sido uma constante 
nos noticiários brasileiros. Indignadas com a morosidade do sistema ju
diciário, com o descaso do poder público para a questão da segurança e 
o aumento da violência, uma parcela da sociedade se julga no direito de 
maneira intolerante, praticar a justiça com as próprias mãos, prendendo, 
torturando ou matando acusados de determinados crimes. Por mais absur
do, inconsequente e doentio que a acusação pareça, estas ações revelam 
a barbárie que assolam a sociedade, visto que extrapolam a intolerância 
como forma de se "fazer" a justiça. Levando em consideração a estrutura 
burocrática do sistema brasileiro, a população deveria zelar por si, já que 
o poder judiciário é o responsável pelo julgamento das ações consideradas 
transgressoras. 
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Superação do problema: a superação de tal problemática social que 
acomete, estagna e retarda todas as formas de desenvolvimento exige 
uma transformação nas raízes da população. uma população com maior 
instrução e entendimento para as diversidades culturais existentes, con
seguirá responder de maneira positiva aos ganhos que o intercâmbio 
de culturas pode oferecer. Entretanto, trata.-se de uma alteração sob o 
ponto de vista cultural, o que exige um debruçar de problematização da 
temática. A convivência com estes antagonismos exige que o ser humano 
alcance uma das essências que o diferente dos demais animais, a capa
cidade de racionalizar sua vida cotidiana, alinhando discursos teóricos 
de aceitação, justiça e igualdade social, com a prática incorporada de 
tais atitudes. 

Atualmente, o Brasil assiste a uma série de ações violentas disseminadas pe
los mais variados espaços. Estas, por sua vez, abordam minorias no sentido de 
promover repressões, transgredindo valores da sociedade e divergindo dos prin
cípios legais. Questões culturalmente polêmicas como religião, gênero e etnia, por 
exemplo, tornaram-se elementos motivadores para práticas que espalham o ódio 
e impulsionam a violência. 

Assim, é preciso estabelecer uma visão genérica de práticas de intolerância, 
olhando para a necessidade de amadurecimento do tema, já que o país é marcado 
por um processo de miscigenação e integra diferentes culturas, com traços e cos
tumes múltiplos. o que deveria acrescentar dentro de um olhar antropológico tem 
sido agente de fragmentação social. 

Por fim, destaca-se a intolerância como um freio forçado para a sociedade. Além 
de estagnar o crescimento (moral, ético, econômico, cultural, social ou político), 
promove um retrocesso de entendimento do mundo e desgasta as relações entre 
os indivíduos. 

"A lei de ouro do comportamento é a tolerância mútua, já que nunca 
pensaremos todos da mesma maneira, já que nunca veremos senão uma 
parte da verdade e sob ângulos diversos". 

(Mahatma Gandhi) 

3.5. Sugestões de Propostas 
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• Intolerância enraizada nas estruturas culturais 

Prejuízos gritantes de uma sociedade intolerante 

Intolerância em seus mais variados aspectos: mecanismos de superação 

• Choque cultural e o fortalecimento de práticas intolerantes 

A lógica do estranhamento cultural: como absorver aspectos positivos em 
um cenário diversificado 
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• os conflitos religiosos enquanto agentes propulsores de violência 

Isolamento e individualismo como forças adjacentes à intolerância 

Leituras simplistas de mundo e a exacerbação de práticas discriminatórias 

Tolerar e esperançar: os grandes desafios da sociedade contemporânea 

• A tolerância nasce com a pessoa ou se associa ao longo da vida? 

Intolerância religiosa e os desafios da realidade brasileira 
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ESCRAVIDÃO MODERNA, PADRÃO 
DE LEITURA NO SÉCULO XXI 
E EROTIZAÇÃOjADULTIZAÇÃO 

INFANTIL 

Sumário • Tema 1: Escravidão Moderna: um Mesmo Problema com novas características- 1.1. Contextua
lizando; 1.2 Conceitos; 1.3. Dados sobre a escravidão moderna; 1-4. Possíveis argumentos; 1.5. Sugestões 
de Propostas- Tema 2: Literatura, Padrão de Leitura e a Realidade Social no Século XXI; 2.1. Contextuali
zando; 2.2. Padrão de leitura; 2.3. o consumo literário; 2.4. Indústria Cultural; 2.5. Possíveis argumentos; 
2.6. Sugestões de Propostas- Tema 3: Erotização I Adultização Infantil; 3.1. Contextualização; p. Consu
mismo e publicidade infantil; p.1. Regulamentação ela publicidade infantil; p.2. Dados sobre o tema; 
3.2.3. Questão da estética na infância; 3.3. Processo ele erotização infantil; 3-4- Adultização infantil; 3·5· 
Sugestão de Propostas. 

TEMA 1: ESCRAVIDÃO MODERNA: UM MESMO PROBLEMA COM NOVAS CARACTER(STICAS 

1.1. Contextualizando 

A problemática da escravidão atravessa a história da humanidade. Vista de 
diferentes óticas com abordagens que transcendem qualquer figuração econômica 
ou política, o tema sugere uma reflexão sobre um problema social evidente em 
diferentes partes do globo, ainda no contexto do século XXI. Para este tema, assim 
como os demais, a superação do senso comum é essencial, visando o rompimento 
com uma visão pragmática de escravo e de exploração da mão de obra, para a real 
compreensão de um mesmo problema com novas características. 

As diferentes realidades encontradas pelos trabalhadores mundo afora revelam 
concepções distintas de exploração do trabalho. Por isso, as definições conceituais 
de trabalho escravo são importantes para delimitar a ação que ultrapassa as regras 
e o ordenamento jurídico, afetando a vida do cidadão (no caso, podendo gerar trau
mas irreversíveis e problemas que refletem em outros aspectos da vida pessoal). 

o tema ganha ainda mais relevância a partir do momento que sugere uma 
supressão de direitos individuais, atingindo a essência do ser humano. Neste sen
tido, acima de qualquer preocupação com o sistema em si, uma produção textual 
deve remontar a necessidade de reflexão sobre a figura do ser humano explorado, 
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sucateado por um sistema que, em alguns momentos, deixa de protegê-lo, tangen
ciando sua existência e tornando insignificante sua força de atuação. 

1.2. Conceitos 

o conceito de trabalho escravo ou trabalho forçado, para a Organização Inter-
nacional do Trabalho- OIT, no art. 2° da Resolução de no 29 é: 

"Para fins desta Convenção, a expressão 'trabalho forçado ou obri
gatório' compreenderá todo trabalho ou serviço exigido de uma 
pessoa sob a ameaça de sanção e para o qual não se tenha oferecido 
espontaneamente." 

Para o Código Penal Brasileiro, o trabalho escravo pode ser entendido como: 

·Condições degradantes de-trabalho; que coloquem emriscó: a•saújjeí.e a•vida. do 

trabalhad~r; / ;.• _. ·• ••·-·-· __ .. -.-. _ 1 • 1 ••.• < _ · .. _. •-···.· ~•. -.. 1-••. _. i ·•r • :. ·••• _.- .•. 
• JorQada :~l\~p~tÍv~: enl:cíue'Litr~6a,lh<~d9ré. ~~b~~tid~> â'·~~.t~,~Ço ~~~~~~ii~~ dJ-56: 

• I brecargqéje,tl:~~alhp) ·· · · .·-·· ' ' · · ·· ·- · ······ · ·. · •· · • ; •• n· • : .. " · · 

rraba~hb forçadd,sJwaÇão effi~que o: pêss?a ê mantida S:el\liÇô ãrràves'de trau- · 
des, lsólal'!lerito•geográficó Ôti arnêai;a: e violê!ÍcitÜ . 

' ~ ,, ' ' ' ; ' v 

Servidão por dívida, situaÇão em que a pessoa é forçada a contrair ilegalmente 
uma dívida que.o obriga a trabalhar para pagá-ta. 

Além do entendimento conceitual que o tema necessita, outras amarrações 
teóricas podem ser elucidadas, fortalecendo o olhar crítico e problematizador que 
a proposta sugere, ou seja, a partir da citação da Declaração dos Direitos Humanos, 
é possível argumentar sobre os pressupostos constitucionais que devem fazer vale 
o direito à "liberdade". 

"Art. JO: Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e 
direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns 
aos outros com espírito de fraternidade." 

Outro ponto importante discutido pela Declaração dos Direitos Humanos é com 
relação ao direito de remuneração quando se trabalha. Estes posicionamentos 
teóricos, ao longo do texto, facilitam o desenvolvimento crítico sobre a proposta, 
estabelecendo de maneira autônoma uma reflexão sobre os padrões de exploração 
do trabalho na atualidade, visto que o tema já é bastante amadurecido no campo 
das regulamentações, disposições jurídicas e entendimento social, mas, na prática, 
ainda carece de um aprofundamento maior. 

92 

o inciso 111 do artigo 23, destaca: 

11/) Todo o homem que trabalha rem direito a uma remuneração justa e 
satisfatória, que lhe assegure, assim como a sua famma, uma existência 
compatível com a dignidade humana, e a que se acrescentarão, se neces
sário, outros meios ele proteção social. 
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Ao longo do texto, é preciso destacar que a conquista da liberdade no mundo 
Ocidental foi resultado de intensas, árduas e duradouras batalhas (tanto do ponto 
de vista físico quanto dos processos de articulação intelectual). Para isso, na atual 
conjuntura de desenvolvimento do conceito, mais do que lutar pela liberdade em 
áreas ainda opressoras de direitos, tem-se o objetivo de alimentar e amadurecer 
os processos críticos e instrumentos que viabilizem a existência saudável da popu
lação, distante de qualquer forma de exploração. 

1.3. Dados sobre a escravidão moderna 

Segundo dados divulgados pelo Ministério do Trabalho, em maio de 2015, quase 
50 mil trabalhadores foram resgatados de situações de trabalho análogo à escra
vidão nos últimos 20 anos. 

O ministro Manoel Dias afirmou que este número foi possível pela legislação 
que protege a população e pelas ações concretas de combate ao trabalho escravo. 
Neste período de 20 anos, destaque para o ano de 2007 (maior número de traba
lhadores resgatados- 5-999 trabalhadores). 

Segundo o Ministério do Trabalho, o Estado de Minas Gerais lidera o ranl~ing. 
Minas Gerais atingiu 380 dos 1.674 casos registrados no país ano passado. Dentre 
as atividades que mais se utilizaram de mão de obra análoga à escravidão estão: 

;r~~gfti,,: €~~si~~ç~~ Ç}~it((;~;:·ç~~~s),;,~· i······· ·· 

·:i.· .zl>,lug~t·Úg~l~~~turc~(~tt;;as!)s);".). ; 

•;·1Jiiiil\f':Jip~i~~f.íift2's ~~s~~~i~~::;·~~~: 

Além destes, ainda aparecem no ranhing: extração vegetal (2o1); carvão vegetal 
(131); indústria da confecção (115); e indústria madeireira (54). 

Outro ponto importante neste sentido envolve uma decisão recente do Supre
mo Tribunal Federal. O Ministério do Trabalho e Emprego não pode mais divulgar 
o nome de empresas que foram flagradas pelo MTE e seus agentes de fiscalização 
com trabalhadores sendo explorados. 

A liminar que proibiu a publicação partiu da Associação Brasileira de Incorpo
radoras Imobiliária (entre as construtoras representadas, destaque para Andra
de Gutierrez, Moura Dubeux e Odebrecht), e partiu de uma decisão solitária do 
ministro do STF Ricardo Lewandowshi, durante período de recesso da corte em 
dezembro de 2014. 

A chamada "lista suja" foi reconhecida como um marco para combater o problema 
do trabalho escravo na atualidade, sendo elogiada por países desenvolvidos. A partir 
dela, empresas e bancos públicos podem ô.egar crédito, empréstimos e contratos 
a fazendeiros e empresários que usam trabalho análogo ao escravo. 
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Nesta teia de nova configuração d;. exploração do trabalho, além da "lista suja", 
outras estratégias são fundamentais no processo de investigação, apuração e punição 
dos empregadores responsáveis por manter trabalhadores em condições análogas 
à escravidão. O Ministério Público do Trabalho e a justiça do Trabalho são esferas 
que desempenham papel central para o combate efetivo da escravidão. 

A própria discussão sobre a PEC (Proposta de Emenda à ConstitÚição) do Trabalho 
Escravo demonstrou uma mobilização para o tema. A proposta de emenda à Consti
tuição permite a expropriação de imóveis onde forem fiagrados trabalhadores em 
situação análoga à escravidão. Com a nova regra, tanto propriedades rurais quanto 
urbanas, de qualquer região do país onde houver exploração de trabalho escravo, 
serão expropriadas e destinadas à reforma agrária ou a programas de habitação 
popular quando forem fiagradas situações similares à escravidão. 

O único entrave para o tema é com relação à definição sobre trabalho escravo 
que, segundo uma parcela da sociedade, precisaria ser revista. Entretanto, críticos 
sustentam que esta parcela pretende tornar mais maleável a definição, o que per
mitirá uma exploração sem o enquadramento da tipificação criminal de condições 
análogas à escravidão. 

1.4. Possíveis argumentos 
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Evolução histórica e a transformação das problemáticas sociais: ao discor
rer sobre a questão da escravidão moderna, é essencial que se desenho 
o contorno histórico que o tema oferece, ou seja, destacando que se trata 
de um problema que atravessou a história, com diferentes intensidades e 
graus de agravamento. Este seria um pressuposto essencial para nortear sua 
discussão, visto que é uma das formas de desmistificar a figura da escravi
dão nos moldes coloniais. Além disso, é possível estabelecer uma relação 
direta entre o significado do trabalho nos diferentes períodos da história, 
visto que de delito e punição, o mesmo passou a ser entendido como ação 
para os nobres, que concedia status e tem invertido seu valor, como algo 
degenerativo (em alguns momentos). Neste sentido, é possível promover 
uma reflexão sobre a transformação da sociedade e a própria alteração 
"automática" dos problemas sociais, assim como das próprias necessidades 
legislativas. Com um mesmo problema, mas com características distintas, é 
preciso reformular as estratégias de combate, o que exige articulação entre 
autoridades competentes e a própria sociedade civil. 

• Estratégias de combate ao trabalho escravo: o processo que caracteriza as 
práticas de trabalho escravo na atualidade exige um olhar atento e cons
tante para os diferentes espaços onde as ações são recorrentes. Por isso, 
a aproximação entre o discurso e a prática precisa acontecer. No ambiente 
de tecnologia, explorar as ferramentas mais versáteis a fim de monitorar e 
fiscalizar áreas distantes pode se tornar uma excelente proposta de solução. 
O campo meramente teórico de sustentação da conscientização por parte 
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da população no intuito de denunciar e combater estas práticas, para uma 
proposta de redação e para a solução efetiva do problema, se demonstra 
rasa. É preciso aprofundar nos mecanismos que possibilitam uma reflexão 
do próprio sistema para com a gestão do trabalho análogo à escravidão. Por 
isso, a atuação articulada das autoridades competentes já é uma realidade. 
Por isso, o próprio Ministério do Trabalho e Emprego já vem utilizando drones 
(veículos aéreos não tripulados) para o monitoramento de áreas rurais. Como 
ainda não existe regulamentação para o uso de drones no Brasil (discussão 
que acontece na Ana c- Agência Nacional de Aviação Civil), os voos acontecem 
em caráter de teste, durante cerca de 20 minutos e com distância de 2 km. 
Os modelos são equipados com câmeras de alta resolução que permitem o 
registro por meio de fotos e vídeos. 

As grandes marcas: nos últimos tempos, várias foram as marcas autuadas 
pelas autoridades competentes por explorarem trabalhadores. Além de 
perder o prestígio frente ao mercado, situações que envolvem grandes 
empresas demonstram o estágio da exploração no contexto contemporâneo. 
Certamente, as práticas exploratórias oriundas de empresas conhecidas in
ternacionalmente passam pelo crivo da racionalidade de uma gestão. Assim 
sendo, é inegável a tentativa de manobra dos fins lucrativos da produção, 
tirando dos trabalhadores todo seu esforço pela remuneração. 

• Cinco bolivianos, incluindo uma adolescente de 14 anos, foram encontrados 
em uma oficina que produzia para a Brooksfield Donna; a marca negou as 
ilegalidades. Sem carteira assinada ou férias, eles trabalhavam e dormiam 
com suas famílias em ambientes com cheiro forte, onde os locais em que 
ficavam os vasos sanitários não tinham porta e camas eram separadas de 
máquinas de costura por placas de madeira e plástico. 

Os números do problema da exploração do trabalho também demonstram o 
impacto negativo deste pra realidade social, cultural, política, econômica e, princi
palmente, humana. Ao menos 45,8 milhões de pessoas vivem hoje uma situação de 
escravidão moderna no mundo, segundo relatório da ONG Walk Free Foundation, 
divulgado em 2016. O índice Global da Escravidão estima que o Brasil tenha 161 mil 
pessoas em condições análogas à de escravos. Proporcionalmente à população, o 
país tem uma incidência baixa (o,o?8°b), melhor que a de seus vizinhos. Levando 
em conta o indicador, figura apenas na 1510 posição entre 167 nações ao redor do 
globo. Nas Américas, fica atrás apenas de EUA e Canadá. 
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Fonte: G1. 

Analisando os pormenores da temática escravidão moderna, nota-se que o tema 
sugere uma capacidade crítica que encadeie pontos essenciais dos acontecimentos 
recentes, promovendo um olhar crítico para propostas de soluções. É o típico tema 
onde a visão distante, como sendo um problema "pouco provável" ou "pouco real", 
prejudica a solidificação das ideias. Por isso, é preciso tratar como uma das mazelas 
da sociedade, ligado ao baixo desenvolvimento social e humano de determinadas 
áreas do globo. Além disso, é um tema possibilita uma articulação com o próprio 
aparato jurídico do país. 

Ainda que a produção esteja amarrada de considerações críticas conectadas 
com a disposição legal, é importante salientar que o "juridiquês" (linguagem com 
terminologias específicas do Direito) deve ser evitado para que o texto não trans
pareça uma visão meramente técnica. Quando a proposta solicitar uma análise 
dissertativa-argumentativa (padrão para provas de temas gerais), além da base de 
informática (conteúdos - demonstração de domínio do tema), a banca examinado
ra espera que você reflita de maneira intensa, se fragmentar seus argumentos ou 
segregar suas concepções. 
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Entretanto, para que se chegue io entendimento do que tem sido consumido 
no espaço da literatura, é preciso destacar qual o padrão de leitura e de que ma
neira a sociedade vem realizando esse exercício na atualidade. Fugindo de dados 
não concretos, nota-se que o problema se centra no contetído, diferente do que se 
pensa com relação à "quantidade" do que os jovens e adultos leem. 

2.2. Padrão de leitura 

A prática da leitura tem crescido entre os brasileiros. Se em 201, os leitores eram 
metade da população, em 2015 houve um ligeiro crescimento para um total de s6•to 

da população. Ainda assim, 30% dos entrevistados afirmaram nunca ter comprado 
um livro. É o que diz a 4° edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, realiza
da pelo IBOPE Inteligência e encomendada pelo Instituto Pró-Livro (IPL)_ No total, o 
brasileiro lê em médio, 4,96 livros por ano- desses, 0,94 são indicados pela escola 
e 2,88 lidos por vontade própria. 

~» QUAISOUT~OSOADOS!PA F>!Zl>QtllSJ\1 

Do total de .livros lidos, 2;43for~in terminados e 2,Si J.ldos em paf'tes: A média 
anterior era de 4 livros lidos por 

• 
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fonte: http://cultura.estadao.eom.br/blogs/babel/44·da-populacao-brasileira-nao-le·e·30·nunca· 
comprou-um-livro-aponta-pesquisa-retratos-da-leitura/. 

2.3. O consumo literário 

Nesta lógica mercadológica de produzir "arte", fincam-se aspectos que exigem 
um olhar atento para o que vem sendo consumido pela população. Nem sempre, 
o objetivo principal do autor de um livro é traçar a realidade social assistida, de
monstrar mazelas da fragilidade social ou promover uma introspecção ao ponto de 
mobilizar a população leitora para algum acontecimento social. Muitas vezes, existe 
a necessidade de atender as condições de mercado e quantificar o enredo daquele 
livro. Esta talvez seja a "máxima" possível desta reflexão: 
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• A produção atual é resultante da demanda ou vice e versa? Trata-se de 
uma relação inversamente ou diretamente proporcional? 

Por isso, pensar a literatura é pensar na mesma enquanto: 

Produto da sociedade resultante de relações complexas; 

Existência de um vínculo do autor para com o tempo histórico; 

Aglutinação de uma série de fatores combinados 
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é fácil realizar esta observação: indi;íduos que carregam símbolos históricos em 
vestimentas e demais adornos, sem reconhecer o significado ou a intencionalidade, 
mas infiuenciados por uma indústria da moda redutível. 

Além disso, destaca-se a indústria do entretenimento, que acaba por impor 
aos indivíduos a necessidade de consumir determinados produtos, visto que estes 
estão "estagnados" do processo refiexivo pelo próprio alcance das propagandas 
e a intensa repetição nos veículos de comunicação em cassa. O consumo torna-se 
algo "inevitável" e concreto. 

Aplicando a discussão sobre o conceito de Indústria Cultural fica evidente a lógi
ca de mercado aplicada para a literatura. Muitas vezes, a satisfação do mercado é 
majoritariamente destacável se comparada à produção de uma obra que estabeleça 
parâmetros críticos e sensatos sobre algum problema social. 

2.5. Possíveis argumentos 
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Consumo direcionado/manipulado pelos veículos de comunicação em massa: 
atualmente, vários são os canais televisivos e as possibilidades de alcance 
dos mesmos. Uma análise mais aprofundada permite afirmar que, muitas 
vezes, a televisão não transmite a informação em seu caráter descritivo 
apenas, mas estabelece um olhar enviesado para os acontecimentos. Por 
isso, teóricos críticos deste processo identificam a ação da televisão como 
algo sútil, leve e moroso, mas que provoca alterações irredutíveis na forma 
de pensar e entender o mundo do telespectador. Em alguns casos, a críti
ca volta-se para o fato desses veículos não necessariamente destacar um 
ponto de vista a ser seguido, mas tornar obscuros pontos importantes de 
refiexão. Neste momento, é importante destacar a outra figuração da tele
visão dentro da construção intelectual do indivíduo, visto que esta oferece 
múltiplas possibilidades de análise dos acontecimentos, amplia o acesso à 
informação e garante um contato simultâneo com os temas (ainda que todas 
essas habilidades exijam um olhar instruído). 

Falta de incentivo e estrutura (bibliotecas e centros culturais): o processo 
de construção cultural para, indubitavelmente, pelas condições físicas ofere
cidas para tal população. Óbvio que em alguns casos isolados, a força pela 
obtenção do conhecimento é tão ampla que supera os obstáculos materiais. 
Entretanto, a relação é específica e demanda um olhar global. Segundo rela
tório do Fórum Mundial de Cidades Culturais, as cidades brasileiras contam 
com poucas livrarias e bibliotecas. Um dado preocupante do relatório é o 
número de bibliotecas públicas para cada 100 mil habitantes no Rio de janei
ro e em São Paulo: só uma. Buenos Aires, mesmo com mais livrarias, ainda 
têm 3 bibliotecas para cem mil pessoas. O índice das metrópoles brasileiras 
só é maior que o de cidades como Istambul (Turquia), Bombaim (fndia) e 
Cingapura. A líder do mundo no quesito é a capital francesa, Paris, que tem 
7 bibliotecas para cada centena de milhares de habitantes (são avaliados 
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assim como na própria percepção do processo de identidade e composição cultural. 
Muitas vezes, os questionamentos se debruçam sobre os novos comportamentos 
e ações adquiridos por meio do avanço tecnológico existente, o que se intensifica 
ainda mais ao passo que a geração Y tem sido identificada como os "nativos digitais". 

o consumo, a relação com a tecnologia, a publicidade, o consumismo, a eroti
zação e o processo de adultização revelam a supressão do "ser criança", assim 
como violações ao que o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece. 
Diante de casos emblemáticos (como o da cantora MC Melody), o tema passou a ser 
debatido de maneira mais enfática por diferentes segmentos da sociedade. 

Vale destacar que esta discussão há atravessa alguns anos. Inicialmente, a 
reflexão se pautava na indústria da moda, direcionando o olhar para o fato de as 
crianças serem encaradas como "mini adultos" (principalmente as garotas). Diante 
dessa crise de identidade por parte de uma população, o processo de adultização 
e consequente erotização alcançou outros segmentos, afetando de maneira direta 
no desenvolvimento cognitivo, moral e ético da criança para entender as relações 
do mundo. 

Nesse processo de formação de identidade, socialização e construção de ca
racterísticas pessoais, vários são os agentes que acabam por influenciar a vida do 
indivíduo. O grande destaque é a atuação dos veículos de comunicação em massa 
que, na maior parte das vezes, fala mais com as crianças do que os próprios pais. 
Neste sentido, a publicidade direcionada para o público infantil se torna desleal 
(ponto crítico de uma parcela de teóricos). 

O processo histórico é responsável por imprimir nas pessoas essa ideia de 
uma criança adultizada. A lógica das próprias responsabilidades (além do que uma 
criança deveria ter) transferidas para uma criança desde cedo, acomete estas por 
situações impactantes na formação e entendimento do "eu" enquanto agente da 
sociedade. A própria agenda e rotina das crianças acaba sucateando a faixa etária 
em si, visto que muitos não dispõem de tempo para brincar (nos moldes antigos), 
o que afasta cada vez mais a possibilidade de uma ação crítica sobre o futuro da 
infância no país e no mundo. 

3.2. Consumismo e publicidade infantil 

O consumismo é um dos passos iniciais no processo que desvirtua a vivência de 
uma infância realmente saudável. O fato é que ninguém nasce com as características 
propulsoras de uma pessoa consumista, mas o hábito mental forjado se amarra à 
criança como uma ideologia. A blindagem desse meio que impulsiona o consumo 
desde cedo atinge a sociedade como um todo, independente de crença, gênero, 
faixa etária, nacionalidade ou poder aquisitivo. 

o processo de maximização do consumismo está relacionado diretamente com 
o bombardeio de informações promovido pelos veículos de comunicação em massa 
que, por sua vez, objetivam o consumo cíclico e inconsequente. O grande problema 
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deste amplo leque de constatações publicitárias direcionadas para as crianças é 
que estas ainda se encontram em fase de desenvolvimento, por isso, apresentam 
maior vulnerabilidade. 

Esta teia de relações consumistas estabelece problemas para as crianças: obe
sidade infantil, erotização precoce, consumo do tabaco e álcool, estresse familiar, 
banalização da agressividade e violência. Por esses motivos que originam proble
máticas sociais cada vez mais cedo para as crianças, o tema consumismo infantil 
deve ser encarado como emergencial, de extrema importância e de interesse geral 
(visto que sua abrangência é coletiva e não específica ou local). 

A infância é um importante processo de socialização do indivíduo, quando este 
passa a conviver com regras (desde a socialização primária- na família, até a se
cundária - na escola). Neste momento, a personalidade "social" começa a ganhar 
traços e o encaixe no mundo vai acontecendo de maneira gradual. Entretanto, o 
mercado suprime qualquer preocupação mais aprofundada sobre este período tão 
importante para o desenvolvimento do ser humano. 

Várias pesquisas apontam o grau de influência das crianças na compra de uma 
família (chegando a So"k em algumas pesquisas). Neste sentido, os palpites servem 
de estímulo para o consumo (ainda que cíclico e sem necessidade). Assim sendo, 
a mídia se debruça de maneira pesada e verticalizada para o público infantil, utili
zando de recursos de animação visual e repetição para alcançarem a persuasão. 

Outro ponto importante que coloca a criança na posição central do mercado é a 
sua atuação para angariar vendas. Líderes de campanhas publicitárias de elevado 
impacto e alcance emocional, as crianças tornam-se grandes agentes de influência 
para outras. Por isso, personagens da televisão conquistam espaço durante os in
tervalos, a fim de levar adianta o nome de uma marca e/ou empresa. 

3.2.1. Regulamentação da publicidade infantil 

De caráter bastante polêmico, o tema divide opinião de especialistas e profis
sionais da área. Segundo estudo encomendado pela Maurício de Sousa Produções 
(MSP), há a estimava de prejuízos da ordem de R$ 33 bilhões em toda a cadeia 
produtiva, fechamento de 700 mil empregos diretos e indiretos, perdas salariais de 
R$ 6,4 bilhões e recuo de R$ 2,2 bilhões de arrecadação do governo, com restrições 
impostas. 

Neste ponto, elencam-se motivações de ordem econômica. A situação ganha 
corpo e o debate pode percorrer diferentes áreas, ainda mais quando é relatava 
a situação econômica brasileira desfavorável dos últimos meses (elevada taxa de 
desemprego, desvalorização da moeda, processo inflacionário etc.). Assim, parece 
prevalecer a causa econômica. 

Ainda segundo defensores da publicidi.de infantil não restrita, este é um caminho 
oportuno para os pais conhecerem os produtos a partir de diferentes marcas I 
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fabricantes. Assim, seria papel do pa~instruir a criança e tomar a decisão sobre o 
melhor. Neste aspecto, seria uma forma de garantir livre concorrência do mercado, 
privilegiando o consumidor. 

3.2.2. Dados sobre o tema 

De acordo com a lnterScience, os fatores que mais influenciam o consumo 
de produtos infantis são: 

1) publicidade na tevê 

2) personagem famoso 

3) embalagens. 

Segundo o lbope, uma criança brasileira assiste a mais de cinco horas de 
programação de TV por dia; 

• Pesquisa da Universidade Federal do Espírito Santo, feita em parceria com o 
Instituto Ala na, mostra que 64°k de todos os anúncios veiculados nas emisso
ras e monitorados próximo ao Dia das Crianças de 2011 foram direcionados 
ao público infantil; 

A obesidade infantil já atinge 15°/o das crianças brasileiras. Em 2004, já se 
estimava que 10% das crianças e adolescentes do mundo apresentavam 
excesso de peso e que, dentre elas, um quarto eram obesas. De acordo 
com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 15°k das crianças 
brasileiras com idade entre 5 e 9 anos têm obesidade atualmente. 

Estudos recentes mostram que a obesidade (no caso, não apenas infantil) é 
o terceiro problema de saúde pública que mais demanda gastos da econo
mia brasileira, estando à frente até do tabagismo. Estima-se que os gastos 
giram em torno de RS 110 bilhões, o que equivale a 2,4% do Produto Interno 
Bruto (PIB) do país. 

De fato, dentro de uma produção de texto que relacione o público infantil, a 
amarração entre o consumismo intensificado desde cedo nas crianças e a própria 
lógica da adultização é fundamental para a demonstração de uma visão crítica 
amplificada e uma análise reflexiva contundente sobre a proposta. 

3.2.3. Questão da estética na infância 

Outro problema bastante habitual dentro da sociedade contemporânea diz res
peito aos modelos de beleza sugeridos pelos veículos de comunicação em massa que 
sucateiam as relações éticas e morais de aceitação dos traços estéticos. O agravante 
é ainda maior quando se trata de crianças e adolescentes, clientela cada vez mais 
comum nas clínicas de cirurgia plástica para fins estéticos. 

Entre os adolescentes, a intervenção cirúrgica para fins estéticos é ainda mais 
realidade: o número de cirurgias plásticas em adolescentes entre 14 e 18 anos mais 
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do que dobrou nos últimos anos - saltou de 50 mil procedimentos em 2010 para 
mais de 100 mil (145°l. a mais), segundo dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia 
Plástica (SBCP). 

Neste processo, o culto à beleza rotulada, estereotipada e padronizada acaba 
sendo impresso nas crianças desde cedo. Por isso, a maneira de se vestir, de se 
comportar, de falar ou de agir são tão pontuadas por estigmas de adultos (seguindo 
a ideia de que a criança é um "miniadulto", nada mais). 

A base argumentativa para o aspecto das discussões estéticas deve permear 
a influência dos veículos de comunicação e a própria cultura da beleza física, tão 
exaltada por programas de televisão, por páginas e sites da internet e pela pró
pria sociedade civil (vide o aumento considerável do número de academias- onde 
nasce a indagação: os usuários do serviço estão preocupados com a saúde ou com 
os traços estéticos?). 

3.3. Processo de erotização infantil 

o tema já é destaque há algum tempo. Porém, nos últimos tempos, crianças 
encaradas e modeladas como "adultos" de sucesso ganharam espaço na mídia. Pela 
internet, "viralizaram" vídeos de pequenos funl~eiros em situações de erotização 
da imagem da criança. O tema ganha destaque quando a lei passa a ser analisada 
para investigar os responsáveis pelas crianças e a "violação ao direito ao respeito 
e à dignidade de crianças/adolescentes", ou até mesmo a exploração do trabalho 
infantil. 

Recentemente, uma marca de sapatos infantis dos Estados Unidos lançou um 
sapato de salto alto para bebês, o que gerou enorme polêmica. O salto da marca 
Pee Wee Pumps é destinado a crianças de o a 6 meses, ou seja, aquelas que ainda 
não andam. Por isso, trata-se de um efeito puramente estético. Dentre os modelos, 
é possível adquirir o "Diva", "Clamoroso" ou "Atrevido" (com diferentes estampas). 
Os modelos custam em média RS ns,oo. 

o tema abre debate, visto que algumas pessoas reconhecem os sapatos como 
"fofos" e "delicados", enquanto outras consideram algo "nojento". Este é um bom 
exemplo que pode ser citado dentro de uma proposta como eixo crítico para sua 
versão pessoal com relação ao que se discute, traçando um panorama de erotização 
(ou não), a partir dos sapatos com salto desenvolvidos para crianças de o a 6 meses. 

Outro caso recente de repercussão foi o da jovem cantora conhecida por MC 
Melody, que teve um vídeo acessado por milhões de internautas, onde aparecia 
dançando uma música "sensual", sendo estimulada pelo pai que, durante show, fazia 
referência à filha como "novinha". Em outros vídeos postados nas redes sociais, a 
cantora mirim aparece vestindo roupas curtas e enchimento nos seios. As imagens 
mobilizaram grande parcela da sociedade que se articulou por meio das platafor
mas virtuais solicitando investigação. Na época, o perfil da cantora foi suspenso 
temporariamente (por conta de conteúdo impróprio). 
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o pai da cantora passou por investigação do Ministério Público de São Paulo 
e, em movimento de contestação, lançou vídeo com a cantora mirim se mostrando 
arrependida e voltada para o bem. 

Após a divulgação do primeiro vídeo, a jovem cantora passou a divulgar outras 
apresentações, angariando milhões de visualizações. Segundo especialistas, o tema 
envolve a discussão sobre exploração do trabalho infantil, visto que é preciso estar 
atento ao que é proposto pelo ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) para o 
exercício de crianças e adolescentes. 

Para a secretária-executiva do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do 
Trabalho Infantil (FNPETI), lsa Oliveira, o cenário esconde não apenas a exposição e 
a hipersexualização de crianças e adolescentes, mas também a exploração da mão 
de obra infantil, ponto de violação do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente). 

Outro aspecto chama a atenção para este debate, o machismo presente na 
exposição de garotos e garotas. Há garotos cantando letras com apelo sexual ainda 
maior do que no das meninas. "Como é bom transar com a p*** profissional. Vem 
f**** no clima quente, no calor de 30 graus", canta o MC Pedrinho, de 12 anos. Além 
dele, MC 2K, MC Bin Laden, MC Brinquedo e MC Pikachu também são alvo da inves
tigação do Ministério Público paulista. O fato revela que é preciso encarar o tema 
com rigidez, independentemente do gênero em questão. 

Segundo especialistas da área de saúde, o estímulo à sexualidade precoce 
pode conduzir a criança a descobertas muito rápidas, o que promove um choque 
no desenvolvimento natural. Importante destacar dentro de uma produção de texto 
que não se coloca em questão o gênero musical "funk", ponto enfatizado inclusive 
pelas autoridades competentes que lidam com os casos. 

3.4. Adultização infantil 

Muito próximo aos efeitos já descritos no processo de erotização e consumismo 
infantil, a questão da adultização acaba por confundir o que seria a rotina de uma 
criança e a de um adulto. Muitas vezes, as roupas, a alimentação e o ritmo de vida 
são os mesmos. Entretanto, as consequências são diferenciadas e, por este motivo, 
o tema precisa ser debatido de maneira mais verticalizada. 

Outras dificuldades da vida moderna podem ser apontadas como agentes que 
influenciam nesta postura. A questão do crescimento das cidades e a violência 
generalizada impede que ações, antigamente corriqueiras, sejam praticas (por 
exemplo, brincar na praça com outras crianças). Assim, a vida liga-se a tecnologia 
ou ao isolamento, o que dificulta o processo de integração e convívio harmônico 
(destaca-se que esta leitura crítica parte de um pressuposto generalizado, ou seja, 
não se constrói enquanto uma regra). 

Estes reflexos de uma rotina cada vez mais adultizada chegam até a própria saúde 
das crianças. Algumas acabam desenvolvendo doenças que, até pouco tempo atrás, 
eram vistas apenas em adultos. É preciso que a produção textual saiba delimitar 
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a diferença entre amadurecimento de uma criança, processo de desenvolvimento 
intelectual e a adultização. Isto porque, via senso comum, ser adultizado é ser ma
duro. Enquanto essa relação não é concreta. 

Um dos maiores problemas para a criança reside justamente em não equilibrar 
desenvolvimento intelectual com desenvolvimento emocional. O segundo, pelas con
dições adversas de avanços, se demonstra prejudicado, o que pode gerar efeitos 
colaterais por todas as partes. 

Sistematizando alguns dos prejuízos: 

Portanto, o período da infância é considerado fundamental para o desenvolvi
mento da vida adulta. Para isso, o convívio com outras crianças a fim de socialização 
é essencial e enriquecedor. Neste ponto, psicólogos defendem que a brincadeira 
seria uma válvula de escape, uma maneira de equiparar a vida. 

Além disso, o contato com os outros é uma forma de trocar experiências, emoções 
e sensações. É o momento de conviver com as diferenças e vivenciar os conflitos 
diários, o que promove uma ampliação do entendimento do ser humano. Toda esta 
preocupação não retira a interação com os responsáveis e demais adultos, mas 
coloca um grau de importância para cada momento da infância. 

3.5. Sugestão de Propostas 

Importância da infância do encaminhar da vida adulta 

Como blindar as crianças dos valores transmitidos pela sociedade? 

• Erotização infantil enquanto elemento mercadológico 

• Processo de socialização primário perdendo seu sentido com as famOias 
desestruturadas 

Terceirização da educação dos filhos 

A alta de autonomia das crianças e a ausência do brincar 

• O convívio com responsabilidades de adultos logo na infância: amadureci
mento ou prejuízos? 

A criança vista a partir da perspectiva do mercado: um mini consumidor 

O resgate de brincadeiras tradicionais no processo de bombardeio 
tecnológico .. 

A arte do brincar no passado e no futuro: uma leitura antagônica 
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1NÂMICA DA POPUlAÇÃO, NOVA - ,. 
CONFIGURAfAO DA FAMILIA E 

QUESTOES POLÍTICAS 

Sumário • Tema 1: Dinâmica da População I Questões Demográficas- 1.1. Contextualizando; 1.2. Desafios 
para o envelhecimento da população; 1.3. Sugestões de Propostas- Tema 2: Nova Configuração da Família 
I Estatuto da Família; 2.1. Contextualizando; 2.2. Causas da alteração da família tradicional brasileira; 
2.3. Pontos polêmicos da discussão; 2.4. Criminalização entre pessoas do mesmo sexo; 2.5. Estatuto da 
Família no Brasil; 2.5.1. ONU e o Estatuto da Família; 2.6. Questões de gênero: uma abordagem sociológica 
desta teia de "tabus"; 2.7. Violência e homofobia em pleno século XXI; 2.8. Sugestões de propostas- Tema 
3: Discussões Políticas e o Emaranhado Social; 3.1. Contextualização; 3.2. Abstencionismo e a descrença 
política; 3-J. jovem e a política brasileira; 3.4. Manifestações populares e os impactos para a política 
brasileira; 3.4.1. O que é o impeachment?; 3.4.2. Redes sociais e as manifestações; 3.5. Voto facultativo x 
Voto obrigatório; 3.5.1. Argumentos favoráveis ao voto obrigatório; 3.5.2. Argumentos favoráveis ao voto 
facultativo; 3.6. Reforma Política em questão; 3.7. Curiosidades sobre o sistema político; 3.8. Corrupção: 
tema político ou social?; 3.8.1. Sociedade tomada por ações transgressoras; 3.8.2. Números da corrupção; 
3.9. A desigualdade de gênero na esfera política; 3.9.1. o que os dados dizem?; 3.9.2. Ranlling União Inter 
Parlamentar (atualização de novembro de 2o16); 3·9·3· Qual gancho o examinador pode solicitar para 
a reflexão?; 3.9-4. O que já foi feito para diminuir essa discrepância na participação feminina na esfera 
política brasileira?; 3.9.5. Intervenções para a proposta; po. Debates políticos, pulverização ideológica, 
marketing político e a questão da segurança das urnas eletrônicas; 3.11. Sugestões de Propostas. 

TEMA 1: DINÂMICA DA POPULAÇÃO / QUESTÕES DEMOGRÁFICAS 

1.1. Contextualizando 

A qualidade de vida que os países oferecem para suas populações está direta
mente ligada com o grau de investimento nos mais variados setores, com destaque 
para saúde, educação e renda. Acompanhar o desenvolvimento demográfico de 
determinadas áreas do globo é essencial para entender problemas vivenciados 
pela população local. Além disso, comparar os aspectos sociais facilita na análise e 
entendimento do desenvolvimento econômico de determinadas áreas. 

De maneira genérica, para entender os temas relacionados à demografia, vale 
o destaque de alguns conceitos: 

Número de crianças que morrem, antes de completar um 
ano de vida, a cada mil nascimentos. 
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Até poucos anos atrás, o envelhecimento da população era constatado apenas 
em países desenvolvidos. Atualmente, esta lógica já pode ser constata em países de 
diferentes níveis de desenvolvimento. Algumas razões explicam a queda das taxas 
de Natalidade e Fecundidade: 

Urbanização e o ingresso da mulher no mercado de trabalho; 

Avanço da Medicina e, consequentemente, dos métodos contraceptivos; 

Elevação do custo de vida; 

Sensações dos grandes centros urbanos -violência e medo; 

Assim, a tendência constatada ano a ano é o envelhecimento da população. O 
grande gargalo do envelhecimento da população para países subdesenvolvidos, diz 
respeito às condições oferecidas para essa população idosa no que diz respeito 
ao atendimento médico e estrutura da saúde, além da questão da aposentadoria. 

O envelhecimento da população está relacionado ainda com o aumento da 
longevidade (expectativa de vida), devido aos avanços na área da medicina e sa
neamento básico. Segundo projeções feitas pela ONU, em 2050, a população mundial 
será de, aproximadamente, 9,6 bilhões de habitantes. 

Segundo dados do IBGE, a taxa de crescimento populacional do Brasil de 2013 

para 2014 foi de o,86°/o. Apesar do número ligeiramente positivo, a taxa de fecundi
dade tem apresentado forte redução, o que, somado à ampliação da expectativa de 
vida, suscita uma problemática futura: absorver a população idosa (tendo em vista 
que a manutenção dos números não atende aos critérios de proporcionalidade). 

O Brasil conta com quase seis milhões a mais de mulheres do que homens. Es
tas, por sua vez, garantem cada vez mais o espaço no mercado de trabalho, o que 
promove um atraso na gravidez para um período de maior estabilidade financeira. 
Outra curiosidade referente ao cenário demográfico brasileiro é que a população 
urbana é quase seis vezes maior do que a rural. 

Com relação à taxa de natalidade em diferentes países do mundo, é nítida a 
preocupação de governos europeus em incentivar que os casais tenham filhos, ten
do em vista o rápido processo de envelhecimento da população. Neste sentido, os 
estímulos são oferecidos por meio de políticas públicas bem articuladas. 

Recentemente, a Alemanha (maior economia da Europa) desbancou o Japão e 
assumiu o posto de menor taxa de natalidade do mundo. A informação, divulgada 
em maio de 2015, respingou de maneira negativa, tendo em vista que o baixo número 
de jovens pode gerar prejuízos econômicos no futuro. 
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Na Alemanha, houve uma média de 8,2 nascimentos para cada mil habitantes nos 
últimos cinco anos, segundo o estudo divulgado pela empresa de auditoria alemã 
BDO em conjunto com o Instituto de Economia Internacional de Hamburgo (HWWI). o 
levantamento diz que, no mesmo período, o Japão registrou uma média ligeiramente 
maior do que a alemã, de 8,4 nascimentos para cada mil habitantes. 

1.2. Desafios para o envelhecimento da população 

A. Elevação dos gastos com saúde; 

B. Redução da população jovem e, teoricamente, a força motriz da economia 
dos países; 

C. Elevação dos gastos com aposentadoria; 

As maiores taxas de natalidade e fecundidade estão localizadas em regiões 
pobres do globo (África e América Central), onde a medicina é atrasada, assim 
como as condições de saneamento básico. Além disso, a expectativa de vida nestes 
países é também muito baixa, tendo em vida as péssimas condições de saneamento, 
educação, moradia, segurança, etc. 

Dentro de uma proposta de redação, é importante destacar que esses desafios 
precisam de amplo debate em caráter emergencial, visto que o envelhecimento pre
ocupa a cada dia. Além disso, projetar esta solução para o futuro distorce qualquer 
possibilidade efetiva de solução. 

De elevada importância o termômetro da demografia de um país, visto que 
vários fatores podem ser explicados a partir desta dinâmica. O próprio crescimento 
desordenado das cidades (macrocefalia) está associado a problemas como a fave
lização, ampliação da desigualdade social, aumento do desemprego, elevação da 
violência, etc. Sendo assim, para uma redação, nota-se a importância de amarrar 
as causas geográficas espaciais, com a leitura crítica da Sociologia, por exemplo. 

Pensando na questão do envelhecimento, é notável que as políticas públicas 
devem procurar soluções imediatistas. O número de jovens e adultos tem se redu
zido e, automaticamente, a economia passa a sentir esses reflexos (tendo em vista 
que jovens e adultos são a grande força motriz de um país). Para tal efeito, países 
desenvolvidos têm tomado ações drásticas de incentivo da natalidade. 

1.3. Sugestões de Propostas 

• Longevidade vista de maneira dual: aspectos positivos e negativos 

• Estado e o zelo sobre a população envelhecida 

• Políticas públicas eficientes para absorver a população de idosos 

• Sistema previdenciário brasileiro e SetJS desafios 

• A discussão sobre Reforma Previdenciária em países tomados pela crise 
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Humanização do atendimentÕ aos Idosos 

Estatuto do Idoso e a ampliação dos direitos 

Cultura enraizada na sociedade brasileira que entende o idoso como ser 
invisível 

Ampliação da qualidade de vida na maior parte dos países: motivações da 
longevidade 

Evolução da ciência e da medicina na condução da sociedade 

Velhice, terceira idade ou população idosa: existe uma definição ideal? 

• Cultura da velhice enquanto peso social 

TEMA 2: NOVA CONFIGURAÇÃO DA FAMÍLIA / ESTATUTO DA FAMÍLIA 

2.1. Contextualizando 

Um dos temas mais polêmicos para qualquer prova de redação levanta diferentes 
possibilidades de argumentos e olhares críticos dos mais adversos. Neste sentido, 
estabelece-se a necessidade de delimitar o olhar teórico e conceitual para, a partir 
desta disposição, construir um olhar crítico, independentemente do posicionamento 
em questão. Ainda que o tempo seja bastante polêmico e dotado de discussões 
acaloradas, as opiniões divergentes devem ser respeitadas, destacando sempre a 
necessidade de não violação dos direitos humanos e de um discurso coerente e 
coeso com a realidade em que se aplica. 

Levando em consideração os diferentes contextos históricos e localidades ge
ográficas, a definição de instituição familiar ganha traços de intensa repercussão. 
Algumas áreas do globo ainda criminalizam as relações homossexuais e, por isso, 
esta parcela da sociedade não é considerada famnia. Em outros países, a flexibi
lização da legislação e ampliação do reconhecimento das uniões entre pessoas do 
mesmo sexo demonstra o grau de transformação da legislação a partir dos anseios 
da própria população. 

Um dos pontos que explica a dificuldade de lidar com o tema é o elevado caráter 
de "tabu" que o mesmo apresenta para a maioria da sociedade. Discutir um tema 
considerado "delicado" por alguns, pode ser o passo inicial para a não aceitação 
I entendimento, e as variadas formas de violência assistida contra pessoas que 
demonstram sua condição sexual de relacionamento com outra do mesmo sexo. 

Ainda assim, antes de apontar a lógica do casamento gay na influência sobre as 
instituições familiares no que diz respeito a um novo formato (distinto do modelo 
de família tradicional - homem, mulher e descendentes), é importante destacar 
outros pontos relacionados à transformação da famflia que gera impacto direto 
na vida de todos. 
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2.2. Causas da alteração da famOia tradicional brasileira 

A alteração na configuração da população brasileira resulta em uma série de 
fatores que atravessam desde as políticas públicas direcionadas para os diferentes 
segmentos sociais, até as configurações estruturais da sociedade. Exemplo: se a 
população apresenta um envelhecimento acelerado, é preciso direcionar políticas 
públicas para absorver essa parcela da população. 

Outro ponto importante é a questão da ascensão da mulher no mercado de 
trabalho e o surgimento, cada vez maior, de famAias com mães solteiras (tendo a 
mulher como chefe da famOia). Pesquisas recentes apontam esta nova constata
ção: "o Brasil tem 67 milhões de mães, segundo pesquisa do Instituto Data Popular. 
Dessas, 31"/o são solteiras e 46% trabalham. Com idade média de 47 anos, 55°lo das 
mães pertencem à classe média, 25°lo à classe alta e 20°1o são de classe baixa. Pouco 
mais de um terço dos filhos adultos (36°1o) ajudam financeiramente as progenitoras". 
(Fonte: agência Brasil) 

"De acordo com o estudo, as mães do século 21 são menos conser
vadoras e mais interessadas em tecnologia do que as do século 20. 

Entre as mães do século passado, 75ok acreditavam que uma pessoa 
só pode ser feliz se constituir família. o percentual de verdade dessa 
premissa cai para 66°k para as mães da nova geração. Para 58°k das 
mães da geração anterior é um dever da mulher cuidar das refeições. 
Enquanto esse pensamento prevalece em apenas 45ok das progenitoras 
do século 21". (Fonte: agência Brasil) 

"A geração anterior também acha que é principalmente papel do homem 
trazer dinheiro para dentro de casa (55°k) e que as tarefas domésticas 
são dever da mulher (60°k). Entre as mais novas, 43% acreditam no papel 
do homem provedor e 48°k veem a mulher como responsável pelo lar. 
Em relação à tecnologia, 35°k das mães da geração atual disseram que 
não imaginam a vida sem internet, contra 14°k das que experimentaram 
a maternidade antes dos anos 2000. 63°k das mães do século 21 disseram 
que adoram produtos tecnológicos de última geração. Entre as mais 
velhas, o percentual é de 38°k". (Fonte: agência Brasil) 

2.3. Pontos polêmicos da discussão 

De maneira natural, a discussão sobre a união entre pessoas do mesmo sexo 
já se constrói como uma das grandes polêmicas. Entretanto, alguns pontos deixam 
o debate ainda mais intenso, como a questão da adoção por casais homossexuais, 
ou então a definição de família para que o Estatuto da Família seja criado. 

Nos últimos anos, decisões de cortes supremas de diferentes países motivaram 
a discussão e inflamaram os discursos de ódio e não aceitação por uma parcela 
da sociedade. Em junho de 2015, a Suprema Corte dos Estados Unidos da América 
decidiu pela legalização do casamento civil gay em todo o território estadunidense 
(visto que alguns estados ainda se posicionavam de maneira contrária). 
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Nos Estados Unidos da América, a Suprema Corte julgou que os 14 Estados que 
atualmente se negam a unir duas pessoas do mesmo sexo devem agora casá-las e 
também reconhecer seu casamento se ele foi celebrado em outra jurisdição. Cinco 
juízes votaram a favor, e quatro contra (o que aponta para a divergência que o 
tema oferece). 

No Brasil, desde 2011, quando o Supremo Tribunal Federal igualou a união ho
mossexual à heterossexual, os casamentos são permitidos. Já em 2013, o CNJ (Con
selho Nacional de justiça) decidiu que os cartórios brasileiros fossem obrigados a 
celebrar casamento civil entre pessoas do mesmo sexo e não poderiam se recusar 
a converter união estável homoafetiva em casamento. 

Ainda que a decisão no Brasil tenha valor para todo o território, não existe a 
equivalência de lei. Na ocasião da decisão do STF, alguns ministros citaram a carta 
constitucional que garante a igualdade entre os indivíduos, sendo heterossexuais 
ou homossexuais. 

2.4. Criminalização entre pessoas do mesmo sexo 

Segundo dados da Associação Internacional de Gays e Lésbicas (liga, na sigla em 
inglês), cerca de 2,79 bilhões de pessoas vivem em países onde a relação entre pes
soas do mesmo sexo pode resultar em violência (prisões, chicotadas e até a morte). 

Segundo os dados divulgados em 2014, cinco países punem a homossexualidade 
com a pena de morte: Irã, Mauritânia, Sudão, Arábia Saudita e lémen. Outros mais 
de 70 países punem gays e lésbicas com prisão e punição corporal. 

Ainda que alguns países alimentem uma forte tendência preconceituosa, os 
dados mostram que com o passar dos anos, a flexibilização da legislação tem sido 
algo constante, ampliando as garantias aos homossexuais e oferecendo direitos 
igualitários. Obviamente que esta é uma constatação no campo teórico, visto que 
na prática a discriminação e violência generalizada com relações aos homossexuais 
ainda é fato noticiado diariamente. 

Outro ponto de destaque na articulação da causa homossexual são as redes 
sociais. O ativismo virtual possibilita que os indivíduos se relacionem de maneira 
"próxima", ainda que a localidade geográfica seja a mais adversa. Assim, por meio 
de fóruns, grupos e demais ações coletivas, as causas ganham força. Entretanto, 
esse mesmo espaço tem sido utilizado para a prática da intolerância, do ódio e 
da violência generalizada. Por isso, é importante reconhecer o potencial das redes 
sociais e saber equilibrar essa utilização. 

2.5. Estatuto da Família no Brasil 

A discussão com relação ao Estatuto da Família tem se mostrado bastante aca
lorada nas redes sociais. Inicialmente, é preciso destacar qual seria a utilização e 
os objetivos deste mecanismo direcionado para a "saúde" da família. 
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• O que é o Estatuto da FamOia? 

Trata-se de um projeto de lei (no 6583/13), de autoria do deputado Anderson 
Ferreira (PR-PE), com um total de 15 artigos que "dispõe sobre os direitos da famí
lia, e as diretrizes das políticas públicas voltadas para valorização e apoiamento 
à entidade familiar". 

• Onde reside a polêmica do Estatuto da Família? 

A grande polêmica está na definição de instituição familiar segundo o Estatuto: 
"define-se entidade familiar como o núcleo social formado a partir da união entre 
um homem e uma mulher, por meio de casamento ou união estável, ou ainda por 
comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes." 

Neste formato, a proposta se vê de acordo com a Constituição Federal de 
1988, mas em desacordo com decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal no 
ano de 2011 (quando houve a equiparação entre os direitos dos homossexuais 
aos heterossexuais). 

As reações ao projeto de lei são múltiplas. Alguns defendem que o projeto 
não é necessário, visto que as soluções estariam no maior zelo pelo Direito da 
Família do Código Civil. Outros juristas apontam que, se o projeto for aprovado 
com o atual texto, as uniões entre pessoas do mesmo sexo não serão anuladas, 
mas seria uma forma de violação aos Direitos Humanos. 

2.5.1. ONU e o Estatuto da Família 

A Organização das Nações Unidas no Brasil se posicionou com relação ao tema. 
O órgão disse acompanhar com "preocupação" a tramitação do projeto de lei que 
define o Estatuto da Família (PL 6583/2013), especialmente quanto ao conceito de 
família e "seus impactos para o exercício dos direitos humanos". 

A ONU citou tratados internacionais para sustentar a ideia de que outros ar
ranjos familiares (além daqueles formados por casais heterossexuais) precisam de 
apoio do Estado e amparo legal, para que a discriminação seja de fato eliminada 
da sociedade. Entre os demais arranjos, a Organização citou o unipessoal, casal 
com filhos, casal sem filhos, mulher/homem sem cônjuge e com filhos, casais ho
moafetivos com ou sem filhos. 

Por meio de nota, a Organização das Nações Unidas destacou positivamente 
o Brasil pelas decisões que ampliaram recentes que reconheceram direitos para 
os casais homossexuais (tanto a decisão do STF, em 2011, quanto a do Conselho 
Nacional de justiça). Neste sentido, a preocupação da ONU se associa a questão 
da discriminação, visto que a entidade batalha pela causa da igualdade em as· 
pectos gerais. 
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2.6. Questões de gênero: uma abÕrdagem sociol6gica desta teia de "tabus" 

Muitas vezes; as questões de gênero são encaradas como grandes tabus por 
conta da falta de instrução sobre o tema. É fácil perceber discursos dotados de 
análises simplistas que tentam definir a orientação sexual, ou a questão de gênero 
e acabam se confundindo com o sexo biológico. Via de regra, a definição conceitual 
pode ser facilmente observada pelo esquema ao lado. 

Deste ponto, nascem as diferentes terminologias que percorrem a discussão 
sobre o gênero: travesti, transexual, transgênero e crossdressing, por exemplo. O 
processo de apropriação das terminologias demonstra uma diferença: 

a) No Brasil, tanto no vocabulário médico e jurídico, quanto na cultura popu
lar e de massas, travesti é a pessoa que adota o gênero feminino, realiza 
intervenções hormonais e cirúrgicas para deixar o corpo feminino, adota 
nomes e vestimentas também femininas, mas não almeja a cirurgia de 
transgenitalização. 

b) Transexuais, por sua vez, seriam pessoas incomodadas com o órgão sexual, 
que desejam realizar a intervenção cirúrgica. 

o aspecto cultura pode ser bem observado nesta discussão. Muitas vezes, uma 
pessoa que não deseja a cirurgia de transgenitalização pode se considerar um 
transexuat. por conta do estigma e rótulo associado ao termo travesti (associado 
à prostituição e marginalidade, por exemplo). Percebe-se nesse ponto o enorme 
destaque crítico que o tema oferece, visto que o entendimento do tema se faz in
serido no conceito histórico. 
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2.7. Violência e homofobia em pleno século XXI 

Nos últimos tempos, os noticiários brasileiros registram com velocidade acele
rada casos de violência das mais variadas formas. Não é à toa que o país tem, na 
atualidade, o maior número absoluto de homicídios do mundo (à frente da índia, 
país com uma população de 1,2 bilhão de habitantes). Entretanto, uma das formas 
de violência que se tornou habitual foi a homofobia. 

Desde 2010, quando jovens homossexuais foram agredidos e, em alguns casos, 
violentados até a morte, em grandes centros urbanos brasileiros, o tema ganhou 
maior ênfase. A internet, os jornais televisivos, programas de rádio e televisão 
passaram a discutir o problema de maneira mais vertical. 

A homofobia, ou seja, perseguição e hostilidade (física, psicológica e social) contra 
aqueles que se relacionam com pessoas do mesmo sexo, se multiplicou nos últimos 
tempos, muito por conta da disseminação do ódio pelas redes sociais. 

A partir das categorizações propostas no século XVIII, a recém-criada psiquiatria 
construiu inúmeros segmentos patológicos, inclusive a homossexualidade (retirada 
da Classificação Internacional de Doenças- CID, em 1990) e a transexualidade (que 
permanece até hoje na CID). Em uma perspectiva mais crítica, o debate em torno 
da transexualidade ser considerada uma doença pode explicar, em partes, a pro
pagação da violência e do ódio (a partir do momento que o agressor reconhece o 
potencial "nocivo" para o que se entende enquanto transexual). 

A retirada da homossexualidade da CID foi resultado de décadas de luta de 
movimentos sociais. O mesmo tem acontecido com militantes que defendem a re
tirada da transexualidade do Cadastro Internacional de Doenças. Apesar de a ho
mossexualidade ter deixado o Cadastro Internacional de Doenças, existem inúmeras 
denúncias de profissionais que buscam "converter" homossexuais, com o objetivo 
de torná-los heterossexuais. 

Partindo dessa situação, o Conselho Federal de Psicologia (CFP) promulgou a 
Resolução 01/1999, a qual afirma a homossexualidade como orientação sexual e, 
por não se configurar como uma patologia, nenhum psicólogo pode propor qual
quer tipo de "cura". Pela elevada polêmica acerca do tema, a banca examinadora 
pode sugerir uma análise aprofundada sobre este ponto de entender como doença 
legitimada pelo Cadastro Internacional. 

o Cadastro Internacional de Doenças 11 (CID 11) pretende alterar o entendimento 
sobre questões sexuais. Assim, deixariam de ser transtornos as disfunções sexuais 
(aversão ao sexo e falta de prazer sexual, associados à ideia de frigidez feminina), 
transtornos do desenvolvimento sexual (problemas psicológicos e comportamentais 
associados ao desenvolvimento e à orientação sexual), transtorno de preferência 
sexual (fetichismo, travestismo fetichista e sadismo não consentido). 

Já o transtorno de identidade de gênero, deixaria de ser um transtorno men
tal e passaria a ser incluído em outro capítulo intitulado de incongruência (ou 
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discordância) de gênero e o transexualismo, ganharia um novo capítulo onde 
deverá reunir outras "condições relativas à sexualidade". 

Alguns pontos importantes somam-se ao cenário: 

• Analisar a questão da homofobia é, acima de tudo, compreender o espaço 
de diversidade e pluralidade de gêneros. Sendo assim, é reconhecer que 
o debate ainda é um grande "tabu" nos espaços coletivos, o que gera 
resistência e repulsa por parte de alguns indivíduos. 

• A homofobia (considerada uma repulsa ou aversão a homossexuais) exige 
um debate que leve em consideração elementos como: religião, costumes 
locais, valores culturais enraizados, cultura machista, visões extremistas, 
etc. Por conta do preconceito existente em determinadas localidades do 
globo, homossexuais são vedados de exercer a cidadania e tem sua liber
dade violada. 

• o ponto de maior conflito desta discussão é o preconceito enquanto polí
tica de Estado, ou seja, quando existe a criminalização das relações entre 
pessoas do mesmo sexo (fato observado em mais de 70 países na atuali
dade- com ênfase para o continente africano). Existem ainda 8 países que 
punem as relações entre pessoas do mesmo sexo com a pena de morte. 
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Entre os países que punem as relações homossexuais com a pena de mor
te estão: Uganda, Arábia Saudita, Brunei, lêmen, Irã, Mauritânia, Sudão, 
Nigéria. 

• Próximo ao contexto brasileiro, a realidade de maior violação dos direitos 
humanos com relação aos homossexuais é o caso da Guiana, onde aqueles 
que violarem pode pegar de 14 anos de prisão até prisão perpétua. 

Algumas situações extremas acabam ganhando os noticiários e trazendo 
à tona a discussão. Na madrugada de 12 de junho de 2016, os Estados 
Unidos registraram o maior atentado a tiros de sua história. Ornar Ma
teen, estadunidense de ascendência afegã, deixou 49 vítimas fatais após 
invadir a boate Pulse (uma das principais boates gays), em Orlando. As 
investigações caminham no sentido de entender o crime como ação ter
rorista ou motivação simplesmente homofóbica (existem testemunhas que 
apontam que o atirador se relacionava com outros homens- fato em fase 
de investigação). 

• De maneira mais específica, a homofobia pode ser definida como "uma 
aversão irreprimível, repugnância, medo, ódio, preconceito que algumas 
pessoas nutrem contra os homossexuais, lésbicas, bissexuais e transe
xuais". Os casos de perseguição por conta da orientação sexual podem 
ser visualizados desde o ambiente escolar (bullying e cyberbullying), até 
o espaço do trabalho, vida em comunidade, etc. 
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Os dados estatísticos demonstram o tamanho da problemática para a popu
lação LGBT. O Grupo Gay da Bahia relata que 326 pessoas foram assassinadas 
por conta de homofobia no ano de 2014 no país, e outras 318 em 2015. 

• No âmbito político, a causa LGBT ainda apresenta pequena representatividade 
no Congresso. Entretanto, o debate sobre mecanismos para proteger esta 
população gera muita polêmica. O Projeto de Lei 122/06, conhecido por Lei 
Anti-Homofobia, tinha por objetivo criminalizar a homofobia, mas acabou 
ficando "parado" no Senado. Para efeito de comparação, a homofobia seria 
alinhada a outras formas de preconceito, como xenofobia ou racismo. A 
polêmica sobre o projeto ganha corpo na denominada bancada religiosa, 
que acaba entendendo a homossexualidade como uma prática contrária 
às suas crenças e posicionamentos doutrinários. Desta forma, segundo a 
bancada, o projeto poderia dar aval para punir religiosos que desaprovam 
tais relações. Por obrigação constitucional (após duas legislaturas, por força 
maior, o projeto deve ser arquivado), o projeto teve que ser arquivado. 

Sobre o tema reside a análise de que a homofobia já seria um crime. Isso 
por conta do texto constitucional que descreve um "objetivo fundamental da 
República" de "promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, 
sexo, cor, idade, ou quaisquer outras formas de discriminação". Entretanto, 
a intenção era criar uma legislação específica, assim como acontece para 
outros casos de discriminação. 

Outra tentativa de problematização do tema veio em 2004 com o Programa 
Brasil sem homofobia, tendo como um gancho o Escola Sem Homofobia 
(2011). Desta forma, a escola teria papel fundamental no debate sobre o 
tema e instrução de seus alunos para a vivência múltipla e tolerante. O 
programa Escola Sem Homofobia fora destinado a alunos do sexto ao nono 
ano (ensino fundamental). Entretanto, a parcela conservadora da sociedade 
intitulou o programa como "kit gay", O principal argumento contra o Escola 
sem Homofobia era que incentivava a homossexualidade, a promiscuidade 
e a sexualização de crianças de maneira precoce e distorcida. Pressionado, 
o governo voltou atrás e suspendeu o programa. 

Via de regra, nota-se um debate acalorado sobre o tema. Este, por sua vez, 
acaba integrando posicionamentos que se relacionam com o embate religioso conec
tado a visões doutrinárias que, por sua vez, se demonstra entendedor e tolerante 
ao espaço diversificado sexualmente, assim como pode respingar com nuances de 
perseguição. O mesmo ocorre do lado das visões mais liberais, visto que em alguns 
casos o extremismo também prejudica o debate. 

Desta forma, em questão para a produção textual ingressa a necessidade de 
discutir espaços de convivência harmônica por meio da tolerância amplificada. Ques
tões como respeito, educação, moralidade, civismo e cidadania acabam somando 
ao debate e produzindo um espaço que reconheça as diferenças e garanta a paz. 
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2.8. Sugestões de propostas 

Discussão sobre gênero ao longo da história e o tabu da sexualidade 

União entre pessoas do mesmo sexo: legitimação jurídica e/ou social? 

o modelo de sucesso de outros países com relação ao casamento gay deve 
ser levado em consideração? 

Violência de gênero e o retrocesso social 

Diálogo sobre a retirada da transexualidade do Cadastro Internacional de 
Doenças 

O diálogo das diferenças dentro da sociedade e a busca de uma tolerância 
utópica 

A dificuldade da aceitação social por parte de indivíduos que sofrem de 
transtorno de gênero 

A evolução da medicina e as garantias para aqueles que não se reconhecem 
dentro de suas estruturas fisiológicas 

Legislação punitiva para redução da violência de gênero 

Discussão da união de pessoas do mesmo sexo dentro do aspecto religioso 

TEMA 3: DISCUSSÕES POlÍTICAS E O EMARANHADO SOCIAl 

3.1. Contextualização 

As bancas examinadoras, em suas provas discursivas_. costumam realizar abor
dagens de temáticas que possibilitem um olhar crítico por parte dos candidatos. 
Neste ponto, os temas que se entrelaçam com as discussões políticas são bastante 
exigidos, visto que o eixo "Política" acaba se relacionando, direta ou indiretamente, 
com outras discussões. 
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Destaca-se que a referência à discussão política deve se distanciar de qualquer 
doutrinação partidária ou apropriação ideológica verticalizada, visto que a defesa 
de um partido político, por exemplo, não se configura como o elemento essencial 
para a prova de redação. No caso, é preciso evoluir na produção textual a partir 
da problematização que o tema oferece, amarrado com os conceitos e a base teó
rica, objetivando uma progressão crítica de caráter aprofundado, ou seja, que se 
distancie do senso comum. 

Nesta teia de discussões referentes ao cenário político do país e do mundo, a 
tecnologia trouxe novos temas para o debate. Basta olhar para as eleições de 2014 

e perceber como as redes sociais tiveram papel central na consolidação crítica da 
população, assim como na propagação de boatos e informações falsas. Por isso, 
ao escrever um texto sobre aspectos relacionados à vida política, alguns conceitos 
são elementares (como sistemas eleitoras, regimes políticos, ativismo digital, abs
tencionismo, etc.). 

3.2. Abstencionismo e a descrença política 

Abstencionismo é um conceito utilizado para explicitar a não participação no 
ato de votar. Para uma proposta de redação, o conceito ganha força, visto que os 
índices de abstenção são reflexos da sociedade no afastamento com a questão 
política e, por sua vez, podem desenhar causas prováveis para o descontentamento 
da sociedade com o tema (descrença política, apatia, alienação, etc.), assim como 
pode explicar outros aspectos. 

Outro ponto de destaque diz respeito à resposta da população brasileira para 
os problemas relacionados à política. Os casos de corrupção que assolam o país há 
algum tempo (não direcionado para o partido X ou Y, mas como algo endêmico e 
geral) promovem como forma de protesto a não participação no processo eleitoral, 
o que por uma parcela da sociedade, é o julgamento correto para demonstração 

· da indignação. 

É importante destacar que o abstencionismo se difere da prática do voto nulo 
ou branco (ainda que numa perspectiva mais filosófica, a ideia de protestar e se 
voltar contra o sistema possa ser similar). 

As taxas de abstencionismo variam de país para país, assim como se alteram ao 
longo da história. Ainda assim, podem servir de termômetro para o entendimento 
de fatores amplos que provocam a não participação no processo eleitoral. Nos EUA, 
por exemplo, a taxa de abstencionismo, na década de 70, foi de 45•/o (quase metade 
dos eleitores). Em países desenvolvidos (Holanda, Austrália, Áustria, por exemplo), 
a taxa chega aos 1o•1o. Ainda assim, a média de abstenção dos regimes democráticos 
fica em torno dos 2o•1o. 

Para efeito de comparação, em 2014, 19,4% do eleitorado brasileiro não com
pareceu às urnas- 27,7 milhões dos 142,8 milhões de eleitores no país. No pleito de 
1998, o percentual foi de 21,5•1o. Por isso, para efeito de base argumentativa de uma 
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produção textual, o conceito pode aparecer permeado por possibilidades. Neste 
caso, o filtro crítico deve levar em consideração dados gerais (como os apresentados 
anteriormente), para definir as prováveis explicações para a realidade brasileira. 

Amnésia eleitoral 

o cenário político brasileiro favorece o "esquecimento" em quem o cidadão con
fere o direito de lhe representar. A análise é simples: grande parte dos candidatos 
se vê distante da realidade dos cidadãos, reforçando a falta de representatividade 
na esfera legislativa, por exemplo. Dessa forma, o voto perde seu significado maior 
e a sociedade como um todo tende a sair prejudicada. 

Nesse sentido, figuras como vereadores e deputados acabam caindo no es
quecimento e falta de identificação. Para alguns, a obrigatoriedade do voto seria a 
grande responsável por essa desqualificação do processo. Para outros, a explicação 
é simples: o que falta é um entendimento político mínimo, comprometimento com 
a ação política e problematização do tema. 
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• As campanhas majoritárias se destacam com relação à lembrança do eleitor. 
As pesquisas do próprio Tribunal Superior Eleitoral apontam tal realidade. 
No caso do sistema proporcional (vereadores e deputados), o mesmo não 
acontece - justamente com parte importante da nossa realidade política, 
visto que estamos olhando para o legislativo. 

• Outro ponto importante é a questão da votação em si - algo debatido 
durante o processo de reforma política (a unificação da eleição). A cada 
dois anos, o brasileiro participa de eleições. Dessa forma, no pleito a nível 
estadual e federal, quando vota em deputado estadual, deputado federal, 
governador, presidente e senador há uma confusão do reconhecimento e 
da identidade de cada um dos candidatos. Por isso, para muitos, unificar 
o processo eleitoral poderia facilitar a condensação da situação política. 
Entretanto, por outro lado, o cidadão passaria a "encontrar" o tema política 
de maneira mais pontual- o que poderia afastá-lo cada vez mais do debate 
tão importante para o desenvolvimento social. 

Outro aspecto relevante para o debate se dá com relação ao domínio das 
funções de cadà um dos postos políticos. Muitas vezes, a falta de informação 
generalizada oportuniza o convívio com equívocos conceituais- é comum em 
campanha de candidatos ao Legislativo, serem apresentadas propostas que 
competem ao Executivo, por exemplo. Para tal, seria importante conhecer a 
estrutura e o funcionamento do ambiente político, reconhecendo as funções 
-direitos e deveres de cada um dos membros da política- assim como da 
questão burocrática que garante o funcionamento. Para tal, nesse ponto, 
surge uma reflexão destaque: 

- Em 2014, ao reeleger a então presidente Oilma Rousseff, a população 
acabou -de maneira automática - escolhendo Michel Temer como vice
-presidente. Com o processo de impeachment em 2016, veio o debate 
sobre a possibilidade de votos separados (para o presidente e para 
o vice), afim de buscar uma representatividade maior - já que alguns 
indivíduos passaram a questionar a legitimidade do governo (reforça 
a ideia de que o objetivo central deste discussão não é apontar a legi
timidade ou não do processo de impeachment, mas apenas apontar o 
debate sobre a eleição do vice-presidente de maneira automática - já 
que este representa papel importante). Enfim, em meio às questões 
partidárias que o tema sugere, a reflexão maior se constrói na esfera da 
dimensão de conscientização da temática política. O momentó do voto 
é de elevada importância para a sociedade como um todo e, por isso, 
deve ser encarado com responsabilidade. 

No sistema pluripartidário, com 35 partidos políticos com registro no Tribu: 
nal Superior Eleitoral e tantos outros querendo "nascer", fica difícil falar 
em oxigênio para a política. Muita~ vezes, essa ideia de que um sistema 
com vários partidos políticos garante a maior representatividade não 
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passa de um grande discursõ demagogo e retórico. Os projetos e planos 
de governo, que deveriam aparecer como destaque na averiguação dos 
eleitores, são pressupostos secundários nessa análise. Especialistas da 
ciência política apontam o enxugamento do número de partidos como 
estratégia para aumentar a consciência política e afastar o processo de 
esquecimento (amnésia eleitoral). Dessa forma, o questionamento seria: 
o pluripartidarismo seria um sistema mais democrático? Certamente a 
questão envolve a necessidade de se debater o contexto em questão- no 
Brasil, tomado pela corrida para fundar partidos políticos já que, além 
de tudo, quando registrado, as verbas garantidas pelo Fundo Partidário 
podem ser significantes. 

Outro aspecto que desfigura a realidade política é a questão da fidelidade 
partidária. Acima de qualquer disposição constitucional que exerça uma força 
contra os políticos, a reflexão substancial passa pela lógica racionalizada 
da ideologia seguida. Muitas vezes, candidatos transitam por diferentes 
legendas, almejando o melhor caminho para o processo eleitoral. Convic
ções pessoais, planos de governo, projetos, bagagem ideológica se tornam 
elementos irrelevantes para essa prática. No grande jogo de interesses 
que a política se desenha para os candidatos, migrar de um partido para 
o outro é tarefa fácil. Esse é talvez um dos pontos mais questionáveis da 
realidade brasileira, visto que o processo de coligação se constrói a partir 
dos interesses das partes. Assim sendo, essa troca arbitrária de legendas 
deslegitima ainda mais o pleito como um todo. 

No escopo de atribuições da política, alguns pontos se somam ao entendi
mento político como um todo. Destaque para: 

- Idade mínima para ocupar os cargos; 

- Reeleição; 

- Tempo de mandato; 

- Modelo de financiamento de campanha 

Outro ponto decisivo para as eleições que acabou por modificar o conta
to do eleitor com seus candidatos foi a alteração quanto à campanha de 
2016. Foi a campanha mais curta dos últimos 18 anos. Dentre as alterações, 
destacaram-se: 

- Em vez de 90 dias de campanha, foram 45. Para alguns, um prejuízo ao 
passo que o tempo ficou restrito para o contato com as propostas dos 
candidatos. Para outros, decisão pontual, visto que a campanha rebuscada 
pelo marketi1g pouco contribui para a realidade da escolha do voto. No 
caso, a justificativa maior para tal decisão foi o enxugamento de gastos 
com as campanhas começando mais tarde. 
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- O tempo de propaganda na TV e no rádio também caiu de 45 para 35 

dias. A disposição utilizada foi a seguinte: dois blocos de dez minutos 
cada, duas vezes por dia, de segunda a sábado, para exibir as propa
gandas dos candidatos a prefeito- no rádio, a propaganda foi veiculada 
das 7h às 7h10 e das 12h às 12h10; enquanto na TV a peça foi veiculada 
das 13h às 13h10 e das 20h30 às 20h40. A questão da influência da TV 
pode ser observada no resultado das eleições municipais de 2016: das 
13 coligações com mais de dois minutos de rádio e TV, 10 postulantes 
conseguiram prevalecer sobre oponentes com menos tempo nas oito 
maiores capitais brasileiras em população --São Paulo, Rio de janeiro, 
Salvador, Fortaleza, Belo Horizonte, Manaus, Curitiba e Recife. Em São 
Paulo, o candidato João Daria (PSDB), com o maior tempo de TV --três 
minutos e seis segundos--, garantiu substancial vantagem na exposição 
junto ao eleitorado. Fernando Haddad (PT) não conseguiu uma vaga para 
o segundo turno, mesmo com o segundo tempo na cidade --dois minutos 
e 35 segundos. Uma situação atípica se desenhou no Rio de janeiro, onde 
dois candidatos com significativamente menos tempo de TV disputaram a 
prefeitura no segundo turno. Marcelo Crivella (PRB) tinha o quinto maior 
tempo do horário eleitoral gratuito, com um minuto e 11 segundos, e 
enfrentará Marcelo Freixo (PSOL), que teve apenas 11 segundos de expo
sição em rádio e televisão. Pedro Paulo (PMDB), com o maior tempo entre 
os candidatos cariocas (três minutos e 30 segundos), ficou em terceiro 
lugar e saiu da disputa. 

- No caso das inserções de 30 e 6o segundos, destinadas aos candidatos 
a prefeito e a vereador, o total diário foi de 70 minutos de exibição, 
distribuídos ao longo da programação entre sh e oh - a proporção das 
propagandas foi de 60°k para candidato a prefeito e 40°k para candidato 
a vereador. 

- Talvez o ponto mais marcante de todo o processo se deu com relação ao 
financiamento das campanhas. Já há alguns anos, o Brasil vem debatendo 
a questão das campanhas publicitárias que moldam candidatos a partir 
de rótulos bem arquitetados que persuadem a população por conta das 
estratégias abusivas e sedutoras do marl~eting político. Com uma soli
dificação econômica para investir em tal segmento, qualquer candidato 
conquistava um posto de destaque no cenário político. Entretanto, após 
decisão do Supremo Tribunal Federal, em setembro de 2015, a doação 
de empresas a campanhas foi considerada inconstitucional - fato já 
partilhado em quase 40 países mundo afora. A decisão do STF não foi 
unânime, sendo que três ministros votaram pela constitucionalidade. 
Segundo pesquisas na área, barrar esse tipo de financiamento é neces
sário para o funcionamento espontâneo do pleito, visto que as doações 
criavam "amarras" entre as empresas e o Estado, algo escandalizado 
pela Operação Lava jato, no caso da Petrobrás. 
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- O banco de dados do ldea- organização intergovernamental que hoje tem 
status de observadora na ONU- revela que 39 países proíbem doações 
de empresas para candidatos, como México, Canadá, Paraguai, Peru, 
Colômbia, Costa Rica, Portugal, França, Polônia, Ucrânia e Egito. 

Dessa forma, em 2016, contando apenas com a doação de pessoas 
físicas, os gastos com as campanhas reduziram drasticamente, mesmo 
porque os candidatos tiveram um limite estabelecido para doação. Até 
a eleição passada, não havia restrições para os gastos de campanha e 
o valor era uma decisão dos próprios partidos políticos. Em municípios 
com até 10 mil eleitores, o limite de gastos para campanha a prefeito 
na eleição de 2016 foi de R$ 108 mil e para vereador, de R$ 10,8 mil. No 
caso das cidades maiores, os candidatos a prefeito puderam gastar 
até 7o•t, do valor declarado pelo candidato que mais gastou no pleito 
anterior, se tiver havido só um turno, e até so•t, do gasto da eleição 
anterior se tiver havido dois turnos. 

- Com a nova legislação sobre doação para campanhas, grandes legendas 
passaram a utilizar de maneira mais intensa as redes sociais para am
plificar a militância. Ferramentas como o Facebook, Twitter e Youtube 
passaram a ser utilizados de maneira intensa para atrair a doação dos 
eleitores. 

- Outra alteração de destaque que pode ser entendida como a possibili
dade de ampliar a representatividade da população na política, haja 
visto que o cenário atual é de crise de identidade, é a utilização de 
"nota de corte" para eleição de vereadores. 

Curiosidades das eleições municipais de 2016 

Em Cariús (CE), cidade de pouco menos de 20 mil habitantes, dois candi
datos tiveram o mesmo número de votos: 5.811. Nizo (PMB) e lran (PSDB) 
tiveram, cada um, 48,34•k dos votos válidos. Com o empate, a eleição foi 
decidida de modo inusitado: pelo critério "idade". O artigo uo do Código 
Eleitoral diz: "em caso de empate, haver-se-á por eleito o candidato mais 
idoso". lran, de 46 anos, desbancou Nizo, de 41. 

Maricleide (PSD) foi eleita para a Prefeitura de Algodão de )andaíra (PB) 
ao obter 1.234 votos, o que corresponde a so,o4•t, dos votos válidos para 
a disputa na cidade do Agreste da Paraíba. A vitória foi por apenas dois 
votos de diferença em relação ao segundo colocado, o candidato Cícero 
de Preto (PSB), que somou 1.232 votos, o equivalente a 49,96•k. A disputa 
contou com apenas dois candidatos. 

• A eleição para prefeito de Chapadão do Céu foi decidida por uma dife
rença de apenas dois votos. Rogério Graxa (PP) venceu com 2.899 votos, 
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50,o2•k do total. O adversário dele, Eduardo Peixoto (PMDB), teve 2.897, 
totalizando 49,98•k. Saiba mais. 

• Ponte Alta do Norte, no Vale do ltajaí, foi o primeiro município do Brasil 
a concluir a apuração nas eleições 2016. O resultado dos votos da cidade 
foi conhecido às 17h12. O prefeito eleito foi Beto, do PMDB, com 55,44•k 
dos votos válidos. Tinco (PSDB) teve 44,56•.&, dos votos válidos. Tal situação 
confirma um dos aspectos defendidos como positivo, da urna eletrônica, 
a rapidez na apuração dos votos. 

Que as eleições no Brasil têm seu lado "cômico", todos já sabem. Mas e em 
2016? Personagens famosos estiveram entre os candidatos, levantando a 
discussão sobre o sistema proporcional, que, ainda que tenha estabelecido 
critério mais rígido, exigindo 1o•k do quociente, tem a possibilidade de 
"puxar" outros candidatos quando um personagem público alcança número 
expressivo (superando o quociente eleitoral). No caso, alguns "famosos" 
não conseguiram se eleger. Dentre eles: 

Agnaldo Timóteo, cantor 

O cantor, que já foi deputado federal e vereador pelo Rio e por São Paulo, teve 
4.821 votos este ano e não se elegeu vereador pelo PMDB no Rio de Janeiro. Em 
2012, ao perder a reeleição para vereador em São Paulo, ele chegou a passar mal 
e ir ao hospital. 

Thammy Miranda, ator 

Candidato a vereador pelo PP na cidade~e São Paulo, o filho da cantora Gretchen 
teve 12.408 votos e não se elegeu. 
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Marcelinho Carioca, ex-jogador 

Com 12.602 votos, não conseguiu se eleger vereador pelo PRB em São Paulo. 
O ex-jogador foi suplente de deputado federal em 2010, perdeu as eleições para 
vereador e deputado estadual em 2012 e 2014 e acabou tomando posse na Câmara 
quando o deputado Márcio França se licenciou em 2015. 

Conde Chiquinho Scarpa, socialite 

O playboy e socialite se candidatou a vereador pelo PRB em São Paulo. Com 
5.140 votos, não se elegeu. 

MC Vesga, funkeira 

Com o slogan de campanha "Um olho nos problemas e outro nas soluções", 
Adriana Biacchi, a MC Vesga, teve apenas 118 e não elegeu para vereadora em Porto 
Alegre. A autora do hit "Ping Pong" foi candidata pelo Partido Verde (PV). 
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Roberto Dinamite, ex-jogador de futebol 

O ex-jogador de futebol e ex-dirigente do Vasco da Gama teve 2.518 votos e 
não se elegeu vereador pelo Solidariedade no Rio de janeiro. Em 2014, ele já havia 
tentado uma vaga de deputado estadual, mas perdeu a eleição. 

Por outro lado, alguns "famosos" conseguiram a eleição. Dentre eles: 

Dona Bill, mãe de Wesley Safadão 

Mãe do famoso cantor, Maria Valmira Silva de Oliveira venceu a eleição para 'vice
-prefeita da cidade de Aracoiaba, no CE. A chapa dela, do prefeito Antonio Claudio 
(PSDB), teve 40% dos votos válidos. A candidatura dos dois foi cassada, mas cabe 
recurso. 

Lobão, músico 

Eleito pelo PP com 24.969 votos, o cantor e compositor da banda "Cheiro 
de Calcinha" e produtor de filmes pornôs Anivaldo Luiz da Silva, o Lobão, foi o 
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vereador mais votado em Maceió. Será o primeiro mandato dele, após perder 
votações para deputado estadual e vereador. 

Fonte dos dados (Portal Gl- Acesso em outubro de 2016) 

A questão avaliada não reflete um posicionamento com relação à compe
tência dos candidatos. Certamente, dentre esses, ê provável que existam 
pessoas bem intencionadas e com propósitos reais para a política da 
cidade, estado e país. Entretanto, somando com fatos circenses das cam
panhas eleitorais, a sugestão crítica tangencia a maneira como a política 
é tratada (não só por eleitores, mas por uma parcela de candidatos). 
Dessa forma, eleva-se o debate da qualidade do exercício da cidadania e, 
principalmente, do afrouxamento das concepções conceituais referentes à 
esfera política. 

• Em novembro de 2016, o resultado das eleições dos EUA apareceu por todos 
os noticiários internacionais. Os debates ganharam os espaços coletivos 
e, principalmente, as redes sociais. Em primeiro instante, essa politização 
da sociedade apresenta fatores adversos: 

- Alguns defendem que, ainda que o debate político não esteja pautado 
em raízes conceituais, base teórica ou análise comprometida com um 
alicerce mínimo, trata-se de uma mobilização" da população para o 
tema. 

- Por outro lado, existe o entendimento de que esse discurso político 
pouco (ou nada) fundamentado acaba por desfigurar o sentido da 
política, se construindo como uma falsa politização. 

De acordo com um relatório da Organização para a Cooperação e De
senvolvimento Econômico (OCDE), o número de pessoas que realmente 
se importam com o cenário político não é tão grande assim em muitos 
países. O Brasil, por exemplo, apresenta uma péssima classificação quan
do se trata de engajamento político. Na última eleição municipal, 22°/o da 
população se absteve da votação.no Estado de São Paulo. Já no Rio de 
janeiro, 38% dos cariocas não foram às urnas ou declararam seus votos 
como nulo ou branco. Estes dados batem com a nova pesquisa. De acordo 
com a OCDE, 41°/o dos brasileiros não se interessam por política, o que 
nos coloca como segundo país do planeta menos engajado no assunto. 
O Brasil só perde para a Colômbia, onde 50% da população não tem 
interesse pela política. 

3·3· jovem e a política brasileira 

Uma das fortes discussões no cenano político brasileiro diz respeito ao 
cenário de participação da população jovem. As eleições de 2014 chamaram 
atenção para o fato da mobilização da população por meio das redes sociais. 
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Em grande parte, a população jovem é a maior "consumidora" destes espaços, 
o que fez com que candidatos se articulassem para demonstrar um trabalho 
específico nestes espaços. 

Ainda que o processo de democratização tenha levado as discussões políticas 
aos mais variados espaços (desde as aulas de Sociologia e Filosofia no Ensino 
Médio até os grupos de estudos nas redes sociais), nota-se que o jovem brasileiro 
tem se demonstrado indignado com o sistema político - eleitoral, o que resulta 
no afastamento concreto com as discussões. 

No Brasil, jovens de 16 e 17 anos votam de maneira facultativa. Segundo análise 
das últimas eleições, cada vez mais, há a redução de participação desta parcela 
da sociedade no processo eleitoral. No caso, as eleÍções de 2014 pontuaram a 
menor participação em 20 anos deste segmento da população (trata-se de uma 
redução de 30"/o). 

Fonte: TSE. lnfográftco elaborado em 19/S/2014 

Essa descrença política pode ser apontada como uma causa sociológica de 
afastamento do jovem com as questões políticas de seu país. A sensação de impu
nidade assistida após os escândalos de corrupção que terminam sem uma reposta 
efetiva (em alguns casos) acaba sendo apontada como a força motriz desta falta 
de interesse pelo tema. 

Por outro la.do, existe uma causa geográfica do envelhecimento da população, o 
que resulta em um menor número de jovens desta faixa etária e, automaticamente, 
provoca uma redução do número destes no processo eleitoral. Para tanto, em sua 
proposta de redação, é preciso alavancar criticamente a importância da participação 
da população jovem no processo político brasileiro. 

Uma das leituras mais reflexivas e at.Yais para a sociedade brasileira é a do 
texto "Analfabeto Político". Veja abaixo o recorte textual: 
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Certamente, alguns fatos chamam a atenção na esfera política. Por isso, nos 
últimos tempos, temos acompanhado uma impulsão da questão política nos 
diferentes segmentos coletivos. Informações, dados, depoimentos, relatos, 
enfim, de tudo um pouco pode ser observado pelos veículos de comunicação 
em massa. Expressões como impeachment, Supremo Tribunal Federal, foro 
privilegiado, delação premiada, Constituição de 1988, inelegibilidade, direitos 
políticos, cassação, cleptocracia, "coxinha", "petralha", dentre outras, se 
tornaram inteligíveis a grande parte da população. 

Uma leitura objetiva do texto do alemão Bertolt Brecht, considerado um dos 
principais dramaturgos do século XX, com textos que buscavam reforçar a 
conscientização política, permite apontar que a culpa f responsabilidade 
da existência de políticos corruptos e malfeitores está naquele grupo de 
indivíduos que se esquiva da política, muitas vezes, com orgulho de tal ação. 
Nesse ambiente de negação e resistência à política, o processo de problema
tização e evolução do tema se perde. Os indivíduos deixam de amadurecer 
um debate saudável e, em alguns casos, partem para a violência simbólica 
(ou até mesmo físiCa), que pode resultar em efeitos irreversíveis- algo nada 
saudável para o sistema. 

A opiniões divergentes são pouco aproveitadas pelo analfabeto político, 
haja vista que ele se camufla no meio de tantos cidadãos. Dessa forma, o 
desencanto com a política torna-se crescente. Certamente, os escândalos que 
são divulgados e a sensação de impunidade contribuíram de maneira efetiva 
para essa problemática. Assim, analistas se voltam para três indicadores a 
fim de perceber como evolui o debate político pela sociedade. São estes: 

- Votos brancos e nulos: quando o eleitor vai à urna, mas decide não 
eleger candidato algum 

- Abstenções: quando o eleitor simplesmente não comparece à urna no 
dia da eleição (e precisa justificar depois) 
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- Títulos de eleitores jovens: diz respeito ao número de eleitores com 
idade entre 16 e 18 anos (período em que o voto é facultativo) que 
tiram título de eleitor pela primeira vez 

Em diálogo, esses indicadores acabam reproduzindo uma constatação 
eficiente sobre a evolução qualitativa do analfabetismo político. Não é 
à toa que a crise de representatividade na esfera democrática cresceu 
de maneira considerável nos últimos tempos. Com relação aos jovens, 
teoricamente, a facilidade em alcançarem a informação e o engajamento 
político virtual deveriam ser elementos de esperança, o que não se con
cretiza. Até junho de 2016, só 40•.1o dos jovens brasileiros com idade entre 
16 e 18 anos haviam tirado título de eleitor pela primeira vez. Esse índice 
representa uma queda 9 pontos percentuais quando comparado com o 
mesmo período de 2012. 

Em alguns casos, analistas políticos destacaram as eleições de 2016 como o 
pico da agressividade (no sentido de não se persuadir com simples amar
rações do vocabulário refinado por parte dos candidatos) e indiferença do 
eleitor. Além disso, um dos maiores desafios apontados por especialistas 
da área é a questão da representatividade -fato que os jovens não con
seguem visualizar na maior parte dos candidatos. Nesse ponto, as eleições 
municipais de 2016 apresentaram "novas" possibilidades: 

- o Partido Ecológico Nacional (PEN), Partido da Mulher Brasileira (PMB), 
Partido Novo, Partido Republicano da Ordem Nacional (PROS), Rede 
Sustentabilidade e Solidariedade disputaram pela primeira vez uma 
eleição municipal. )untos, os partidos contavam com 42.867 candidatos, 
ou 9•b dos 475.839 que disputaram as eleições de 2016. A idade média 
de seus representantes foi de 42 anos, ligeiramente abaixo da média 
geral de 45 anos. 

- Vale destacar que o sistema pluripartidário tem sido alvo de críticas. 
Dessa forma, alguns fatores contribuem para a proliferação de "novas" 
legendas (com posturas antigas). Em 2006, o Supremo Tribunal Federal 
(STF) derrubou a cláusula de barreira, que restringia o acesso ao horá
rio eleitoral gratuito e aos recursos do Fundo Partidário das legendas 
que não obtivessem ao menos 5•b dos votos para deputado federal 
no país. Dois anos depois, o STF confirmou a decisão do Tribunal Supe
rior Eleitoral sobre a fidelidade partidária, segundo a qual o mandato 
pertence ao partido e não ao eleito. A troca de legenda implica na 
perda do cargo- a não ser que o ocupante do cargo migre para uma 
nova legenda. Em 2015, o STF disse que a regra só se aplica a eleições 
proporcionais (vereador, deputado estadual e deputado federal), mas 
não às majoritárias (prefeito, governador, senador e presidente da 
República). 
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- com relação à diversidade no perfil dos candidatos, alguns dados 
chamam a atenção: 

Segundo a ABGLT (Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, 
Travestis e Transexuais), a eleição de 2016 foi a com o maior número 
de candidatos declarados gays, lésbicas, bissexuais, travestis e tran
sexuais da história (o que amplia a representatividade da comunidade 
LGBT). Os dados não são oficiais, visto que o dado não é levantado 
pelo Tribunal Superior Eleitoral. 

• Dentro do quadro total de concorrentes para cargos a prefeitos, vice 
e vereadores, esses candidatos representaram o,o4•k. 

-DIVERSIDADE DAS URNAS 

Candidatos declarados LGBT em eleições municipais 
250 ..,..,.~ . .., .• ~··-··· ···········-'···--·····················-········..,···············~·..,···--·~-···..,······· .. 
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I 
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2016. 

• O PSOL foi o partido com mais candidatos LGBT e apoiadores, com 70 
no total. Na sequência, estão o PCdoB (54) e o PT (53). Há represen
tantes ou aliados em 31 dos 35 partidos registrados no TSE, mesmo 
nas legendas que se declaram mais conservadoras, como o PR (3). 

Intervenções 

O movimento de descrença política e a expansão do analfabetismo político 
são fatores que dispõe de mecanismos instrutivos de combate. Na ampla 
teia de lacunas e déficits atitudinais, éticos e morais, a construção de um 
espaço político justo depende do debate aprofundado, com clareza na exe
cução e efetividade na articulação. Os discursos devem se afastam da vaste 
retórica e ampla demagogia. A população precisa se sentir representada, 
com direitos respeitos e voz ativa no processo da construção social. 

Algumas medidas paliativas podem soar como positivas no cenário do ma· 
rasmo político. Dentre elas, intensificar o debate em ambientes coletivos, 
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iniciando o cunho para a temática desde os primeiros anos escolares, ex
trapolando um ambiente de conscientização sobre o tema. Nesse sentido, 
aplicar a função pedagógica da política a fim de edificar o conhecimento 
mínimo para o exercício da cidadania é um caminho hábil da superação dos 
problemas que já são encarados como espontâneos e culturais (como é o 
caso da corrupção). 

• Para a reconstrução da política elementos como fim do foro privilegiado, in
tensificação de mecanismos de transparência, gestão participativa, redução 
dos partidos, restrição ao financiamento nascem como soluções mágicas. 
Entretanto, na prática, o desafio é mais profundo e volumoso. 

Verticalizando o tema, nota-se uma feição maior de grande parte da popula
ção para a chamada Reforma Política. Esse item em pauta na esfera legislativa 
e também nos diferentes segmentos da sociedade, oportuniza um amplo 
debate - desde as alterações estruturas, como por exemplo o mecanismo 
que efetiva a eleição de deputados e vereadores (sistema proporcional), 
até fatos como idade mínima para cada cargo ou a própria discussão com 
relação ao financiamento das campanhas. Alguns pontos são mais debatidos 
do que outros. Um destes de maior impacto é a questão da reeleição (tanto 
para executivo, principalmente, como para o legislativo). Para muitos, a falta 
de alternância no poder tende a fragmentar a dimensão política, quando esta 
se encontra em estágio de apodrecimento e esfacelamento. Sendo assim, 
oferecer a alternância no poder é garantir uma oxigenação para o processo. 
Por outro lado, reside a discussão sobre interromper um projeto de governo, 
dando lugar a novas proposições caso uma oposição se consolide. No caso 
brasileiro, na esfera legislativa, é notória a presença de nomes de destaque 
que há anos se afirmam no poder. Ainda assim, alguns desses apresentam 
méritos mínimos para se integrarem ao mecanismo político - dada a baixa 
representatividade e efetividade para a população. Vale destacar que a fim 
da reeleição no Executivo já é debatida de maneira mais íngreme no legisla
tivo brasileiro. No caso, o tempo do mandato seria ampliado. Por natureza, 
o tema reeleição se configura como uma ótima discussão. 

3.4. Manifestações populares e os impactos para a política brasileira 

Nos últimos anos, o Brasil tem assistido a uma série de manifestações organiza
das pela população (no caso, as manifestações sem bandeiras partidárias), onde a 
articulação se dá para levantar discussões de interesse coletivo (corrupção, inves
timentos deficitários, dificuldades econômicas, etc.). Essas formas de mobilização 
da população chamam a atenção por conta da facilidade com que os articuladores 
conseguem promover a comunicação entre as mais diferentes localidades geográ
ficas (ponto facilitado pelo desenvolvimento tecnológico). 

A reeleição da então presidente Dilma RÓUsseff (PT) - na mais acirrada disputa 
eleitoral desde a redemocratização do país- gerou diferentes reações Brasil afora. 
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No caso, logo após a reeleição, aind~ em 2014, muitos brasileiros passaram a dis
seminar o ódio pelas redes sociais, defendendo a segregação do país em duas 
partes (reduzindo o processo eleitoral de cada uma das cidades brasileiras a uma 
padronização estereotipada de partidos). 

Já no primeiro semestre de 2015, duas massivas manifestações tomaram as ruas 
de diferentes cidades (15 de março e 12 de abril), demonstrando a capacidade da 
população em se articular, ainda que de maneira descentralizada. O cenário desfa
vorável economicamente (com aumento do processo inflacionário, desvalorização 
da moeda nacional e, principalmente, elevação da taxa de desemprego), unido ao 
contexto político fragmentado (escândalos de corrupção escandalizando a socieda
de), fortaleceu a articulação da sociedade para os protestos. 

Independentemente da defesa dos manifestantes (contra o partido X ou Y), 
para uma proposta de redação destaca-se a facilidade com que as informações se 
disseminam pela internet, além da maneira como os organizadores destes grandes 
protestos conseguem mobilizar a população. No caso dos protestos de março e abril 
de 2015, segundo dados oficiais, 19 capitais e mais de 200 cidades registraram ações. 

3.4.1. O que é o impeachment? 

Trata-se do impedimento, impugnação de um mandato. No Brasil, retrata a 
cassação de um chefe do poder Executivo (Presidente da República, governador de 
estado ou prefeito). Este pode ocorrer por conta de um delito comum (homicídio ou 
roubo, por exemplo), ou por um crime de responsabilidade (resultado da atuação de 
um governante durante o exercício de seu cargo, como improbidade administrativa). 

Qualquer cidadão pode realizar a denúncia junto à Câmara dos Deputados. 
Entretanto, somada com as provas, após o presidente da Câmara dar continuida
de ao processo de impeachment, é preciso que 2/3 dos deputados (342) aceitem. 
O presidente é afastado por 180 dias e, se não houver decisão nesse prazo, ele 
reassume o cargo. 

Todas as informações são encaminhadas para o Senado, que elege uma comissão 
para investigação. Assim, o plenário decide: 

Se o presidente for absolvido, volta ao cargo imediatamente; 

• Se for considerado culpado, existem duas possibilidades: 

• Pena principal: perda do mandato e do cargo 

• Pena acessória: inelegibilidade por até 8 anos 

Em casos de crime de responsabilidade, trata-se de um julgamento político, sendo 
realizado pelo Congresso. No caso de um delito comum, que realiza o julgamento é 
o Supremo Tribunal Federal (STF). 

Tendo em vista as constatações democráticas, o processo de impeachment deve 
ser instaurado a partir de provas concretas e possibilidades materializadas, visto que 
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subverter a ordem daquele que foi eleito pela população pode gerar uma fragilização 
do processo político no país em questão. Por isso, a legislação se apropria de pro
cedimentos burocráticos que permitam uma apuração dos fatos em caráter rígido. 

3.4.2. Redes sociais e as manifestações 

Uma discussão extremamente relevante para o cenário político diz respeito à 
interação das pessoas com as redes sociais. A utilização destas plataformas digitais 
já é realidade para grande parte da população brasileira, o que sugere um olhar 
específico para os assuntos e temas que são debatidos e comentados, assim como 
a maneira como esta divulgação de opiniões acontece. 

Com relação à população jovem (no caso, pensando naqueles que participam do 
processo eleitoral de maneira facultativa- 16 e 17 anos) a realidade é ainda mais 
enfática. No Brasil, 90•1o dos jovens de 9 a 17 anos possuem pelo menos um perfil em 
rede social. Com 69•b, o Facebook é o mais acessado por eles diariamente, segundo 
a pesquisa TIC Kids Online Brasil, divulgada em julho ele 2015. Entre os adultos, ainda 
que os dados estatísticos sejam menores, a constatação segue a mesma linha. 

De acordo com os dados da pesquisa "Futuro Digital em Foco Brasil 2015" divul
gada pela comScore, 45% dos brasileiros gastam 650 horas em média por mês nas 
redes sociais. São 290 horas a mais elo que navegando nos portais de notícias. Isso 
significa 6o•b mais que o resto do planeta. Atrás do Brasil estão Filipinas, Tailândia, 
Colômbia e Peru. 

Várias são as facilidades que permitem o acesso em qualquer localidade. Dentre 
elas, destaca-se a utilização de celulares I smartphones. Acessam a internet pelo 
celular 81,5 milhões de brasileiros com mais de 10 anos de Idade, segundo pesquisa 
realizada pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br). O número representa 
47% dessa parcela da população, de acordo com as entrevistas feitas em 19,2 mil 
domicOios entre outubro de 2014 e março de 2015. Na edição anterior da pesquisa 
TIC Domicílios, com referência a 2013, o percentual de usuários da rede por telefone 
móvel era de 31•1o e em 2011, de 15%. 

Esses dados revelam a importância das redes sociais na vida do brasileiro. Por 
isso, os espaços democratizados são referência para a mobilização de indivíduos 
interessados na discussão de temas polêmicos, o que facilita a organização de 
eventos virtuais para proposta de soluções e manifestações concretas. 

Certamente, um dos pontos críticos que o tema sugere é a relação entre a 
articulação virtual e a vivência prática. Existe uma forte tendência crítica de esta
belecer a chamada "Revolução das Redes Sociais", quando o indivíduo se posiciona 
de maneira extremamente crítica pelos espaços de discussão dos mais variados 
ambientes virtuais, mas, na prática, acaba corroborando com ações transgresso
ras e pouco faz para modificar esta realidade distorcida. Neste caso, nota-se uma 
distorção entre teoria e prática (uma das maiores indagações filosóficas para uma 
proposta de redação). 
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Ainda que sejam importantes caminhos para os protestos, em ocasiões espe
cíficas, estes espaços disseminam o ódio, a intolerância e a violência com relação 
aos debates políticos. Neste sentido, o processo argumentativo para uma produção 
textual deve atravessar o campo superficial de entendimento, aprofundando sobre 
a necessidade de uma postura ética e moral frente às discussões promovidas pelos 
espaços virtuais, onde o indivíduo reconheça a responsabilidade a partir de uma 
publicação. 

Este talvez seja o grande ponto em questão na atualidade. A maneira como 
as pessoas se posicionam na internet, muitas vezes, acreditando que o anonimato 
por detrás de um perfil falso (famosos fakes), garante a disseminação do ódio, da 
intolerância e da violência exacerbada, sem que sejam responsabilizadas por isso. 
No caso, essa é uma das principais motivações para que as cenas lamentáveis de 
perseguição tenham sido visualizadas em intensidade amplificada no processo 
eleitoral de 2014, com reflexos pelos períodos seguintes. 

o processo de globalização trouxe uma série de transformações para a socie
dade. Nesse ritmo, o dinamismo passou a fazer parte da relação dos indivíduos, 
assim como a informação passou a transitar em velocidade nunca esperada pelos 
diferentes cantos do planeta. Dessa forma, a maneira da população protestar contra 
algum acontecimento também sofreu uma drástica modificação. Assim, com o avanço 
da tecnologia a partir da Revolução técnico-científica, os produtos tecnológicos foram 
se aperfeiçoando e, com essa ampla possibilidade de Tecnologias de Informação e 
Comunicação, as reinvindicações tornaram-se "virtuais". 

Esse debate suscita elementos positivos e negativos. Isso por conta do resultado 
final de grande parte dos protestos- uma ampla mobilização nos espaços virtuais e 
pouca contribuição na esfera "real". Para muitos, o fenômeno da tecnologia desperta 
uma sedução pela mobilização que acaba por ser efêmera. Além disso, existe um 
esforço muito grande que pressiona as pessoas para se posicionarem com relação 
aos acontecimentos -ainda que estas não dominem minimamente o assunto. 

A ideia de participação social e o engajamento dos indivíduos pode ser po
tencializado pela esfera virtual. Os cybers ativistas, como são chamados, encontra 
um leque amplo de possibilidades pelas plataformas digitais para mobilizarem um 
grande número de pessoas, sendo estas de diferentes espaços geográficos. Para se 
ter uma ideia da importância da internet, até a própria Organização das Nações 
Unidas (ONU) já reconheceu como direito humano. 
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Dentre os aspectos do ativismo virtual, destacam-se: 

Atualmente, é possível estabelecer conexões com diferentes partes do globo. 
Dessa forma, a dimensão virtual acaba por romper barreiras geográficas. 

O ambiente virtual permite o intercâmbio informacional, ou seja, a troca cons
tante (e simultânea) de informações. Destaque para a Primavera Árabe (onda 
de protestos contra os regimes ditatórias que foi mobilizada por ferramentas 
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tecnológicas e se espalhou pelo Oriente Médio e norte da África, no final de 
2010 e início de 2011, atingindo países como Tunísia, Líbano, Egito etc.). 

Exemplos desse tipo de ativismo vão desde petições online, criação de si
tes denúncia sobre uma determinada causa, organização e mobilização de 
protestos e atos que aconteçam fora da rede, hackerativismo e o uso de 
games com uma função política e social. Os hackers também ganharam um 
papel de destaque dentro do ciberativismo, no que é chamado de ativismo 
hacker- ou hacktivismo, definido com uma prática de hackins, phreaking 
ou de criar tecnologias para alcançar um objetivo social ou polrtico. Um dos 
principais grupos de hackers ativistas é o Anonymous, criado em 2003, e que 
ganhou vertentes por todo o mundo. O grupo, chegou a declarar guerra aos 
terroristas do Estado Islâmico (no caso, a discussão ~·artiu para a esfera ética, 
visto que os hackers do Anonymous passaram a invadir perfis de terroristas 
para "derrubar") (Extraído de Uol). 

• Dentro dessa lógica, com o intuito de se aproximar do jovem eleitor, nativo 
digital, muitos candidatos passaram a interagir com os mesmos por meio 
de redes sociais. Usando um linguajar específico (vale lembrar que existe 
uma variação linguística reconhecida no meio digital que é o "internetês"), a 
persuasão com relação aos jovens nem sempre terr caminho facilitado. Pela 
dimensão de informações, a população jovem tem condições de pesquisar 
de maneira prévia para construir uma base crítica- ainda assim, não é dessa 
maneira que a maioria se projeta perante algum tema. 

Segundo dados do PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios), 
realizado pelo IBGE, (2014): 

- Mostraram que 36,8 milhões de casas estavam conectadas, o que repre
senta 54,9°k do total. Em 2013, esse índice era de 48°k. 

- A quantidade de internautas chegou a 54,4°!.. das pessoas com mais de 
10 anos em 2014. Eram 95,4 milhões de brasileiros com acesso à internet. 

- A inclusão digital foi promovida pela adoção do celular como aparelho 
preferencial para navegar. A cada cinco casas, quatro usam telefone 
móvel para se conectar. 

Nessa linha de raciocínio, um questionamento se faz interessante para a 
evolução crítica: se a internet é uma ferramenta política, como ficam os 
excluídos digitais? 

Certamente, o questionamento envolve a análise do tema inclusão digital. 
Muitas áreas periféricas do globo, tomadas por um atraso econômico e na 
questão social, acabam por se afastar de qualquer interação tecnológica. 
Dessa forma, o meio virtual pouco agrega na formação dos indivíduos, dis
persando a ideia de que há a democratização do acesso. Nesse sentido, 
pensamos a tecnologia como um meiV e não um fim, que compete ao usuário 
o propósito intencionalmente construtivo de utilização. 
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Um ponto importante está no aspecto do celular. Na maior parte das vezes, é 
por meio deste aparelho que as pessoas se tornam ativas politicamente. Paira uma 
dúvida: estes artefatos tecnológicos podem ser considerados ferramentas de aper
feiçoamento da democracia? Nasce o debate sobre a chamada "democracia digital". 

E o conceito de democracia? Estaria em xeque? 

Platão e Aristóteles, filósofos clássicos, definiam os regimes políticos conforme 
o número de pessoas no poder. Nesse sentido, a democracia era o regime em que 
o poder político era exercido pelo povo, isto é, por muitos. Entretanto, a questão 
do número de governantes da definição dos regimes políticos como um todo foi 
reelaborada na contemporaneidade. 

Na Idade Moderna, o pensamento se posicionava contra a democracia e favorá
vel à monarquia. Thomas Hobbes, john Loche, Barão de Montesquieu, Hegel e Kant 
eram entusiastas desse momento histórico em questão. Já )ean jacques-Rousseau é 
considerado o pai da democracia moderna, justamente por defender a soberania 
popular ao identificar o governado com o governante. Para Rousseau, a liberdade 
política estava em cada indivíduo, respeitando as leis- projetas pelo povo. Por isso, 
liberdade e democracia fazem tanto sentido juntas na visão de Rousseau. 

Dentro dessa visão expansiva de representatividade é que se busca a participa
ção cada vez maior da população. Assim, com a participação de uma ampla maioria, 
fica impossibilitado o abuso de poder. Nesse meio, o conceito de cidadania é tão 
aplicável. Pensar em propósitos que envolvam os direitos e deveres do cidadão, é 
sustentar que na esfera política o indivíduo esteja ativo, não apenas votando, mas 
exercendo um monitoramento e impulsionando o debate político desde sempre. 

Exatamente na aplicação do conceito democracia que nasce uma dicotomia tênue: 
democracia direta x democracia representativa. Na democracia direta, todo cidadão 
tem o direito de expor sua opinião e se posicionar abertamente sobre algum fato. 
Portanto, esse modelo de democracia direita se aplica em territórios pequenos com 
uma população reduzida (caso da Grécia Antiga, por exemplo, o berço da democracia). 

Por outro lado, em territórios maiores com população numericamente ampla, 
o modelo adotado é a democracia representativa (ou democracia indireta) - a 
população elege seus representantes. Nesse sentido, olhando para a composição 
das esferas políticas é que nota-se o distanciamento com relação à população. Um 
ambiente de justiça social e igualdade, tende a equacionar essa distância entre 
governantes e governados. 

É comum que uma produção de texto parta de alguma referência histórica para 
discutir e se aprofundar em algum tema. Nessa lógica, destacam-se alguns posicio
namentos acerca da democracia: 
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Para o filósofo Platão, a democracia não seria uma boa forma de governo, 
visto que apenas os filósofos teriam condições intelectuais necessárias ao 
bom governo. Para o filósofo, a democracia seria, na prática, demagogia, ou 
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seja, manipulação e enganação política. Para ele, por natureza as pessoas 
são diferentes. Por isso, equiparar essas diferenças seria construir uma 
grande ilusão. 

Aristóteles entendia a democracia como uma corrupção da politeia (que seria 
um regime correto, ou seja, o governo da maioria). Na visão aristotélica, 
a democracia garante que todos participem de um processo político, mas 
cada um acaba defendendo um interesse particular. 

Na esfera do ativismo virtual, a "democratização" ganha força. O discurso 
político se vê respaldado em diferentes acepções, teoricamente, ideológicas. 
Entretanto, a disputa maior se faz a partir dos embates vazios de significado 
e da proliferação de ódio e intolerância. O escritor e filósofo italiano Umberto 
Eco (intelectual de elevada contribuição para vários segmentos, inclusive a 
política, faleceu em 2016), crítico do processo de interação tecnológica na 
disseminação da informação, chegou a afirmar que as redes sociais dão o 
direito à palavra a uma "legião de imbecis" que antes falavam apenas "em 
um bar e depois de uma taça de vinho, sem prejudicar a coletividade". Se 
aprofundando na fala, o filósofo afirmava que os "imbecis" tem o status I 
alcance de um "Prêmio Nobel da Paz". 

De fato, no contexto atual, vários são os exemplos (bem sucedidos ou não) 
de articulações da população que culminou em uma frente de debate com 
relação a algum tema. Essa dimensão de articulação vai dos sites específicos 
para defender e atuar em alguma causa, até as campanhas de arrecadação 
virtual, as chamadas "vaquinhas virtuais". 

Alguns mecanismos legais trouxeram avanço para a relação política. A Lei 
de Acesso à Informação, por exemplo, possibilitou uma maior transparência 
em determinados aspectos da sociedade. 

Em 2016, por exemplo, o Tribuna Superior Eleitoral possibilitou o uso de um 
aplicativo para a denúncia de irregularidades na campanha. Com o aplica
tivo "Pardal" instalado, qualquer cidadão poderia denunciar a compra de 
votos e o uso da máquina pública, por exemplo. Vale destacar que o site da 
justiça Eleitoral, há mais de dez anos, conta com uma área onde o eleitor 
pode realizar denúncias. 

Com relação à pesquisa dos candidatos, vários são os sites que reúnem in
formações sobre os candidatos "Ficha limpa", as promessas de campanha, 
a historiografia dos mesmos, enfim, um histórico que leva em consideração 
vários fatores. 

No caso, as campanhas pela internet tiveram papel importante nas eleições 
de 2016. Isso se dá por conta da restrição dos gastos nas campanhas. 

- De acordo com a norma, a propaganda eleitoral na internet pode ser 
feita em site do candidato, do partido ou da coligação, com endereço 
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eletrônico comunicado ã justiça Eleitoral. O site deve estar hospedado 
em provedor de serviço de internet estabelecido no Brasil. Também é 
permitido o envio de mensagens eletrônicas para endereços cadastra
dos gratuitamente pelo candidato, partido ou coligação. Nesses casos, 
a comunicação deverá dispor de mecanismo que permita o descadas
tramento do cidadão. 

- A legislação também permite a veiculação em blogs, redes sociais e sites 
de mensagens instantâneas de conteúdo gerado ou editado por candi
datos, partidos ou coligações ou de iniciativa de qualquer pessoa. 

- A legislação proíbe a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral 
paga na internet e nas redes sociais. Também é vedada a veiculação de 
propaganda eleitoral, mesmo que gratuitamente, em sites de pessoas 
jurídicas, com ou sem fins lucrativos, e em sites oficiais ou hospedados 
por órgãos ou entidades da Administração Pública direta ou indireta da 
União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. 

- A venda de cadastro de endereços eletrônicos e a realização de propa
ganda via telemarl'íeting, em qualquer horário, também são proibidas. 
A legislação ainda impede a atribuição indevida de conteúdo a terceiro, 
inclusive candidato, partido ou coligação. 

• Com relação a um movimento crescente no espaço virtual, as vaquinhas 
virtuais- campanhas de arrecadação ou crowdfunding, o Tribunal Superior 
eleitoral vetou tal mecanismo para as campanhas. O tema levado à discussão 
no TSE em 2016, já havia sido abordado nas eleições de 2014. 

Já algum tempo, a internet apresenta seu potencial de aglutinar interesses 
similares em uma causa. Entretanto, é novidade que as pessoas estejam 
dedicando seus fundos para a contribuição a respeito de alguma causa: 
auxiliar um artista a gravar um disco; juntar fundos para um político; incen
tivar um projeto cultural, esses são alguns dos exemplos que se tornaram 
corriqueiros nos últimos meses. 

• De onde surgiu o termo "vaquinha"? 

• Tudo indica que ela tenha sido criada pela torcida do time de futebol do 
Vasco, durante a década de 20. Na época, os fãs do clube carioca adotaram 
uma tática bastante eficiente para estimular os jogadores em campo. A cada 
resultado positivo, os atletas recebiam um prêmio em dinheiro arrecadado 
pelos torcedores. O valor dependia do placar e era inspirado em núme
ros do jogo do bicho. Um empate, por exemplo, valia "um cachorro", que 
corresponde ao número 5 no bicho. Nesse caso, os boieiros embolsavam 5 
mil réis. Uma vitória comum geralmente rendia "um coelho", o número 10 

no jogo, ou o equivalente a 10 mil réis. Mas a recompensa mais cobiçada 
era justamente "uma vaca", o número 25 -ou seja, nada menos que 25 mil 
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réis, pagos somente em vitórias históricas ou em conquistas de títulos.Com 
o tempo, a expressão "fazer uma vaca", ou "fazer uma vaquinha" passou a 
ser usada sempre que um grupo de pessoas rachava uma despesa comum. 
Décadas depois, a palavra "vaca" ou "vaquinha" também foi usada para ape
lidar as cédulas de 100 cruzeiros. "No jogo do bicho, ela representa também 
o grupo de números terminados em oo. A associação deve ter surgido daí", 
afirma o filólogo (estudioso da língua e das palavras) José Pereira da Silva, 
da Universidade Estadual do Rio de janeiro (UERJ). (Fonte: Mundo Estranho). 

Atualmente, vários são os mecanismos que facilitam a gestão das vaquinhas 
virtuais. Existem sites específicos e até aplicativos que dialogam de maneira 
objetiva com os interessados e amplificam a possibilidade do sucesso de 
tais mobilizações. Em alguns casos, é notável a sensibilização da população 
para acontecimentos, o que sugere a doação. Em outros, o fanatismo de 
alguma forma acaba sendo explicitado. 

• Vaquinha para empreendimentos imobiliários, gravação de ovo de cantores 
amadores, projetos de alunos de Ensino Médio, investimento em projetos 
culturais, pagar despesas de parlamentares. As motivações são variadas, 
mas as campanhas digitais alcançam um espaço amplo em curto período de 
tempo, o que facilita o potencial de arrecadação. 

• Uma análise criteriosa sobre a legitimação de tal campanha virtual depende 
do contexto, dos propósitos e dos personagens envolvidos. Para tal, uma 
proposta de redação tende a sugerir a visão do candidato com relação à 
possibilidade de tal mecanismo. Nesse caso, é importante destacar que a 
estratégia tem abertura múltipla. 

• Novamente, destaca-se a questão da praticidade possibilitada pela tecnolo
gia como molde contemporâneo que permite ao indivíduo uma participação 
rápida. Usar esses mecanismos virtuais se tornou algo prático por já fazer 
parte da vida dos indivíduos. A tecnologia está por todas as partes e a 
interação com ela é praticamente absoluta e real. 
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Como possibilitar o engajamento real da população? 

O debate com relação ao ativismo virtual passa pelo entendimento da vida 
digital como sendo uma extensão da realidade. Assim, é preciso que todo 
esse aparato tecnológico preste um serviço para a população, informando 
sobre fatos importantes, promovendo o debate e, principalmente, sugerindo 
soluções concretas e reais. Dessa forma, a evolução para o tema reside no 
aspecto da conduta ética do internauta, entendendo que o espaço digital 
acaba por delimitar ações e garantir a liberdade de expressão dentro do 
âmbito democrático. 

A política deve ser encarada com maior seriedade, principalmente na esfera 
virtual. Muitos são os indivíduos que tiram os créditos dos debates políticos 
nesses ambientes de ausência do contato físico, atrelados à visão tradiciona
lista de se fazer política ou de se debater política (como sendo obrigatório o 
contato físico). Dessa forma, regulados por uma ação construtiva, que priorize 
o bem estar de todos e garanta um debate produtivo, a sociedade tende 
a ganhar com os mecanismos tecnológicos. Se o caminho inverso continuar 
sendo adotado, os problemas tendem a se agravar, a intolerância deve se 
fortalecer e a sociedade continuará assistindo uma ampla desigualdade no 
que tange aos benefícios políticos. 

Ainda pensando na esfera do ativismo, dois movimentos recentes ganharam des-
taque exigindo alterações legislativas ou maior rigor no cumprimento da lei. São eles: 

ACRE 

Lei Seca: A decisão sobre a proibição da venda de bebidas alcoólicas 
antes das eleições e durante a votação, além do consumo em locais pú
blicos, fica a cargo dos estados e municípios. Em pelo menos 14 estados 
houve a chamada "lei seca" nas eleições municipais de 2016, segundo 
levantamento do portal G1. No caso, as mobilizações partem da ideia de 
que o consumo de bebidas alcoólicas pode prejudicar a estabilidade do 
processo eleitoral. 

A comercialização de bebida alcoólica em todo o estado foi proibida das 12h do sábado 
até às 2oh do domingo da eleição, por decisão conjunta dos juízes eleitorais do Acre. o 
TRE-AC informou que o objetivo era evitar qualquer tipo de tumulto causado por pessoas 
alcoolizadas. 
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ALAGOAS 
A compra e a venda de bebida alcoólica ficaram proibidas desde a meia-noite do sábado. 
A restrição, que foi publicada em decreto no Diário Oficial do Estado, valeu até as 18h do 
domingo, em todo o estado. O texto foi assinado pelo secretário de Estado da Segurança 
Pública de Alagoas (SSP-AL), coronel Lima Júnior, que disse que o objetivo da medida é 
proporcionar tranquilidade e segurança nas eleições. 

AMAPÁ 
A distribuição e consumo de bebida alcóolica em locais públicos foram proibidas das 18h 
do sábado às 2oh de domingo, em todo o estado. 

AMAZONAS 
A restrição valeu das 18h deste sábado (1o) at.é as 23h do domingo. A decisão foi tomada 
de forma conjunta pelos juízes eleitorais. Uma portaria, assinada pelo presidente do TRE-
-AM, desembargador Vedo Simões, e pelo secretário de Segurança Pública, Sérgio Lúcio 
Fontes, diz que a bebida alcoólica afeta o discernimento e também pode atrapalhar a 
"boa ordem dos trabalhos eleitorais". O descumprimento da determinação caracterizava 
a prática do crime de desobediência, segundo o artigo 347 do Código Eleitoral Brasileiro 
(Lei no 4-737/1965), que prevê, em caso de condenação, prisão de três meses a um ano e 
pagamento de 10 a 20 dias de multa. 

BAHIA 
A decisão coube a cada município. Na capital, Salvador, não vai haver proibição. 

CEARÁ 
A venda e consumo em locais públicos e estabelecimentos comerciais ficaram proibidas 
entre as oh e as 18h de domingo, em todo o estado. 

ESPÍRITO SANTO 
A "lei Seca" teve efeito em ao menos seis cidades do estado: Boa Esperança, Dores do Rio 
Preto, lbiraçu, lbitirama, joão Neiva e Pinheiros. Os horários de restrição variavam conforme 
a decisão de cada juiz. Na capital, Vitória, não houve proibição. 

GOIÁS 
A Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária de Goiás informou 
não adotar a restrição de venda e consumo de bebidas alcoólicas no pleito de 2016. 
No entanto, a secretaria recomendou que os eleitores ficassem atentos a possíveis 
decisões dos juízes eleitorais da região, que podiam adotar regras específicas caso 
julguem conveniente. 

MATO GROSSO DO SUL 
Portaria conjunta de juízes eleitorais de Campo Grande regulamentou a "lei seca" na cidade 
no domingo. Ficou proibida a venda e consumo de bebidas alcoólicas das 3h às 17h do dia 
da eleição, em estabelecimentos comerciais e locais abertos ao público. o descumprimento 
da determinação caracterizava a prática do crime de desobediência previsto no art. 347 
do Código Eleitoral. 

MATO GROSSO 
A decisão coube a cada município. 

MARANHÃO 
o fornecimento e consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos ou de acesso público 
foram proibidos em todo o estado das 18h do sábado às 23h59 de domingo. 

.147 



TEMAS DE BEDAÇAO PARA TRIBUNAIS-, Rodolfo Gracioli 
-------

MINAS GERAIS 
A venda e a distribuição foram proibidas das 6h às 18h de domingo, em todo o estado. A 
proibição se repetiu no dia 30, no zo turno. 

PARÁ 
o Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Estado do Pará conseguiu liminar 
na 2• Vara da Fazenda da Comarca de Belém, que suspendeu a "lei seca" nos domingos 
em que ocorreram as votações do 1° e 2° turnos das eleições municipais (2 e 30 de outu-
bro). Empresários alegaram que, em tempos de crise financeira, poderiam sofrer mais um 
prejuízo econômico com a restrição. 

PARAfBA 
Foi determinada a "lei seca" das 6h às 18h de domingo, em todas as cidades do estado. 
Mas o Tribunal de justiça da Paraíba (T]PB) derrubou a portaria publicada pela Secretaria 
de Estado da Segurança e da Defesa Social do Estado (Seds). A decisão foi válida apenas 
para associados da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasei), segundo a 
assessoria jurídica da associação. 

PARANÁ 
A justiça liberou a venda, compra e consumo de bebidas alcoólicas no domingo no Paraná. 
A liminar foi assinada pela desembargadora Maria Aparecida Blanco de Lima. A Secretaria 
de Segurança Pública e Administração Penitenciária (Sesp-PR) tinha determinado a proibição, 
que valeria das 6h às 18h do domingo. O pedido liminar foi feito pela Associação Brasileira 
de Bares e Casas Noturnas (Abrabar), que alegou que a resolução não tinha amparo no 
Código Eleitoral, que "apenas criminaliza o comportamento daquele que promova desordem 
que prejudique os trabalhos eleitorais". 

PERNAMBUCO 
A venda de bebidas alcoólicas foi liberada no estado em 2016. De acordo com o titular da 
Secretaria da Defesa Social, Alessandro Carvalho, a fiscalização acabava prejudicando o 
policiamento. 

PIAUf 
A Secretaria de Segurança Pública publicou uma resolução que proibiu em todo o estado 
a venda, compra e o consumo público de bebidas alcoólicas entre oh e 18h do domingo. 

RIO DE JANEIRO 
No estado, a "lei seca" não é aplicada desde 1996. 

RIO GRANDE DO NORTE 
O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte (TRE-RN) decidiu suspender o consumo 
e a venda de bebidas alcoólicas em locais públicos, como bares, restaurantes e supermer-
cados, entre às 6h e 18h do domingo. De acordo com o TRE, a medida se mostrou eficaz 
para garantir "a boa ordem do processo eleitoral" e reduzir o número de ocorrências nos 
locais de votação. Quem descumprir a determinação pode ser denunciado pelo crime de 
desobediência. A medida teve validade para todo o estado. 

RIO GRANDE DO SUL 
A decisão cabe aos municípios. Em Porto Alegre, não houve "lei seca". 

RONDÔNIA 
A decisão cabe a cada município. Em Porto Velho, não houve restrição. 
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RORAIMA 
A "lei seca" passou a valer a partir das 23h do sábado em Roraima. Segundo o Tribunal 
Regional Eleitoral do estado, a determinação foi registrada em portaria do governo e dura 
até às 19h de domingo. A determinação vetou comercialização, distribuição, fornecimento 
e consumo de bebida alcoólica nos 15 municípios do estado. 

SÃO PAULO 
o estado não teve restrição de consumo e venda de bebidas alcoólicas. 

SANTA CATARINA 
Segundo a Secretaria de Estado de Segurança Pública, há sete anos o estado não tem "lei 
seca". Nem nas duas cidades onde houve ocorrências policiais envolvendo candidatos, 
Balneário Rincão e Santa Cecília, houve a proibição da venda de bebidas alcoólicas. 

SERGIPE 
A decisão coube aos municípios. Em Aracaju, não houve proibição da venda de bebidas. 

TOCANTINS 
A "lei seca" foi determinada em seis cidades do estado- Palmas, Araguaína, Gurupi, Cariri, 
Aliança do Tocantins e Crixás do Tocantins. Em Palmas, o juiz eleitoral Luiz Astolfo assinou 
uma portaria estabelecendo a suspensão de comércio e consumo das 22h de sábado até 
as 19h de domingo. 

O segundo ponto polêmico que se faz presente nos períodos de eleição diz res
peito à Lei Eleitoral e as prisões. Cinco dias antes do primeiro turno das eleições, 
nenhum eleitor pode ser preso ou detido, a não ser em flagrante ou para cumpri
mento de sentença criminal. A regra está prevista no artigo 236 do Código Eleitoral 
e tem como objetivo garantir o exercício do direito do voto pelo maior número 
possível de pessoas sem ameaças ou pressões indevidas. 

O artigo diz que "nenhuma autoridade poderá, desde s dias antes e até 48 horas 
depois do encerramento da eleição, prender ou deter qualquer eleitor, salvo em 
flagrante delito ou em virtude de sentença criminal condenatória por crime inafiançá
vel, ou, ainda, por desrespeito a salvo-conduto". Caso alguma prisão ocorra, o preso 
deverá ser "imediatamente conduzido à presença do juiz competente que, se verificar 
a ilegalidade da detenção, a relaxará e promoverá a responsabilidade do coator". 

A imunidade eleitoral é vista como ultrapassada, por ter sido criada no período 
da ditadura. Dessa forma, sua efetividade já não se edifica nos pressupostos demo
cráticos. Em 2016, um homem acusado de esfaquear a mulher no Rio de janeiro, foi 
beneficiado pela imunidade eleitoral. No caso dos candidatos, a imunidade eleitoral 
é adquirida quinze dias antes do pleito, com exceções. 

3.5. Voto facultativo x Voto obrigatório 

Uma das eternas discussões do cenário político diz respeito ã questão do voto. 
Os argumentos se constroem a partir de contextos diferenciados e experiências 
múltiplas. Para tanto, é preciso que se estabeleçam critérios de análise e argumen
tação, a fim de que o posicionamento para um texto dissertativo - argumentativo 
seja concreto. 
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Obviamente, destaca-se de maneira inicial a importância de reconhecer que as 
diferentes experiências estão associadas a contextos históricos específicos, ou seja, 
não se pode realizar um recorte de uma realidade para o estabelecimento de um 
método comparativo, pois, pode-se cair no equívoco de que "s6 porque no país X 
deu certo, aqui também daria". 

Um dos temas mais relevantes para as provas de desenvoltura política é a 
questão da obrigatoriedade do voto. De modo geral, a discussão acaba suscitando 
a questão da qualidade do voto, da responsabilidade do eleitor, da liberdade de 
expressão e participação política, dentre outros aspectos. Além disso, a comparação 
com outras realidades (no caso, desenvolvidas), é sempre destacada para refletir 
sobre a proposta. 

Dessa forma, para sustentação crítica ao longo de uma produção textual, é 
importante conhecer os caminhos que os entendimentos divergentes possibilitam. 
Além disso, algumas informações servem como pré-requisito para a evolução do 
tema. Dentre elas, destaca-se: 

Desde a Constituição de 1934, o voto é obrigatório para os cidadãos maio
res de 18 anos. A obrigatoriedade também foi confirmada no artigo 14 da 
Constituição Federal de 1988. 

Analfabetos, indígenas (são obrigados a votar se forem maior de 18 anos e 
alfabetizados na língua portuguesa - com exceções para os que vivem em 
aldeias, preservando a cultura da tribo), jovens de 16 e 17 anos e idosos 
acima de 70 anos votam de maneira facultativa. 

Para as eleições de 2016, mais de 2.3 milhões de jovens de 16 e 17 anos 
estiveram aptos para votar (número similar ao ano de 1992 - quando o 
acesso à informação era restrito e o ativismo entre os jovens, no espaço 
virtual, inexistente). O número representava 1,60°k do total do eleitorado 
apto para o pleito em questão. Em 2012, o número de jovens de 16 e 17 
anos foi maior- 2,9 milhões de jovens. Os dados alarmam a sociedade para 
a falta de engajamento do jovem para o exercício da cidadania. 

Nas eleições de 2016, dos 144,1 milhões de eleitores brasileiros, 20,6 milhões 
tinham o voto facultativo, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE). Isso corresponde a 14,3°k dos eleitores. Dos 20,6 milhões de brasi
leiros com voto facultativo, 833,3 mil têm 16 anos, 1,5 milhão tem 17 anos, 
7,3 milhões têm de 70 a 79 anos e 4 milhões estão acima dos 79 anos. Os 
analfabetos são quase 7 milhões. De acordo com o TSE, o grau de instrução 
é baseado na informação prestada pelo eleitor à justiça Eleitoral. Por isso, 
o número de analfabetos pode estar desatualizadó devido a alterações não 
informadas ao longo dos anos. 

Exatamente nessa linha de raciocínio que o debate se intensifica: o voto é um 
dever cívico ou um direito subjetivo? Nessa conexão de ideias, a reflexão passa 
pela qualidade do ambiente democrático e suas garantias para a população. No 
Brasil, a resposta está na Constituição- que prevê sanções para aqueles que não 
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votarem e não justificarem a ausência no pleito eleitoral. Muitos partem de uma 
somatória de dados para a refle)(ão: 

Com a soma de abstenções, votos nulos e em branco, ocorre uma quebra de 
25•k no resultado geral, conforme tem ocorrido em eleições. No pleito de 2012, 
este número foi de 26•k no segundo turno. E dos cerca de 31,7 milhões de elei
tores aptos a votar nas 50 cidades que tiveram disputa de segundo turno, 19•k 
não compareceram às urnas. Em São Paulo, capital, 19,99•k não foram votar. 

Ainda falando sobre a questão da representatividade, alguns dados chamam a 
atenção ao longo da história do Brasil: 

No final do Império, 1,5•k do total da população participava das eleições no 
Brasil. 

Na primeira eleição do período republicano, em 1894, Prudente de Morais foi 
eleito com 270 mil votos (o que representava 2°k do eleitorado da época). 

• A ditadura de Vargas e a dos militares de 64 privaram o eleitorado nacional 
do voto para presidente por nove vezes. 

Até 1988, antes da promulgação da "Constituição Cidadã", o voto era negado 
aos analfabetos (excluindo uma parcela representativa). 

3.5.1. Argumentos favoráveis ao voto obrigat6rio 

O voto constitui-se como um poder- dever: segundo os doutrinadores que 
realizam a defesa, o voto seria uma forma de dever, visto que atende às 
expectativas da coletividade, ou seja, não se trata apenas de um direito 
porque seus resultados vão além. 

Amplia a participação dos eleitores: por se tratar de resultados onde a 
maioria participa, não existe a possibilidade de contestação dos resultados 
(desde que os procedimentos burocráticos tenham sido atendidos), ou seja, 
remonta-se a legitimação da sociedade. 

Trata-se de elemento essencial para a educação política: como o eleitor 
participa de maneira "rotineira" do processo eleitoral, o mesmo consegue se 
entender como agente do espaço em que vive, responsável pelas ações de 
melhorias, ainda que de maneira indireta. No caso da crítica ao voto faculta
tivo, este poderia resultar na omissão da educação política, o que conduziria 
a população para déficits (sociais, econômicos e políticos) ainda maiores. 

Momento democrático brasileiro não está preparado para o voto facul
tativo: a disposição de injustiças e desigualdades sociais acaba deixando 
uma parcela da população distante de uma instrução adequada sobre seus 
direitos e deveres. Por isso, o momento de participação do processo eleitoral 
acaba por extinguir essas diferenças e coloca toda a população dentro de 
uma mesma "força" de atuação. Existe uma tendência de maximização das 
decisões (já que o voto parte de diferentes realidades) e distancia-se de 
uma visão elitizada da política. 
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Não existência de movimentos resistentes ao voto obrigatório: pela tradição 
e cultura, o voto obrigatório tem o seu reconhecimento e aceitação por ampla 
margem da população (ainda que nos últimos anos tenham crescido movi
mentos de defesa do voto facultativo). ,Entretanto, por não haver resistência 
significativa ao atual sistema, nota-se que a caracterização do voto em sua 
obrigatoriedade seja valorosamente benéfica para a população. Por isso, o 
fim do voto obrigatório resultaria em uma sensação reduzida de ampliação 
da liberdade, sem efeitos práticos para o sistema político vigente. 

3.5.2. Argumentos favoráveis ao voto facultativo 
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O voto constitui-se como um direito e não um dever: a participação no 
processo eleitoral deve atender ao que é entendido como liberdade de 
expressão. Assim sendo, trata-se de uma ação que deve partir de maneira 
voluntária, sem qualquer punição ou coerção do Estado ou qualquer outra 
esfera da sociedade. Por isso, trata-se de uma análise mais subjetiva do 
que um dever cívico propriamente dito. 

Democracias consolidadas adotam o voto facultativo: experiências bem-suce
didas de democracias fortalecidas ao longo da história, com amplo desenvol
vimento econômico, demonstram o impacto positivo do sistema facultativo de 
voto. É o caso de grandes potencias da Europa Ocidental, Comunidade britânica 
ou dos Estados Unidos da América (regiões onde o fato de garantir o direito 
de escolha sobre participar do processo eleitoral não distancia a população 
dos debates políticos, pelo contrário, promove um amadurecimento sobre a 
realidade em questão). Em mais de 200 países o voto é facultativo, enquanto 
a minoria (cerca de 23 países) o voto é obrigatório. 

Melhoria o pleito eleitoral: a participação de eleitores instruídos e cons
cientes sobre a estratégica e importante atuação no sistema política do país 
garante uma qualidade maior do pleito eleitoral, o que reflete de maneira 
positiva para a população. Ainda que em regiões mais vulneráveis o "voto de 
cabresto" possa existir, a participação seletiva do processo eleitoral tende 
a garantir uma baixa abstenção e quantidade de votos nulos ou brancos, 
além de possibilitar um debate saudável entre as propostas dos candidatos 
(visto que as manobras políticas ou o estelionato eleitoral ficará distante, 
já que os eleitores estão aptos às discussões de projetos). 

Participação da maioria pela obrigatoriedade é um mito: a obrigatoriedade 
seria uma forma constrangedora de participação no processo político, além 
de gerar uma insatisfação e coerção, visto que muitos desconhecem qualquer 
proposta ou projeto político dos candidatos e acabam por fragmentar a real 
função política. Além disso, a ampliação do índice de abstenção, da quan
tidade de votos brancos ou nulos, pode ser um reflexo direto da exigência 
pela participação no pleito eleitoral. 
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Não existe relação entre a obrigação do voto e o amadurecimento político: 
é inviável estabelecer a relação direta entre a obrigatoriedade do voto e a 
formação de uma população educada politicamente. Pelo contrário, a inversão 
de valores pode ser constata visto o índice elevado de descrença da população 
no sistema político. Não existe sentido para muitos, o pleito eleitoral, visto 
que ele parte de uma coerção punitiva (já que o indivíduo tem que arcar com 
os problemas junto à justiça Eleitoral quando não se adequa ao pleito). 

o tema exige um olhar atento para estes, e tantos outros argumentos existentes, 
para que se construa um posicionamento crítico sobre. Ainda assim, destacam·se 
outros pontos, como a própria disposição da obrigatoriedade estar vigente desde 
o Código Eleitoral de 1932, o que exigiria uma retomada reflexiva. 
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3.6. Reforma Política em questãÓ' 

Um dos assuntos mais discutidos nos últimos anos tem sido a necessidade de 
uma Reforma Política no país. Para uma prova de redação, é importante destacar 
que o processo de "reforma" política deve compreender desde a alteração de 
estruturas burocráticas do processo eleitoral, até a própria yisão subjetiva do 
entendimento do tema política. 

Inclusive, é bem provável que as propostas futuras de provas discursivas lidem 
com esta segunda possibilidade, ou seja, exigir a reflexão sobre a necessidade de se 
repensar a maneira como a população encara a temática política na atualidade. Para 
tanto, é preciso que se afaste de orientações partidárias, para que a compreensão 
descritiva esteja norteada por elementos críticos preponderantes para o debate, 
distante ainda de qualquer fanatismo ideológico. 

Os pontos discutidos sobre alterações no sistema eleitoral atingem os seguintes 
aspectos: 

Definição do sistema eleitoral 

Financiamento de campanha 

• Coligações partidárias 

• Periodicidade das eleições 

• Cláusula de barreira 

• Reeleição 

• Voto obrigatório 

• Duração de mandato 

Idade mínima para os cargos 

• Suplência 

Neste momento, para uma prova de redação, não se faz necessário entrar no 
mérito de cada uma das discussões, mesmo porque estas estão em trâmite e as 
alterações são "rotineiras". Entretanto, cabe destacar que, a partir dos itens elen
cados, é possível notar a preocupação em lidar com pontos tidos como "estáticos" 
e, acima de tudo, promover uma reflexão sobre os dispositivos eleitorais que per
petuam a desigualdade e a injustiça, sucateando a máquina pública e afastando a 
possibilidade de melhorias para a população. 

O debate consistente sobre a alteração na estrutura eleitoral acaba se vendo 
estagnado por acontecer dentro do próprio Congresso Nacional, ou seja, são os 
parlamentares decidindo sobre o futuro das eleições. Ainda assim, releva-se a 
importante atuação da sociedade civil, que tem pressionado os responsáveis pelas 
discussões para que os temas sejam amadurecidos e as decisões não favoreçam 
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uma minoria. Mais uma vez, mostra-se fundamental a articulação da população para 
a discussão sobre o ambiente político, visto que este refiete de maneira direta na 
vida de todos. 

Dentro desse processo de busca por um maior contato da população brasileira 
com o cenário político, nasce a necessidade de refietir sobre o conceito de alienação 
política. Em suma, a terminologia reproduz uma pessoa ou um grupo que perde 
sua autonomia e vê usa identidade desfigurada, seja por agentes externos ou por 
ações opressoras de caráter intencional, o que impede o entendimento racional do 
que acontece ao seu redor, assim como as causas e consequências. A história da 
Filosofia desvendou diferentes entendimentos sobre o conceito de alienação, por 
vários teóricos. Por isso, o termo pode percorrer outras áreas como a questão do 
trabalho, da mente humana, do individualismo, etc. No caso, a indagação de uma 
proposta de redação pode sugerir a refiexão sobre os reais interessados na fuga 
desse processo de alienação, visto que a população alienada se torna uma grande 
massa de manobra, fácil de ser manipulada. 

3·7· Curiosidades sobre o sistema político 

As eleições que aconteceram durante o Império e a Primeira República 
brasileira (1889-1930) eram conhecidas como eleições a bico de pena. Isso 
porque eram fraudadas diretamente na ata que computava a votação. Na 
época, o eleitor deveria assinar um livro de presença após depositar sua 
cédula na urna. Ao final da votação, cabia à mesa de trabalhos declarar o 
número de eleitores que compareceram e apurar os votos. 

Cabalista era o nome dado àquele que promovia as fraudes eleitorais durante o 
Império, que começou com o conturbado reinado de dom Pedro 10. Os cabalistas 
eram responsáveis pela inclusão de nomes de eleitores na lista de votação, 
pela exclusão de outros nomes e pela falsificação dos boletins de votação. 

Os "cacetistas" eram grupos armados que afastavam das igrejas, lugar em 
que aconteciam as votações, os eleitores da oposição. A prática já aparecia 
em jornais de 1840, após a posse de dom Pedro 11, quando as eleições do Rio 
de janeiro ficaram conhecidas como "eleições do cacete". Nesse ano, além 
de membros do Partido Liberal enviados aos lugares de votação armados 
com cacete (tipo de porrete), a Polícia Militar também foi utilizada para 
confiscar as listas de eleitores. 

No Brasil, até 1945, era possível se registrar como candidato sem estar 
filiado a um partido ou a um grupo de eleitores. A partir de então, para 
ser candidato, a pessoa passa a ter de se ligar a um partido político. O ar
gumento dado para a extinção dos candidatos avulsos era a dispersão dos 
votos em grande número de candidatos. 

Uma das maneiras de garantir o chamado "voto de cabresto" era a ar
timanha do voto encadeado, fraude eleitoral inventada na Tasmânia. O 
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cabo eleitoral trazia seu grupo de eleitores para o lugar de votação. O 
primeiro eleitor entrava no lugar de votação e, em lugar de depositar seu 
voto na urna, saía com sua cédula em branco. Essa era preenchida pelo 
cabo eleitoral e entregue a outro eleitor, que a depositava na urna e trazia 
para fora outra cédula em branco para o próximo eleitor. O pagamento 
pelos votos era feito em dinheiro ou em favores, com total controle sobre 
o número dos votos obtidos. 

(Fonte: Portal Uol Educação) 

3.8. Corrupção: tema político ou social? 

Uma das palavras rotineiras do vocabulário brasileiro tem sido repensa
da por diferentes óticas: corrupção. Nos últimos tempos, algumas facilidades 
promovidas pelo avanço dos veículos de comunicação em massa acabaram am
pliando os debates sobre os principais escândalos do país. A facilidade com que 
as informações percorrem a sociedade, principalmente por conta da internet, 
possibilita que dados sejam divulgados de maneira eficaz e que a população 
possa refletir sobre. 

Neste emaranhado político, a insatisfação é percebida na maior parte das vezes, 
visto as cifras bilionárias dos últimos escândalos, o que acaba por revoltar uma 
população por completo. Entretanto, neste novo formato de discussão sobre o tema, 
a reflexão ganhou novos ajustes. Entender a problemática da corrupção como algo 
enraizado historicamente, olhar para as ações da sociedade e projetar alternativas 
de superação, são objetivos essenciais para que o desenvolvimento econômico e 
social da nação não se veja afetado. 

Desta forma, para uma proposta de redação, a discussão não deve se polarizar 
na figura de partidos políticos (já que os escândalos brasileiros acabam por atingir, 
de maneira significativa, amplo número de siglas partidárias). Sendo assim, reconhece 
o sistema de capitanias hereditárias, implementado em 1534, como sendo uma das 
primeiras evidências de corrupção (o rei de Portugal entregava a posse de terras 
do Estado para pessoas próximas administrarem). 

Desde então, fica claro como os recursos públicos podem ser utilizados para 
o benefício pessoal, promovendo uma confusão entre esfera pública e privada, e 
distorcendo as relações econômicas, políticas, sociais e culturais. Ao longo da histó
ria brasileira, o processo de corrupção ganhou novos sistemas e atingiu diferentes 
pessoas, fragmentando a figura do Estado e sucateando as relações sociais. 

Atualmente, diferentes estratégias são utilizadas para tentar amenizar o impacto 
da corrupção na vida do brasileiro. Entretanto, por se tratar de um problema bas
tante solidificado na sociedade, sua solução ou ruptura não acontecerá de maneira 
brusca ou automática. É preciso que esta articulação leve em consideração mecanis
mos graduais de mudança de postura, oportunizando a reflexão entre a sociedade 
sobre a amplitude refletida a partir de cada ação ilícita. 
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Um dos bons exemplos para citação no texto é Lei de Transparência ou Lei de 
Acesso à Informação, em vigor desde 2012, que obriga o poder público a divulgar 
todos os seus atos. É possível que esta lei seja desconhecida por muitos, o que 
dificulta o monitoramento dos dados e observação contínua por parte da população 
para contestação e crítica, quando for coerente. 

3.8.1. Sociedade tomado por ações transgressoras 

Partindo do pressuposto que os políticos "nascem" da própria sociedade, ou 
seja, são frutos do aglomerado populacional, é nítida a visão contundente de que 
a corrupção na esfera política nada mais é do que uma extensão ou ramificação 
das ações transgressoras cometidas de maneira rotineira pela própria sociedade. 

Esta segregação entre sociedade e ambiente política, muitas vezes, gera uma 
falsa impressão de que a corrupção está fincada apenas nas estruturas eleitorais 
e partidárias do país, como uma teia de desvio de verbas, fraudes em licitações e 
utilização ilícita de recursos públicos. 

Neste sentido, a reflexão deve adentrar à lógica do "jeitinho brasileiro" se 
configurar como o início de ações de corrupção ainda maiores: furar a fila, pagar 
propina para um guarda, comprar diploma ou atestado médico, "roubar" sinal de 
TV a cabo ou estacionar em vagas não apropriadas são alguns dos exemplos que 
servem de termômetro para entender os males de uma sociedade tomada pelo 
desvio de conduta. 

Para uma proposta de redação, estabelecer uma relação entre a esfera política e 
a sociedade é de fundamental importância para alavancar uma base crítica concreta. 
Quanto mais se distancia os dois ambientes, maior a dificuldade de enfrentamento 
da problemática. Por isso, a crítica deve estar alinhada ao aspecto "global" do tema, 
possibilitando o reconhecimento de que o problema já faz parte da "cultura" do 
país, mas nem por isso, deve ser perpetuado. 

Nesse leque de relações, a transferência crítica para o tema coloca a impuni
dade como sendo elemento propulsor das ações ilícitas. Somada à morosidade do 
Judiciário, a sensação de impunidade corrobora para que os brasileiros entendam a 
política de maneira descrente, reproduzindo ações transgressoras ou agindo a priori. 

O destaque importante se dá para algumas justificativas (pouco concretas e 
simplesmente simbólicas) para a naturalização das ações transgressoras: 

Todos os indivíduos já fizeram algo do tipo (furar fila, roubar sinal de TV a 
cabo, usar internet sem fio do vizinho, baixar séries piratas etc.). Sendo as
sim, o "peso" do erro parece interiorizado. Esse é o efeito de se naturalizar 
algo incorreto. 

• O fato dos políticos desviarem milhões I bilhões acaba possibilitando que os 
indivíduos, na sua plenitude, se aprà.priem destas práticas ilícitas interpre
tadas como "menos nocivas". O erro se encontra no aspecto da transgressão 
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moral. Não se avalia o aspêx:to quantitativo necessariamente, mas sim o 
grau de respeito, comprometimento e intencionalidade de cada cidadão ao 
cometer uma infração propositalmente. 

A sensação de impunidade alarma, porém não impede tais ações. Um dos 
maiores desafios políticos do país é justamente o elemento que impulsiona 
tais práticas. A sensação de impunidade gera um efeito cídico. Como poucos 
são responsabilizados por tais atos ou, quando acontece a responsabilização 
está é sutil e amena, a propagação destes atos torna-se corriqueira. 

A questão do monitoramento é outro ponto relevante para a discussão. 
Muitas pessoas se ocupam de ações ilícitas e transgressoras quando não 
estão sendo monitoradas. Essa necessidade pelo monitoramento para que 
a ação incorreta não seja cometida sugere uma constituição de valores 
inversos. O indivíduo que se preocupa com o coletivo e age dentro do bom 
senso, não precisa de monitoramento ou rastreamento para se ocupar de 
ações corretas. 

Um dos destaques para o tema foi a questão da Operação Lava jato, deflagra
da em março de 2014, que desmantelou um amplo esquema de corrupção dentro 
da estatal Petrobrás, envolvendo diretores, congressistas de diversos partidos e 
responsáveis por grandes empreiteiras. Somado a este fato, o processo de impe
achment da então presidente Dilma Rousseff contribuiu para que o tema ganhasse 
um potencial de efervescência. É preciso destacar que a análise do tema não tem 
nenhuma pretensão de avaliação crítico-partidária. 

Nesse amplo leque de debate sobre o tema, algumas considerações são relevan
tes para uma produção textual. É preciso fugir do senso comum e criar estereótipos 
sobre o que irá escrever, por exemplo, afirmando que "todo político é corrupto". 
Esse é um tipo de descrição textual que tem o valor rebaixado por conta do elevador 
teor genérico e superficial. 
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O tema exige o domínio de informações diversificadas: 

Existe um entendimento sobre a naturalização da corrupção, ou seja, enca
rar essa ação que transgrida a ordem ética e moral de maneira natural e 
espontânea. 

A corrupção, em algumas situações, ganha retoques da identidade cultural 
brasileira, ou seja, é justificada com o famoso "jeitinho brasileiro", como se 
tal fato amenizasse as ações ilícitas. 

A palavra corrupção vem do latim corruptus, que significa quebrado em 
pedaços. Na república romana, ela se referia à corrupção de costumes. No 
mundo contemporâneo, sua prática pode ser definida como utilização do 
poder, cargo público ou autoridade- também chamada de tráfico de influ
ência- para obter vantagens e fazer uso do dinheiro público ilegalmente 
em benefício próprio ou de pessoas próximas. 
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Existe um grande equívoco ao pensar que a terminologia (corrupção) deve 
ser empregada apenas quando a referência é feita aos órgãos públicos 
ou grandes instituições. Pelo contrário, esta se faz presente em diferentes 
segmentos da vida coletiva. 

Em ranhing elaborado pela Transparência Internacional, divulgado em janeiro 
de 2016, o Brasil aparece na posição de número 76 do ranhing de percepção 
da corrupção. Na edição anterior, o Brasil havia ficado com a 69• colocação. 
A ONG elenca o escândalo na Petrobras, os problemas na economia e o 
crescimento do desemprego como alguns motivos para a deterioração do 
Brasil no ranhing. O país divide a 76' posição com mais seis nações: Bósnia 
e Herzegovina, Burhina Faso, índia, Tailândia, Tunísia e Zâmbia. A Dinamarca 
ficou em 1• lugar, como o país em que a população tem menor percepção 
de que seus servidores públicos e políticos são corruptos. A nação mais 
transparente registrou um índice de 91- a escala vai de o (extremamente 
corrupto) a 100 (muito transparente). A tabela de honestidade na América 
do Sul tem o Uruguai como o país mais transparente no 21•, com índice de 
74. O país mais corrupto é a Venezuela, com índice 17, na 158• posição. o 
relatório é elaborado anualmente desde 1995, a partir de diferentes estudos 
e pesquisas sobre os níveis de percepção da corrupção no setor público de 
diferentes países. Os países nas últimas posições, além de conflitos e guer
ras, se destacam pela governabilidade deficiente, por instituições públicas 
frágeis, como a polícia e o Poder judiciário, e pela falta de independência 
nos meios de comunicação. 

Como argumentar? 

Nota-se que o tema exige uma visão holística e distante de intervenções ou 
argumentos puramente demagogos e retóricos. Ao contrário, é necessário 
que a reflexão parta do concreto. Dessa forma, é nítida a máxima de que o 
poder é capaz de corromper o indivíduo. 

Nesse leque de compatibilidades políticas, o engesso crítico do eleitor (muitas 
vezes sem condições para o pleno exercício da cidadania), agrava a situação 
econômico-social. o tema política ainda é visto pela população de maneira 
deslocada, ou seja, não percebe-se o efeito estreito que a política tem com 
todas as demais dimensões da vida de um indivíduo. 

A polarização política assistida pelos debates rasos de teóricos virtuais 
(muitas vezes norteados por dados, conceitos e informações equivocadas), 
acaba intensificando a violência simbólica a partir de um tema que deveria 
gerar a evolução da sociedade como um todo. Dessa forma, a política perde 
seu sentido e cai na resistência ou afastamento do cidadão. Não é à toa que 
o sentimento de descrença política toma cada vez mais a vida do jovem. 

Um dos pontos de destaque para o entendimento do tema a partir de uma 
perspectiva histórica é a questão da sensação de "impunidade". Além de 
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naturalizar que a política é feita de desvios de conduta- por isso, se o indiví
duo se torna política, automaticamente, ele tem um período em potencial de 
se corromper), a falta de punições mais rígidas acaba gerando uma situação 
de conforto para aqueles que se voltam contra a ordem constitucional. Seja 
pela morosidade do judiciário ou a falta de institucionalização e legitimação 
das ações, o enfrentamento se torna mínimo. 

Entre as práticas mais frequentes, aparecem: 

- Nepotismo (quando o governante elege algum parente para ocupar um 
cargo público) 

- Clientelismo (compra de votos) 

- Peculato (desvio de dinheiro ou bens públicos para uso próprio 

- Caixa dois (acúmulo de recursos financeiros não contabilizados) 

- Tráfico de influência, uso de "laranjas" (empresas ou pessoas que servem 
de fachada para negócios e atividades ilegais) 

- Fraudes em obras e licitações 

- Venda de sentenças, improbidade administrativa e enriquecimento ilícito. 

• O entendimento da corrupção enquanto algo cultural é uma realidade entre 
estudiosos. Por isso, o seu efeito endêmico se edifica a cada dia, ganhando 
novos traços (principalmente quando se olha para a realidade parlamentar 
brasileira - que carece de representatividade maior). 

• Um dos desafios da população é se ver representada na leitura ideoló
gica (com pseudoideologias) dos partidos e candidatos. O Brasil conta, 
atualmente, com 35 partidos políticos (fato destacado até o fechamento 
da edição do material). Entretanto, grande parcela da população não se 
vê representava por esses indivíduos - o que explícita o desalinhamento 
entre os representantes da população e a própria população. Certamente, 
no modelo pluripartidário que o Brasil vive hoje, sua estrutura e funciona
mento são elementos questionáveis. Em "Raízes do Brasil" (1936), o autor 
Sérgio Buarque de Holanda discorre sobre a propensão do brasileiro para 
a informalidade, o que atingira sua relação existencial. 

É preciso olhar para a corrupção como um todo, ou seja, entender que as 
pequenas ações que são alimentadas e perpetuadas pela população, muitas 
vezes de maneira automática e sem reflexão, o que sustenta a propagação 
de desvios de condutas na esfera política do país. O funcionamento das 
relações é um termômetro da coletividade- desta forma, se os atritos nas
cem, é preciso saná-los. Para tal, de nada adianta o indivíduo se apropriar 
de diferentes condutas que atingem o bom senso, a ética, moralidade e o 
respeito, mas em seguida criticar um parlamentar, empresário ou quem quer 
que seja, envolvido em escândalos de corrupção. 
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• Dessa forma, uma das bases mais importantes para a evolução do texto é 
apontar a conexão entre a corrupção do dia a dia e os mandos e desman
dos no Congresso. Para tal. vale destacar ações cotidianas que esfacelam 
a vida coletiva: 

- Não dar nota fiscal 

- Vender produtos sem nota ou contrabandeados 

- Utilizar carteirinhas de identificação falsas 

- Comprar a Carteira Nacional de Habilitação 

- Parar em vagas reservadas para uma parcela específica da população 

- Assistir séries piratas 

- Furar a fila 

- Fazer "hora" no trabalho 

• Nos últimos anos, pela relevância do tema, o mesmo ganhou enfrentamentos 
aperfeiçoados para a superação - fato ainda não conquistado e distante de 
tal concretude. Dessa forma, o Estado possui mecanismos de controle como 
o TCU (Tribunal de Contas da União), os Tribunais de Contas dos Estados e de 
vários Municípios e a CGU (Controladoria Geral da União), criada em 2003. 

• Outra ferramenta é a Lei 12.846/2013, conhecida como lei antlcorrupção. De 
caráter não penal. institui e regula a responsabilidade objetiva e civil de 
empresas pela prática de atos de corrupção contra a administração pública 
nacional ou estrangeira. Já a Lei da Ficha Limpa, que entrou em vigor em 
2010, impede a candidatura em eleições de políticos com condenações por 
órgãos colegiados, um passo importante para a ética na política. 

• A Lei de Acesso à Informação Pública (Lei 12.527/2011), que determina que 
qualquer cidadão tem o direito de examinar documentos produzidos ou 
custodiados pelo Estado, desde que não estejam protegidos por sigilo ou se 
referirem a informações de caráter pessoal. também serve para acompanhar 
os gastos dos governos. 

• A partir desse recorte emblemático que promove um olhar para a problemá
tica da corrupção, é nítido que o tema nunca sai de "moda". Outros "itens" 
do imbróglio político também permanecem em alta. Um dos debates mais 
intensos diz respeito à mentira (no caso, transformada em "promessas" que 
não são cumpridas). Nessa lógica, algumas provocações são úteis: 

- Seria a mentira uma conduta ética? Uma proteção? Uma condição humana? 
Uma necessidade? 

- De certa forma, é possível afirnt.ar que a mentira nasceu junto com a 
sociedade. A vida coletiva proporcionou o surgimento das mentiras. 
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Uma expenencia da Urnversidade de Massachusetts mostrou que, 
quando duas pessoas se conhecem, cada uma conta em média três 
mentiras- nos primeiros dez minutos de conversa. Na política, a questão 
é emblemática. 

- Quando as pessoas se comunicam via mensagens de texto, essas mentem 
três vezes mais, em média, do que falando cara a cai-a. Usando e-mail, 
cinco vezes mais. Foi o que concluíram os psicólogos Robert Feldman e 
Mattityahu Zimbler, da Universidade de Massachusetts Amherst. 

- Além da política, outras esferas ganham uma referência importante no 
peso da mentira. Na economia, na política, na imprensa, na medicina, na 
propaganda, no consumo, nas relações humanas- em todos os cantos 
as mentiras existem. 

No segmento eleitoral e na visão corrompida que as mentiras ganham, 
os espaços virtuais são grandes responsáveis pelo alcance de boatos 
(boataria da internet é um tema relevante neste meio onde os seres 
humanos se tornam reféns da tecnologia e muitas vezes adquirem a 
necessidade da superexposição na sociedade do selfie e dos likes). 

3.8.2. Números da corrupção 
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Segundo o Fundo Monetário Internacional (FMI), a corrupção move anu
almente entre 1,5 bilhão e 2 bilhões de dólares em suborno tanto em 
países pobres como ricos. As perdas com propina representam 2°k do PIB 
(Produto Interno Bruto) mundial. 

• O próprio FMI chegou a destacar que a corrupção tende a gerar instabili
dade política no país onde esta se instaura. Em relatório divulgado, o FMI 
cita o caso da Guatemala, que vivenciou a queda do executivo nacional 
após escândalos de corrupção vazarem. 

Em fevereiro de 2016, após votação popular internacional, a ONG Transpa
rência Internacional divulgou o resultado de uma pesquisa sobre casos de 
corrupção. O escândalo envolvendo a Petrobrás aparece como segundo 
maior do mundo. No caso, o escândalo ficou atrás do ex-presidente ucra
niano VHHor Yanuliovych, que responde pelo desvio milionário de recursos 
para sua conta privada. 

Em setembro de 2016, o portal de notícias UOI, divulgou o resultado de 
uma enquete realizada sobre o principal problema da cidade. Denominado 
"Avalia Cidade", os internautas puderam escolher o principal problema da 
cidade que foi a corrupção. A corrupção foi apontada como o principal 
problema em 341 cidades. Entre as 26 capitais onde haverá eleições, em 
12 a corrupção é vista como o maior problema da cidade. Os internautas 
avaliaram que a corrupção é o maior problema em 12 capitais: Rio de 
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janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Cuiabá, Goiânia, Rio 
Branco, Manaus, Macapá, Palmas, Aracaju e Maceió. Em segundo lugar, 
aparece a questão da segurança pública- um dos gargalos para o avanço 
social do país. 

o destaque importante se dá para algumas justificativas (pouco concretas e 
simplesmente simbólicas) para a naturalização das ações transgressoras: 

Todos os indivíduos já fizeram algo do tipo (furar fila, roubar sinal de TV 
a cabo, usar internet sem fio do vizinho, baixar séries piratas etc.). Sendo 
assim, o "peso" do erro parece interiorizado. Esse é o efeito de se natu
ralizar algo incorreto. 

O fato dos políticos desviarem milhões I bilhões acaba possibilitando 
que os indivíduos, na sua plenitude, se apropriem destas práticas ilícitas 
interpretadas como "menos nocivas". O erro se encontra no aspecto da 
transgressão moral. Não se avalia o aspecto quantitativo necessariamente, 
mas sim o grau de respeito, comprometimento e intencionalidade de cada 
cidadão ao cometer uma infração propositalmente. 

A sensação de impunidade alarma, porém não impede tais ações. Um 
dos maiores desafios políticos do país é justamente o elemento que im
pulsiona tais práticas. A sensação de impunidade gera um efeito cíclico. 
Como poucos são responsabilizados por tais atos ou, quando acontece a 
responsabitização está é sutil e amena, a propagação destes atos torna-se 
corriqueira. 

A questão do monitoramento é outro ponto relevante para a discussão. 
Muitas pessoas se ocupam de ações ilícitas e transgressoras quando não 
estão sendo monitoradas. Essa necessidade pelo monitoramento para que 
a ação incorreta não seja cometida sugere uma constituição de valores 
inversos. O indivíduo que se preocupa com o coletivo e age dentro do bom 
senso, não precisa de monitoramento ou rastreamento para se ocupar de 
ações corretas. 

3.9. A desigualdade de gênero na esfera política 

A política é marcada por pontos relevantes para o debate. Toda proposta de 
redação que se ocupa da discussão política, por natureza, tende a apresentar ao 
candidato múltiplas possibilidades de análise. Em hipótese nenhuma, o candidato 
deve confundir exposição acerca da temática política, com a questão partidária. 
Nesse contexto, uma das discussões em alta nos últimos anos, coloca a mulher 
como protagonista do debate. 

Que a mulher já enfrenta o preconceito e discriminação em diferentes segmen
tos da vida coletiva grande parte da população já sabe. O entusiasmo necessário 
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para escrever sobre o tema se dá no método comparativo, ou seja, quando a 
realidade política com relação à mulher é analisada a partir de outros contextos. 

Nessa lógica, o tema proporciona ao candidato uma visão holística sobre a 
crise de representatividade e a falência do conteúdo diversificado de alcance na 
esfera política- excluindo as mulheres, dentre outros grupos considerados minorias 
(aqueles que sofrem algum tipo de exclusão social e marginalização). 

3.9.1. O que os dados dizem? 

• Nas eleições de 2016 o Brasil contava com mais de 144 milhões de eleitores 
aptos ao exercício do pleito. 

• Do eleitorado apto a votar nas eleições de outubro, 75,2 milhões eram 
mulheres (53,2°/o), 68,7 milhões (47,7°/o) homens e 95,2 mil não informaram 
o sexo. 

• Do total do sexo feminino, 44 milhões tinham idade entre 21 e 49 anos; 
22,9 milhões, de 50 a 79 anos; 5,1 milhões, de 16 a 20 anos; e 2,2 milhões 
idade superior a 79 anos. 

• Entre os eleitores do sexo masculino, 41,2 milhões tinham idade entre 21 
e 49 anos; 19,9 milhões, 50 a 79 anos; 5,1 milhões estavam na faixa etária 
entre 16 e 2o; e 1,7 milhão tinham mais de 79 anos de idade. 

• Na comparação com o total de eleitores aptos a votar nas eleições muni
cipais de 2012, o Brasil registrou crescimento de 3,96°/o, passando de 138,5 
milhões para 144 milhões eleitores. 

• O município paraense de Canaã dos Carajás teve o maior crescimento do 
país no número de eleitores, com evolução de 69%. Em 2012, eram 23.593 
aptos a votar e esse número saltou para 39.832. · 
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• Com relação à escolaridade, os dados também chamam a atenção. 41,1 
milhões (28,5%) informaram à justiça Eleitoral que não completaram o 
ensino fundamental, que compreende as séries do 1° ao 9° ano. Segundo 
dados do Tribunal Superior Eleitqral (TSE), 27,39 milhões de eleitores (19%) 
completaram o ensino médio, enquanto 27,38 milhões disseram não ter 
concluído essa etapa. 

• Em 3.815 municípios apenas homens concorreram ao cargo de prefeito, 
o que correspondia a 68% do total de 5.568 municípios. Segundo o TSE, 
52 cidades tiveram somente mulheres como candidatas a prefeita, o que 
correspondia a menos de 1°/o, 

• Das 5.509 cidades com eleição definida no primeiro turno, apenas 639 terão 
prefeitas em 2017, um índice de 11,6%. Nas últimas eleições, em 2012, 663 
mulheres foram escolhidas para administrar cidades do país, 11,9% do 
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total, o que demonstram um ligeiro recuo da mulher na esfera política 
municipal. Em alguns Estados do país, o percentual de mulheres eleitas 
em relação ao total é maior. Todos, porém, ficam abaixo de 30•1o. A maior 
representatividade proporcional é no Rio Grande do Norte, em que 28% 
das prefeituras ficaram com mulheres. Em seguida, estão Roraima (27%), 
Alagoas (21%), Amapá (20%) e Maranhão (19%). Em situação oposta, com o 
menor percentual de mulheres eleitas, está o Espírito Santo, onde somente 
5•k das administrações serão comandadas por mulheres em 2017. 

• Nas capitais, oito prefeitos foram eleitos no primeiro turno nas eleições 
de 2016. Entre eles, apenas uma é mulher: Teresa Surita, do PMDB, eleita 
em Boa Vista (RR). A maior cidade governada por uma mulher é Pelotas 
(RS), onde Paula Mascarenhas (PSDB) foi eleita com 6o% dos votos. 

• Apenas uma das 57 cidades que tiveram segundo turno nas eleições mu
nicipais de 2016 elegeu uma mulher para a prefeitura. As candidatas eram 
minoria nas disputas naquela etapa do pleito, com apenas seis represen
tantes. Dentre as que concorriam, apenas Raquel Lyra (PSDB) teve êxito 
nas urnas, em Caruaru (PE). 

Um dos pontos de destaque para uma produção textual bem articulada diz 
respeito ao equilíbrio entre demonstração de domínio de conteúdo e explana
ção crítica. Dessa forma, dominar alguns dados (ainda que não precisamente, ou 
seja, é possível falar que a maior parte do eleitorado brasileiro é representado 
por mulheres) facilita o aprofundamento dos tópicos frasais selecionados para a 
articulação das ideias. 

Além disso, o domínio dos dados pode facilitar a compreensão de desafios 
para determinados assuntos. Esse é o caso do tema em questão. Se a maior parte 
do eleitorado são mulheres, automaticamente, a representatividade na esfera po
lítica deveria ser mais equilibrada. No caso, os dados da participação da mulher 
na política são alarmantes: 

• O Brasil conta com 13,5% de vereadoras, 12°/o de prefeitas, 1o•k de depu
tadas (federais) e 15% de senadoras (dados fechados em setembro de 
2016). 

• Quando a situação da mulher na política brasileira é comparada a outras 
realidades, o tema ganha novos contornos ainda mais problemáticos. No 
ranking _da União Inter Parlamentar, composto por 193 países, o Brasil 
aparece na 155• colocação. 

• Ocupando a 155• colocação, o Brasil aparece atrás de países como Arábia 
Saudita (93•), Síria (136•), Sudão (45•), Libéria (149•) e Afeganistão (52•). 
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3.9.2. Ranking União Inter Parlanfentar (atualização de novembro de 2016) 
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• Com relação à América do Sul, o Brasil aparece atrás de países como Argen
tina (28°), Chile (121o), Paraguai (123o) e Venezuela (128°). 

• Aparecer atrás da Arábia Saudita no ranking geral se desenha como um gra
víssimo problema. No país, a segregação entre os sexos em locais públicos 
é imensa. Ainda assim, no início de 2013, em uma canetada, o rei saudita 
determinou uma cota de 20°/o de mulheres no Conselho consultivo do país. 

Número de mulheres nos parlamentos do mundo subiu apenas 0,5 ponto 
percentual em 2015, abaixo do crescimento de anos anteriores, frustrando 
expectativas de que a igualdade entre gêneros no poder legislativo possa 
ser atingida nas próximas décadas. 

Em seu relatório anual denominado "Mulheres no Parlamento 2015: Revisão 
Anual", a IPU informou que as mulheres respondem por 22,6% dos membros 
dos parlamentos no mundo. A média de crescimento na última década vinha 
sendo de 6,4 pontos percentuais, e com o fraco avanço de 2015, a IPU disse 
ter pouca confiança de que a situação irá mudar em breve. A situação é parti
cularmente decepcionante diante da meta para atingir a igualdade de gênero 
e o empoderamento de todas as mulheres e meninas até 2030, como parte 
dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Enquanto o número médio 
de mulheres não está subindo tão rápido como o esperado, a IPU notou que 
elas estão ocupando posições cada vez mais importantes. De todos os 273 
presidentes de parlamentos no mundo, 49 são mulheres, um aumento de seis 
posições na comparação com 2014 (dado de março de 2016). 

3·9·3· Qual gancho o examinador pode solicitar para a reflexão? 

Uma das ramificações do tema que pode aparecer enquanto evolução teórica 
e conceitual é a questão do direito ao voto para as mulheres brasileiras. O debate 
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envolve uma análise sobre a plenitude do exercício da cidadania alinhado com a 
mobilização da sociedade pela amplificação da participação política. Sendo assim, 
alguns pontos são importantes: 

O direito de voto feminino foi conquistado inicialmente no estado do Rio 
Grande do Norte, em 1927 (por meio de lei estadual). Com a lei número 66o, 
não havia "distinção de sexo" para o exercício eleitoral no estado nordestino. 
Na época, havia uma ausência de regulamentação dos possíveis conflitos 
entre a legislação do Estado e a Constituição Federal Brasileira. Nesse sen
tido, logo a Comissão de Poderes do Senado se articulou e anulou todos os 
votos femininos daquela eleição. 

Em 1932, com a publicação do primeiro Código Eleitoral Brasileiro é que 
a participação feminina tornou-se uma realidade nacional. Entretanto, a 
participação era restritiva. O Código Eleitoral no então governo de Getúlio 
Vargas dava o direito de participar das votações somente para mulhe
res casadas (com autorização dos maridos) e às viúvas e solteiras com 
renda própria. As coisas mudaram só dois anos mais tarde, em 1934: as 
restrições ao voto feminino foram eliminadas do Código Eleitoral, embora 
a obrigatoriedade do voto fosse um "dever masculino". Enfim, no ano de 
1946, uma nova alteração no código também tornou obrigatória a votação 
pelas mulheres. 

Foi no Rio Grande do Norte que também ocorreu a eleição da primeira pre
feita. Em 1929, Alzira Soriano, aos 32 anos, elegeu-se na cidade de Lajes. Mas 
a administração da primeira mulher a frente de um município durou pouco: 
com a Revolução de 1930, a prefeita perdeu o mandato por não concordar 
com o governo de Getúlio Vargas. Somente com a redemocratização, em 
1945, Alzira Soriano voltou à vida pública, como vereadora do município 
onde nasceu, em jardim de Angicos, chegando até à Presidência da Câmara 
de Vereadores. 

A médica Carlota Pereira de Queiroz foi a primeira deputada federal da 
história do Brasil. Eleita pelo estado de São Paulo, em 1934, Carlota fez a 
voz feminina ser ouvida no Congresso Nacional, ao participar da Constituinte 
que aposentou a Constituição da República Velha. 

Em 1979, o arenista João Bosco era eleito senador pelo estado do Amazonas. 
Apenas dois meses depois de se consagrar nas urnas, sofreu um acidente 
vascular cerebral e faleceu. Ocupou o posto Eunice Michiles, entrando para 
a história como a primeira senadora da era republicana. 

A primeira mulher a governar um estado brasileiro não foi eleita diretamente 
para o cargo. Em 1983, lolanda Fleming foi eleita vice-governadora do Acre 
na chapa encabeçada por Nabor Junior. Em 1986, quando o governador 
deixou o cargo para disputar uma vaga no Senado, tolanda se tornou a 
primeira mulher a governar um estado da federação. Oito anos depois, em 
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1994, Roseana Sarney se tornaria a primeira mulher a vencer uma eleição 
majoritária estadual como cabeça de chapa, no Maranhão. 

Em 1985, na concorrida campanha eleitoral para a prefeitura de Fortaleza, 
Maria Luiza Fontenele ocupava o terceiro lugar, com pequenos 10°k de inten
ções de voto. Abertas as urnas, a surpresa: Maria Luiza venceu o páreo, se 
tornando a primeira mulher eleita para governar uma capital de um estado 
brasileiro. 

Ainda que o Brasil seja considerado um país de atraso na participação eleito
ral das mulheres, da América Latina, somente Equador e Chile fizeram antes. 
Outros países europeus, referências em diferentes aspectos, garantiram a 
participação feminina ainda mais tarde- a França, por exemplo, conhecida 
pela bandeira da igualdade, liberdade e fraternidade, só autorizou o voto 
feminino em 1945 e Portugal só retirou todos os empecilhos ao voto das 
mulheres em 1976. 

Uma comparação com a esfera mundial também se destaca para o entendimento 
do sufrágio universal e, consequentemente, a participação feminina na política. A 
Nova Zelândia, país da Oceania, foi o primeiro a garantir o sufrágio universal, em 
1893. Porém, apenas em 1919, as mulheres adquiriram o direito às candidaturas. 

Em 1907, a Finlândia consolidou-se como o primeiro país a eleger mulheres para 
seu parlamento. Na ocasião, das 62 candidatas, 19 foram eleitas. No Reino Unido, 
em 1918, na considerada P onda do feminismo, as mulheres acima de 30 anos al
cançaram o direito ao voto. 

Vale destacar que em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos for
taleceu a participação política, estabelecendo esta como um direito de todos. O 
Paraguai, em 1961, foi o último país da América Latina a reconhecer o direito de 
voto às mulheres. Na África do Sul, onde as mulheres brancas votavam desde 1930, 
apenas com o fim do apartheid, em 1994, as mulheres negras puderam participar 
dos pleitos eleitorais. 

3.9.4. O que já foi feito para diminuir essa discrepância na participação fe
minina na esfera política brasileira? 
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A marca de aproximadamente 10°k de mulheres na política (dados do Tribu
nal Superior Eleitoral) persiste desde a década de 1990. Desta forma, alguns 
mecanismos foram pensados para tentar reduzir essa desigualdade que ceifa 
as condições da representatividade feminina na sociedade como um todo. 

Em 1997, entrou em vigor a lei número 9.504, que determinou que "cada 
partido ou coligação preencherá o mínimo de 30°k e o máximo de 70°k para 
candidaturas de cada sexo", uma tentativa de estimular uma maior presença 
feminina nos cargos políticos. Se por um lado a obrigatoriedade estimulou o 
aparecimento de mais candidatas ao longo dos anos, o mesmo não aconteceu 
com o número de eleitas (Fonte: Nexo Jornal). 
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• Entre as novidades da Reforma Eleitoral de 2015 (Lei n• 13.165) há uma al
teração na aplicação do Fundo Partidário que estipula um valor maior a ser 
investido no incentivo à participação feminina na política. De acordo com 
o novo texto do artigo 44, inciso V, da Lei n• 9.096/95, pelo menos s•fo do 
total do valor recebido por cada partido deve ser investido na criação e 
manutenção de programas que promovam a participação das mulheres no 
mundo da política. Conforme prevê o texto da lei, esses programas devem 
ser geridos pela secretaria da mulher de cada agremiação partidária e, no 
caso de não existir essa secretaria no partido, o responsável deve ser o 
instituto ou fundação de pesquisa e educação política da legenda. 

• Além disso, para as eleições de 2016, 2018 e 2020, os partidos deverão re
servar no mínimo s•t. e, no máximo, 15•k dos recursos do Fundo Partidário às 
campanhas eleitorais para aplicar nas campanhas das candidatas mulheres. 
Esses valores também devem ser guardados em contas bancárias específicas. 

• A Lei das Eleições (Lei no 9.504/1997) determina, no artigo 93-A, que o TSE 
deve promover propaganda institucional em rádio e televisão destinada a 
incentivar a participação feminina na política, de 1• de abril a 30 de julho 
dos anos eleitorais. 

Além das intervenções legislativas já realizadas, o Tribunal Superior Eleitoral 
encabeçou uma campanha que visa a construção de uma consciência sobre 
a importância da participação feminina na política. Dessa forma, por meio 
de vídeos educativos, a campanha convidava a população para o debate, 
refletindo sobre os ganhos sociais de tal ação. Intitulada de "Igualdade na 
Política", a campanha se utilizava de veículos de comunicação como a te
levisão e o rádio, além da utilização de banners e folders como forma de 
divulgação. 

O processo de transformação no cenário político com relação ao debate de 
gênero passa por uma modificaçã<l. cultural que envolve toda a conjuntura 
da realidade brasileira. Dessa forma, vale destacar que, em abril de 2016, 

169 



170 

TEMAS DE REDAÇAO PARA TRiflUNAIS Rodolfo Cirocioli 

foi sancionada a lei 13.272/2Õ16, que institui o ano de 2016 como o Ano do 
Empoderamento da Mulher na Política e no Esporte. 

Em setembro de 2016, a ONU Mulheres, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o 
Instituto Patrícia Galvão e o Grupo de Pesquisa sobre Democracia e Desigual
dades da Universidade de Brasília (Demodê/UnB) lançaram a plataforma 
online Cidade so-so: Todas e Todos pela Igualdade. Por meio da plataforma 
digital, candidatas e candidatos dos 5.568 municípios brasileiros poderão 
se cadastrar e assumir, publicamente, compromissos com a promoção 
dos direitos das mulheres, durante a campanha eleitoral. Os eleitores, ao 
acessarem a plataforma digital, poderão identificar as propostas de suas 
candidatas e candidatos para o tema da igualdade de gênero e, depois, 
cobrar a realização destes compromissos, caso sejam eleitos. A plataforma 
Cidade 50-50 tem como origem os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 
(ODS), 2015 pelos Estados-membros da ONU, e a iniciativa global Por um 
Planeta 50-50 em 2030: um passo decisivo pela igualdade de gênero, lançada 
pela ONU Mulheres. O ODS 5 visa a alcançar a igualdade de gênero e o 
empoderamento das mulheres. 

Ao acessarem a plataforma, as candidatas e os candidatos poderão assumir 
compromissos em seis grandes áreas de atuação: 

- Governança e financiamento: trata sobre a gestão pública com perspectiva 
de gênero; 

- Empoderamento econômico: assegura que os talentos, habilidades e a 
experiência das mulheres possam ser desenvolvidos em sua plenitude; 

- Participação política: promove oportunidades e condições para que as 
mulheres participem da vida pública e da política das cidades em pé de 
igualdade com os homens; 

Educação inclusiva: inclui temas relacionados à igualdade de gênero e 
raça na educação e no cotidiano social; 

Enfrentamento à violência contra as mulheres: promove o fortalecimento 
da rede que atende mulheres em situação de violência, com qualidade 
e respeito, nos espaços públicos e privados; 

- Saúde: chama a atenção para a implementação de serviços municipais 
que garantam atendimento adequado às mulheres e meninas em sua 
diversidade. 

Na cidade de São Paulo, as eleições municipais de 2016 trouxeram novos 
ares para a mulher na política. O número de mulheres na Câmara Municipal 
dobrou. A partir de 2017, 11 mulheres serão vereadoras na maior cidade do 
país, contra as 5 da atual legislatura. A representação feminina, portanto, 
passará de 9°k para 20°k dos 55 parlamentares locais. 



-EVOLUÇÃO 

Proporçlío de vereadoras nos munícipios brasileiros 
~L rnulhere::-~ 

1992 7,4 
1996 11.1 
2000 11,6 
2004 12.7 
2008 12,5 
2012 13,3 
2016 13,3 

3-9·5· Intervenções para a proposta 

O tema em si envolve um aspecto emergencial para a intervenção. Dessa forma, 
ao sugerir prováveis mecanismos que viabilizem o acesso da mulher ao ambiente 
político, é necessário pensar em curto prazo. Isso porque alterar toda uma estru
tura cultural para que a sociedade absorva melhor a situação e consiga reduzir, 
amenizar ou eliminar toda e qualquer forma de desigualdade é trabalhoso e tende 
a se concretizar de maneira longitudinal. 

Por isso, a fim de fugir de uma análise muito genérica e abstrata, alguns ele-
mentos podem ser destacados: 

Como pressuposto maior da Constituição Federal de 1988, a chamada "Cons
tituição Cidadã", uma sociedade justa, igualitária e fraterna será alcançada 
quando a igualdade de gênero for garantida. Entretanto, para isso, é preciso 
evoluir no tema em diferentes segmentos da vida coletiva, problematizando 
a ausência da mulher nas esferas políticas, oportunizando o debate e ga
rantindo um amadurecimento das propostas. Trata-se de uma intervenção 
que envolve o aspecto cultural e demanda tempo. Ainda assim, mesclando 
com outras ações o efeito pode ser positivo. 

A participação feminina na esfera política é uma temática internacional. 
Não é à toa que desde a década de 1980, o Brasil cumpre com discus
sões de cunho mundial acerca do tema. Dessa forma, muitos projetos de 
lei já foram discutidos e projetados para estabelecer uma equidade de 
ocupações políticas -fato que envolve uma demasia maior pelo tema. 
Entretanto, o mecanismo é questionável, visto que tende a sustentar 
uma "obrigação" maior- fator legal, o que pode não ser saudável por 
completo. Ainda assim, a possibilidade de estabelecer um número idên
tico para cargos designados aos homens e as mulheres se constrói de 
maneira coerente e possível, já que a população estaria representada 
de maneira igualitária. 
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• De maneira holística, algumas discussões podem chegar ao aspecto edu
cacional do país. A transformação social estaria atrelada a uma sociedade 
mais justa e igualitária. Dessa forma, o debate de gênero dentro das 
esferas educacionais, de todos os níveis, possibilitaria a existência de 
uma cultura contra o machismo e as disparidades de condições entre 
homens e mulheres (em todos os segmentos da vida coletiva). Por meio 
de uma estrutura de ensino, disciplina específica ou adaptação do currí
culo já existente, a evolução do tema seria concreta com tal preocupação 
e zelo. 
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A evolução do tema tende a desmistificar uma proposição que penaliza 
a mulher socialmente: a maternidade. A sociedade penaliza a mulher por 
uma das ações mais nobres do ser humano. Vale destacar que grandes 
personagens do ambiente brasileiro elevam o tom do debate: deputadas e 
senadoras eleitas. No caso, o ano de 2016 se tornou simbólico ao apontar 
uma presidente para o supremo Tribunal Federal (STF), a ministra Cármen 
Lúcia. No seu primeiro dia à frente do STF, a ministra Cármen Lúcia reforçou 
o preconceito existente contra as mulheres no Brasil. "Há, sim, discriminação 
contra mulher. Há, sim, discriminação mesmo como casos nossos de juízas que 
conseguimos chegar a posições de igualdade. Há, sim, enorme preconceito 
contra nós mulheres em todas as profissões. Eu convivo com mulheres que 
o tempo todo são discriminadas", afirmou a ministra. A ministra é conhecida 
por ações distintas de seus colegas: ela é a única integrante do colegiado 
que não utiliza carro oficial com motorista. Em 2007, ela também quebrou 
a tradição na Corte e foi à sessão usando calça comprida. Antes disso, uma 
regra interna determinava que mulheres só poderiam entrar no plenário 
usando saia. Em viagens oficiais, a ministra opta por não receber diárias 
(ainda que tenha direito). A ministra, símbolo do empoderamento da mulher, 
tem visões consideradas polêmicas: 

- A favor do fim do foro privilegiado; 

- Quando esteve na presidência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 2012, 

determinou a divulgação de' seu contracheque, quando o STF discutia a 
validade da Lei de Acesso à .Informação. 

- Proferiu decisões sobre casos de nepotismo e liminares que derrubaram 
pagamento de aumento a servidores públicos. 

- A ministra se declarou impedida para julgar a ação que pede o paga
mento da correção de planos econômicos da década de 1990, porque o 
pai dela entrou na justiça e seria beneficiado pela decisão do STF. 

Foi relatora de importantes processos julgados pelo plenário, como a ação 
penal do ex-deputado federal Natan Donadon, primeiro parlamentar preso 
por sentença condenatória, e da ação que pretendia barrar autorização 
prévia para publicação de biografias não autorizadas. 
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A efeito de contextualização do tema, representar as causalidades da baixa 
participação feminina política, assim como as consequências, é retomar o am
biente do país que violenta sua mulher de maneira indiscriminada (destaque 
para os 10 anos da lei Maria da Penha em 2016 - que apontou avanços, mas 
carece de ajustes práticos). O Brasil é o pior país da América do Sul em termos 
de oportunidades e desenvolvimento de meninas, de acordo com um relatório 
divulgado pela ONG Save the Children, baseada nos EUA. Entre 144 nações ava
liadas, o Brasil ocupa a 102• posição do (ndice de Oportunidades para Garotas. 
Em todo o continente americano, o país fica à frente apenas de Guatemala e 
Honduras no ranking que considera dados sobre o casamento infantil, gravidez 
na adolescência, mortalidade materna, representação das mulheres no Parla
mento e conclusão do estudo secundário. 

3.10. Debates políticos, pulverização ideológica, marketing político e a ques
tão da segurança das urnas eletrônicas 

Nesse leque político, a introspecção sobre alguns pontos torna-se crucial. A 
estrutura política (amplamente questionada) e a sua operacionalidade já não se 
desenham da maneira mais articulada. Soma-se a este elemento o descaso que o 
tronco temático "política" ganha nos debates escolares, institucionais ou corpora
tivistas. A guerra de egos ou a discussão pautada nos "achismos" pouco contribuiu 
e desfigura ainda mais a triste realidade da política brasileira. 

Sendo assim, partimos para algumas contribuições argumentativas de destaque: 

• Lógica dos debates políticos transmitidos em rede nacional: um dos meca
nismos existentes dentro da campanha eleitoral brasileira é a realização 
de debates televisivos. Em momentos pontuais e isolados, os principais 
candidatos se reúnem para "supostamente" debaterem projetos, programas 
e alternativas para os principais problemas de suas áreas de candidatura. 
Em tese, um confronto de ideias e uma discussão acirrada sobre medidas 
I alternativas para enfrentar os principais problemas sociais seria uma das 
oportunidades para o eleitor indeciso conhecer propostas, se reconhecer 
em uma ou outra ideologia e, a partir de então, definir seu voto de ma
neira consciente. Como discutir política é retratar o abismo entre teoria e 
prática, grande parte dos debates (para não elucidar uma visão do total 
destes), acaba deixando a desejar. De maneira pouco útil e funcional, os 
candidatos se reúnem para trocar elogios, fortalecer a base de apoiou ou 
simplesmente para alternar ofensas, agressões verbais e travar a disputa 
pela paternidade do programa social X ou Y. Desta forma, nota-se a crise 
de representatividade que a população enfrenta. O espaço que deveria ser 
promissor para a "disputa" intelectualizada persuasiva, se torna mero am
biente performático onde o show passa a fazer mais sentido. Desta forma, 
temos a baixa efetividade dos debat~s televisivos que, seguindo o modelo 
dos próprios programas da rede aberta, servem como um espetáculo de 
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baixa qualidade e pouco (oU: nenhum) conteúdo. Além disso, o ataque reali
zado nos debates tenta estigmatizar os candidatos entre herói ou vilão (em 
um ambiente de carência de idolatria personificada), entre o bem e o mal, o 
ético e o antiético e assim por diante. Assim sendo .. nota-se a infantilização e 
banalização dos debates, algo que pode ser observado em outros espaços 
que não apenas a televisão. 

Pulverização ideológica: muito se discute o impacto que as ideologias (ou 
supostas ideologias) apresentam para a sociedade. Vivenciamos um período 
histórico onde as pessoas sentem a necessidade e/ou obrigatoriedade de 
se reconhecerem de um lado ou outro da discussão. Essa visão maniqueísta 
dos assuntos, essa exigência em dominar os acontecimentos e se posicionar, 
acaba por extrair a análise do conteúdo, a introspecção reflexiva e a crítica 
bem articulada. Esse ambiente de polarização soterra as possibilidades do 
debate. A sociedade basicamente se divide em duas grandes facetas: os 
que pensam como "nós "(bons, intelectuais e corretos) e os que pensam 
diferente (maus, ignorantes e corruptos). Essa visão dicotômica e dualista 
é que tem dado respaldo para os amores e paixões do século XXI (pessoas 
que desfizeram amizade por conta da política é fato decorrente e concreto). 
De certa forma, o "convite" à opinião é sugestivo- do tema mais simples ao 
mais complexo. o dramaturgo e cronista Nelson Rodrigues definiu certa vez 
o Brasil como a "pátria de chuteiras". Dizia-se, na década de 1970, auge do 
futebol nacional, que éramos 90 milhões de técnicos, tal a paixão despertada 
pelo chamado esporte bretão. Atualmente, o futebol fracassou. Transferimos 
nosso entendimento de técnicos, dominadores do assunto e com propriedade 
de discurso, para atuarmos na vida política. Aplicamos os julgamentos com a 
toga que compete uma visão autoritária e totalitarista. Tomados pelo ódio e 
rancor da opinião contrária, dogmatizamos os outros. A persuasão oriunda 
do da retórica, se perde no discurso impositivo e imperativo. A visão infantil 
que detemos para entender o mundo enquanto crianças, os antagonismos 
autoexplicativos: frio e quente, dia e noite, mole e duro, refletem na atual 
realidade dos símbolos binários, reduzindo o entendimento sobre o que 
acontece ao nosso redor. Em um país com trinta e cinco partidos políticos 
(e tantos outros para nascer), com a falta de identificação ideológica, com o 
descaso do discurso político, com a massificação dos temas sociais ou com 
a descrença alargada pela intensa corrupção, a pulverização ideológica só 
pode ser combatida com resistência, força e educação política. Longe de 
qualquer forma de violência racionalizada, o tema exige compromisso e 
esforço coletivo. 

Amnésia eleitoral: outra realidade assistida no Brasil diz respeito ao que 
tem sido frequentemente chamado de amnésia eleitoral. A apropriação do 
termo "amnésia" nunca fez tanto sentido quando alinhada com a questão 
eleitoral. No atual regime político, tomado por estruturas hierarquizadas 
e altamente burocráticas (questionáveis, diga-se de passagem), o cidadão 
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exerce o direito de votar a cada dois anos (levando em consideração as 
eleições a nível municipal, estadual e federal). Desta forma, para alguns, 
essa seria uma forma de garantir o contato com a política de maneira mais 
frequente. Para outros, essa "pontualidade" que o brasileiro tem com o 
sistema eleitoral não reproduz qualidade. No ambiente onde o analfabeto 
político se glorifica da negação do tema, da forte resistência ou da crítica 
desmedida pautada em senso comum, o esquecimento sobre a atuação e 
exercício da cidadania são pontos cada vez mais frequentes. Várias são as 
pesquisas que mostram que dias, meses ou anos após o pleito eleitoral o 
brasileiro acaba esquecendo em quem garantiu sua representatividade. 
Esse apagão mental decodifica a conscientização nula de grande parcela da 
sociedade com relação ao compromisso político. Além disso, existe forte 
crítica com relação à estrutura que garante a eleição- ênfase para o sistema 
proporcional de eleição (utilizado para os cargos de deputados- estadual, 
distrital e federal- e vereadores). No caso, de maneira simples e objetiva, 
o sistema proporcional garante que candidatos muito bem votados (acima 
do quociente eleitoral), "puxem" os mais votados de sua coligação (quando 
existem excedentes de votos desse primeiro mais bem votado). No atual 
momento político (ano de 2o16), dos 513 deputados federais, 477 foram eleitos 
graças ao sistema proporcional. Isso significa que apenas 36 foram eleitos 
com "os próprios votos". Portanto, nota-se um sistema tomado por mazelas 
que sucateiam o mesmo. Contudo, a alteração dessa estrutura arcaica em 
alguns aspectos passa pela tomada de decisão dos próprios beneficiados 
por tais mecanismos. 

Marketing político e o impacto no processo eleitoral: atualmente, o marke
ting ganhou diferentes espaços da vida comercial. O dinamismo do mercado 
global e a ampla concorrência trouxeram à tona mecanismos para impulsionar 
vendas, oferecendo uma visão idealizada do produto e seduzindo o provável 
consumidor. As estratégias de marketing evoluíram cada vez mais e a gestão 
desses produtos ganhou a área de serviços e pessoas. No âmbito político 
as reações não foram diferentes. Da imagem facial (com implante capilar, 
rearranjo dos dentes para melhorar dicção ou tratamento de pele) aos 
mecanismos de controle virtual para dissipar programas. o modelo parece 
o mesmo: jovens felizes, a pluralidade étnica nas campanhas televisivas, 
uma linguagem simples e objetiva, referências históricas e a alegria que 
não pode faltar. Esse cenário mostra os ganhos longitudinais do marketing 
para a construção de utopias políticas. As campanhas de publicidade com 
cifras sem fim acabam construindo e modelando um exemplo de ser humano 
que, ao assumir o posto ou cargo desejado, pode deixar a desejar ou criar 
o que é denominado no meio "estelionato eleitoral". Os discursos políticos 
com chavões, palavras de destaque e o tocante aos temas que a sociedade 
carece ouvir. Esse encantamento que já fora mais eficiente talvez esteja 
caindo em um processo de fragmentação e destruição. 
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• segurança das urnas eletrônicas: Desde 1996, a justiça Eleitoral trabalha 
com a implantação de um sistema eletrônico de votação. Mas foi em 2000, 

que o alcance se deu em todo o país. O sistema eleitoral brasileiro atual 
é constituído não tão somente pelas urnas, mas também pelos sistemas 
responsáveis por armazenar os votos, apurá-los e transmiti-los. O proce
dimento de !aeração é realizado antes das eleições e acompanhado pela 
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), o Ministério Público (MP) e os par
tidos políticos e coligações que demonstraram interesse em acompanhar 
o evento. Uma corrente crescente no meio da tecnologia da informação e 
comunicação tem se posicionado de maneira a considerar o sistema eletrô
nico bastante vulnerável e apto a comportar fraudes. Em teste realizado 
em março de 2016 pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral), duas vulnerabili
dades foram destacadas por especialistas. Uma com relação à urna para 
deficientes visuais, onde o áudio poderia ser ouvido por outros eleitores. 
Outra falha foi a possibilidade de, depois de fechada a urna, haver troca 
no número de votos atribuídos a determinado candidato. Em todo caso, 
é notável a parcela de especialistas que apontam a total confiabilidade 
na urna eletrônica, como sendo um aparato impossível de ser hackeado. 
Para uma produção textual, é preciso fugir de referências comparativas 
sem uma fundamentação restritiva como "se invadem o sistema da Nasa 
(National Aeronautics and Space Administration), é possível a invasão do 
sistema eleitoral eletrônico". 

Um dos pontos sempre debatidos com relação ao ambiente político é a questão 
da segurança da urna eletrônica. O sistema, que é criticado por uma parcela da 
população e aclamado por outra, completou 20 anos de utilização em 2016 - fato 
simbólico e relevante para uma provável discussão na proposta de redação. Foi no 
dia 13 de maio de 1996, que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) iniciou o envio das 
urnas eletrônicas aos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) para que eles pudessem 
conhecer o equipamento, ainda inacabado, que seria utilizado nas eleições muni-
cipais daquele ano. ' 

o principal objetivo da inserção da urna eletrônica no processo eleitoral brasileiro 
reside no aspecto da segurança e, consequentemente, no afastamento da interven
ção humana na ação eleitoral- por isso, o sistema em si passou (e ainda passa) por 
constantes atualizações. Ainda assim, é relevante destacar que a inviolabilidade dos 
dados é bastante questionada entre profissionais da área de segurança virtual, ou 
seja, a segurança oferecida pela urna não se faz consensual. 

A informatização do processo eleitoral foi possibilitada graças à evolução de 
equipamentos e softwares que possibilitaram tal ação de maneira mais rápida. 
Entretanto, antes dessa experiência, urnas de metal e lona foram utilizadas para 
os processos eleitorais. O primeiro Código Eleitoral de 1932 já previa em seu artigo 
57 o "uso das máquinas de votar", regulado oportunamente pelo Tribunal Superior 
(Eleitoral), assegurado o sigilo do voto. 
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Destrinchando o tema 

• O modelo eletrônico para registro dos votos começou a ser desenvolvido na 
década de 1960, por S6crates Ricardo Puntel. A ideia era de que o equipa
mento evitasse fraudes no processo, assim como erros de dupla contagem, 
problemas comuns na época em que cada eleitor declarava seu voto nas 
cédulas. 

• No tempo do Império e nos primeiros anos da República, não havia cédula 
oficial e os votos eram registrados em qualquer papel e, em seguida, depo
sitados em uma caixa de madeira. A legislação da época possibilitava ainda 
que o eleitor simplesmente declarasse sua escolha em voz alta. 

• O processo de informatização teve início com o cadastro único e automatizado 
de eleitores, que começou em 1985 e foi finalizado em 1986. Durante alguns 
anos, diversos prot6tipos de urnas eletrônicas foram apresentados pelos 
lREs. Em 1994, o TSE realizou pela primeira vez o processamento eletrônico 
do resultado das eleições gerais daquele ano, com recursos computacionais 
da própria justiça Eleitoral. 

• O primeiro contato dos eleitores com o modelo de urna eletrônica se deu 
em 1996, onde mais de 32 milhões de brasileiros, um terço do eleitorado 
da época, foram votar nas mais de 70 mil urnas eletrônicas produzidas 
para aquelas eleições. Participaram 57 cidades com mais de 200 mil elei
tores, entre elas, 26 capitais. Foi no ano de 2000 que a eleição tornou-se 
totalmente informatizada no território brasileiro. Em 2008, foi elaborada 
o projeto para a identificação biométrica dos eleitores (fato que ainda se 
encontra em transição e tende a oferecer mais segurança ao pleito segundo 
os idealizadores). 

• Segundo o próprio setor de Tecnologia das Eleições do TSE, a urna eletrôni
ca, em seu atual modelo, atende as necessidades específicas do processo 
brasileiro - isso se dá pelo fato da mesma ter sido desenvolvida para a 
realidade em específico, sem que nenhum modelo pudesse ser importado 
e adaptado para a realidade brasileira. 

• O modelo atual da urna eletrônica tem 15 em de altura, 27 de profundidade, 
42 em de largura, pesa 8 kg, vem conectado a um dispositivo de identificação 
biométrica (leitor) que reconhece a identidade do eleitor e possui, ainda, 
mais de 90 sistemas eleitorais de segurança. o conjunto dessas barreiras 
garante a segurança dos mecanismos de votação e apuração das eleições 
no Brasil. Vale ressaltar que as garantias com relação à segurança estão 
dispostas na data das repartições que lidam com o tema - visto que essa 
mesma segurança é questionada por outros setores da sociedade. 

• Um dos mecanismos prováveis de âveriguação da urna eletrônica são os 
testes públicos com as mesmas, realizados desde 2009. Estes, por sua vez, 
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expõem as urnas, em ambiertte controlado, a qualquer cidadão que queira 
testar sua segurança. O objetivo é contar com a contribuição da sociedade 
para aprimorar os equipamentos. Na ocasião do primeiro teste, em 2009, 

um perito em informática Sérgio Freitas conseguiu violá-la utilizando um 
modesto radinho AM/FM. Aplicando uma técnica chamada "ataque tempest", 
ele foi capaz de quebrar o sigilo dos votos ao detectar o som que as teclas 
da urna emitiam. 

Em março de 2016, após realização de testes públicos com as urnas eletrôni
cas, "vulnerabilidades" foram constatadas. Um dos grupos de investigadores 
conseguiu instalar um gravador de áudio na urna adaptada para deficientes 
visuais, em que uma voz eletrônica comunica para o eleitor suas opções. 
Assim, se alguém interessado em quebrar o sigilo do voto obtivesse a ordem 
dos eleitores que votaram naquela urna, seria possível saber como cada um 
votou, ao fazer a correspondência entre a gravação e a lista dos votantes. 
Segundo o secretário de Tecnologia do TSE, Giuseppe ]anino, para instalar o 
aparelho usado e fazer as gravações- de tamanho maior que um celular
seria necessário um "conluio" com os mesários daquela seção. Ele também 
ressaltou que só o,I0/o das urnas possuem áudio. Outro grupo de técnicos 
externos conseguiu adulterar um código eletrônico que aparece na conta
bilização dos votos de uma urna reserva que quebrou durante a votação. 
Assim, poderia adulterar o resultado da votação daquela seção eleitoral 
específica. Tal possibilidade só ocorreria quando não só a urna original, mas 
também a segunda, reserva, apresenta pane. Nesta situação, um grupo de 
mesários deve somar os votos manuais com aqueles registrados eletronica
mente. Ao acessar o boletim de urna com o registro dos votos eletrônicos, 
o grupo conseguiu alterar o código impresso nela que guarda os votos e 
mudá-los no sistema. A solução, segundo o TSE, será o aperfeiçoamento do 
algoritmo para dificultar essa adulteração. 
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Argumentos de defesa da utilização da urna eletrônica 

Vale destacar que a discussão é intensa e envolve analises múltiplas, ou seja, é 
possível percorrer diferentes edificações críticas para defender ou criticar a utiliza
ção do atual modelo eletrônica de urna. Assim, o destaque será dado para alguns 
pontos de maior relevância para sua produção textual: 

• um dos efeitos positivos da utilização da urna eletrônica se dá com relação 
ao tempo para o resultado final do pleito eleitoral. O sistema acabou por 
otimizar a contagem de votos e facilitar o espaÇamento temporal para os 
dados finais do pleito. Na última eleição geral a utilizar somente o sistema 
manual, o pleito de 1994, o nome do presidente da República só foi anun
ciado depois de 36 dias de apuração e consolidação do resultado. Nas 
últimas eleições gerais, em que também foi usado o sistema biométrico, 
cerca de sete horas depois do fim da votação, o nome do presidente eleito 
foi anunciado. 

Pensando na necessidade de incluir pessoas portadoras de deficiência, a 
urna eletrônica trouxe inovações ao pleito e garantiu a inserção desta parcela 
representativa da população brasileira. Por isso, as urnas, além das teclas 
com inscrições em braile, as urnas também contam com saídas de áudio para 
auxiliar deficientes visuais desde o ano 2000. No dia da votação, intérpretes 
da Língua Brasileira de Sinais (Libras) auxiliam os deficientes auditivos. 

• o sistema eletrônico permite uma evolução constante, assim como acontece 
com outros processos que envolvem o aparato tecnológico. Dessa forma, a 
urna está em constante aperfeiçoamento para impedir qualquer forma de 
violação ou crítica ao sistema. 
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• Um dos possíveis problemas que fora apontado na época da instauração do 
sistema eletrônico era a dificuldade de interação de parcela da população 
afastada de produtos tecnológicos e dos mecanismos virtuais. Por isso, o 
sistema parte de procedimentos simples e corriqueiros, contando ainda com 
simuladores do site do Tribunal Superior Eleitoral que amplificam a utilização 
sem intercorrências. 

A realização de testes públicos em momentos oportunos, desde 2009 no 
caso, possibilita a constatação de que o sistema parte de um pressuposto 
maior voltado para a segurança e inviolabilidade dos dados. Dessa forma, 
a sociedade constrói juntamente com as esferas competentes um processo 
eleitoral marcado pela justiça e igualdade. 

• Ainda que o sistema eletrônico não seja utilizado na maior parte dos países 
do mundo, segundo o TSE, países tem consultado a repartição interessados 
em conhecer o modelo. 

Do mais, é preciso que a sociedade acompanhe a evolução tecnológica e 
que esta oportunize a existência dos processos coletivos da maneira mais 
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prática possível. Nesse sentido, o processo eletrônico de votação acompa
nha o progresso técnico-científico da sociedade, acarretando em benefícios 
múltiplos para a realidade brasileira. 

o texto abaixo foi retirado do site do Tribunal Superior Eleitoral, tendo sido pu
blicado em 2014 (por isso, o texto fala em 18 anos de utilização da urna eletrônica). 
Trata-se de uma orientação para a análise de defesa do sistema eletrônico de votação. 

POR QUE A URNA ELETRÔNICA É SEGURA 

Rodrigo Carneiro Munhoz Coimbra 

(Bacharel e mestre em Ciência da Computação pela Universidade de Brasília. Analista judiciário 
do Tribunal Superior Eleitoral lotado na Seção de Voto Informatizado. Gestor Responsável: Escola 

Judiciária Eleitoral) 

"Em todos os anos de eleições no Brasil, além dos acalorados debates entre os candidatos 
e suas propostas, sempre surge uma pergunta: a urna eletrônica é realmente segura? Essa 
questão mexe com o imaginário das pessoas e acende discussões na imprensa e nas redes 
sociais. Toda sorte de supostas fraudes e teorias conspiratórias surge nessa época. O fato 
é que a justiça Eleitoral trabalha duro para garantir que a votação ocorra de forma segura, 
transparente e eficiente. E o sucesso e a qualidade desse trabalho podem ser conferidos 
pela população ao final de cada eleição. 

A justiça Eleitoral utiliza o que há de mais moderno em termos de segurança da informação 
para garantir a integridade, a autenticidade e, quando necessário, o sigilo. Esses mecanismos 
foram postos à prova durante os Testes Públicos de Segurança realizados em 2009 e 2012, 

nos quais nenhuma tentativa de adulteração dos sistemas ou dos resultados da votação 
obteve êxito. Além disso, há diversos mecanismos de auditoria e verificação dos resultados 
que podem ser efetuados por candidatos e coligações, pelo Ministério Público (MP), pela 
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e pelo próprio eleitor. 

Um dos procedimentos de segurança que pode ser acompanhado pelo eleitor é a Cerimônia 
de Votação Paralela. Na véspera da eleição, em audiência pública, são sorteadas urnas para 
verificação. Essas urnas, que já estavam instaladas nos locais de votação, são conduzidas 
ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e substituídas por outras, preparadas com o mesmo 
procedimento das originais. No dia das eleições, também em cerimônia pública, as urnas 
sorteadas são submetidas à votação nas mesmas condições em que ocorreria na seção 
eleitoral, mas com o registro, em paralelo, dos votos depositados na urna eletrônica. Cada 
voto é registrado numa cédula de papel e, em seguida, replicado na urna eletrônica, tudo 
isso registrado em vídeo. Ao final do dia, no mesmo horário em que se encerra a votação, 
é feita a apuraçã? das cédulas de papel e comparado o resultado com o boletim de urna. 

Outro mecanismo bastante simples de verificação é a conferência do boletim de urna. Ao 
final da votação, o boletim com a apuração dos votos de uma seção transforma-se em 
documento público. O resultado de cada boletim pode ser facilmente confrontado com 
aquele publicado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na Internet, seja pela conferência 
do resultado de cada seção eleitoral, seja pela conferência do resultado da totalização 
final. Esse é um procedimento amplamente realilado pelos partidos políticos e coligações 
há muito tempo e que também pode ser feito pelo eleitor. 
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Taisprocedimentos para a aferição da ~segurança do processo eleitoral não são os únicos 
mecanismos desenvolvidos pela justiça Eleitoral. A urna eletrônica utiliza o que há de mais 
moderno quanto às tecnologias de criptografia, assinatura digital e resumo digital. Toda 
essa tecnologia é utilizada pelo hardware e pelo software da urna eletrônica para criar uma 
cadeia de confiança, garantindo que somente o software desenvolvido pelo TSE, gerado 
/durante a Cerimônia de Lacração dos Sistemas Eleitorais, pode ser executado nas urnas 
eletrônicas devidamente certificadas pela justiça Eleitoral. Qualquer tentativa de executar 
software não autorizado na urna eletrônica resulta no bloqueio do seu funcionamento. 
De igual modo, tentativas de executar o software oficial em um hardware não certificado 
resultam no cancelamento da execução do aplicativo. 

Para todo o conjunto de software produzido durante a cerimônia de Lacração dos Sistemas 
Eleitorais, são geradas assinaturas digitais e resumos digitais. Caso haja qualquer suspeição 
quanto à autenticidade do software da urna eletrônica, as assinaturas digitais e os resumos 
digitais podem ser conferidos e validados por aplicativos desenvolvidos pelo TSE e por 
software desenvolvido por partidos políticos, pelo MP e pela OAB. 

Todos os dados que alimentam a urna eletrônica, assim como todos os resultados produzi· 
dos, são protegidos por assinatura digital. Não é possível modificar os dados de candidatos 
e eleitores presentes na urna, por exemplo. Da mesma forma, não é possível modificar o 
resultado da votação contido no boletim de urna ou o registro das operações feitas pelo 
software (Log) ou mesmo o arquivo de Registro Digital do Voto (ROV), entre outros arquivos 
produzidos pela urna, uma vez que todos estão protegidos pela assinatura digital. 

Muito se fala da possibilidade de hackers invadirem as urnas no dia da votação, mas a 
urna eletrônica não é vulnerável a ataques externos. Esse equipamento funciona de forma 
isolada, ou seja, não dispõe de qualquer mecanismo que possibilite sua conexão a redes 
de computadores, como a Internet. Também não é equipado com o hardware necessário 
para se conectar a uma rede ou mesmo qualquer forma de conexão com ou sem fio. Vale 
destacar que o sistema operacional Linux contido na urna é preparado pela justiça Eleitoral 
de forma a não incluir nenhum mecanismo de software que permita a conexão com redes 
ou o acesso remoto. 

Além disso, as mídias utilizadas pela justiça Eleitoral para a preparação das urnas e gravação 
dos resultados são protegidas por técnicas modernas de assinatura digital. Não é possível 
a um atacante modificar qualquer arquivo presente nessas mídias. 

Também são tomadas medidas contra possíveis tentativas de violação que possam ser 
feitas por pessoas que trabalham diretamente no processo eleitoral. Para isso, a Justiça 
Eleitoral utiliza ferramentas modernas de controle de versão do código· fonte dos sistemas 
eleitorais. A partir dessas ferramentas, é possível acompanhar toda modificação feita sobre 
o código·fonte, o que foi modificado e por quem. Somente um grupo restrito de servidores 
e colaboradores do TSE tem acesso ao repositório de código-fonte e está autorizado a fazer 
modificações no software. uma consequência disso é que o software utilizado nas eleições 
é o mesmo em todo o Brasil e está sob o controle estrito do TSE. 

O conhecimento sobre os sistemas eleitorais é segregado dentro do TSE. Isso significa que 
a equipe responsável pelo software da urna não é a mesma que cuida do sistema de 
totalização. Esse controle de acesso ocorre inclusive com relação ao sistema de controle 
de versões. A quantidade de sistemas eleitorais envolvidos na realização de uma eleição 
é tão grande que se torna impraticável a um agente interno ter um grau de conhecimento 
do todo que lhe permita realizar algum tipo de ataque. 
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Além disso, durante o período de desenvolvimento dos sistemas eleitorais, são realizados 
diversos testes tanto pelo TSE quanto pelos TREs com o objetivo de averiguar o correto 
funcionamento de todo o conjunto de software. Os partidos políticos, o MP e a OAB podem 
acompanhar o desenvolvimento do software por meio de inspeção do código-fonte no 
próprio ambiente no qual serão gerados os aplicativos a serem utilizados nas eleições. 

Durante o período eleitoral, além dos servidores da justiça Eleitoral, são contratados 
colaboradores para a prestação de apoio às atividades de transporte, preparação e 
manutenção das urnas eletrônicas. Também são convocados milhões de mesários para o 
dia da votação. Em nenhum momento, esses colaboradores ou os mesários têm acesso 
ao código-fonte dos sistemas eleitorais. Embora essas pessoas tenham contato com as 
urnas eletrônicas, elas são incapazes de violar o software e o hardware. Isso é garantido 
pelos diversos mecanismos de segurança, baseados em assinatura digital e criptografia, 
que criam uma cadeia de confiança entre hardware e software e impedem qualquer 
violação da urna eletrônica. 

A urna eletrônica brasileira é um projeto maduro, que já completou 18 anos de existência. 
Nos últimos anos, a justiça Eleitoral tem organizado eleições seguras, transparentes e 
muito rápidas, que têm servido de modelo e inspiração para todo o mundo. As eleições e 
as urnas brasileiras são seguras e confiáveis, seja pelo trabalho árduo da justiça Eleitoral, 
seja pelo efetivo acompanhamento de todo o processo pela sociedade". 

Fonte: Retirado de: http://www.tse .jus.br/instituciona l/escola -jud icia ria -eleitoral/revistas-da -eje/artigos/ 
revista-e letron i c a-e j e-n. -6-a no-4/ por-que-a-urna -e I etro nica -e-segura. 

Argumentos contrários à utilização da urna eletrônica 

Dentro do ataque ao processo eletrônico e a inviolabilidade das urnas, alguns 
pontos comentados são irrelevantes para a lógica do aprofundamento. É comum 
pessoas dizerem que, se o sistema da NASA (sigla em inglês de National Aeronautics 
and Space Administration -Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço) pode 
ser invadido, qualquer mecanismo virtual estará sujeito a tal ação. Essa não seria a 
bagagem mais sólida para se posicionar de maneira a questionar a urna eletrônica. 
Por isso, vamos aos fatos que se tornam relevantes: 

• Uma das linhas de raciocínio parte de uma justificativa do próprio TSE (no 
caso, em específico, para as eleições de 2014). O TSE (Tribunal Superior 
Eleitoral) admite que os mecanismos para evitar sabotagens na urna 
eletrônica "nem sempre 'garantidamente' impedem uma fraude", mas 
defende que o sistema é aperfeiçoado à medida que é exposto a riscos 

e vulnerabilidades. 

Apenas cinco minutos, em 2012, foram suficientes para que a tão defendida 

"inviolabilidade da urna" pelo TSE fosse duramente contestada. Uma falha 
considerada grotesca na segurança do sistema de votação foi encontrada 
pela equipe liderada pelo professor e doutor em Ciência da Computação 
Diego Aranha, da Universidade de Campinas (Unicamp), que a classificou 
como "infantil". O código que faz o embaralhamento dos votos, recurso que 
serve para impedir a identificação dos eleitores a partir de seus votos, foi 
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facilmente encontrado pelo grupo provar o feito, o professor da Unicamp, 
ao simular uma votação, descobriu a ordem cronológica de 474 dos 475 

votos depositados na urna para um dos dois cargos cadastrados (vereador 
e prefeito), uma taxa de acerto de 99,9°k. 

• Em 2014, quando quase 142 milhões de eleitores brasileiros estavam aptos 
a votar inclusive para presidente, o TSE não realizou os testes públicos 
feitos nas duas disputas anteriores, alegando que eram desnecessários 
devido à comprovada eficácia do sistema. O fato abriu margens para críticas 
intensas acerca da inviolabilidade do sistema. 

• Nos testes públicos de 2016, novamente reafirmaram a dúvida sobre 
o sistema. Com dois meses de antecedência, os selecionados tiveram 
acesso ao código-fonte do sistema, o que permitiu que eles escolhes
sem as áreas que seriam atacadas. Esta prévia é necessária porque o 
TSE concede apenas três dias para que os "investigadores" realizem os 
testes. Segundo especialistas, esse tempo é absolutamente insuficiente 
para analisar os mais de 12 milhões de linhas de comando que compõem 
o código. A título de comparação, seria como ler e analisar detalhada
mente todas as páginas de 180 livros com a espessura de uma Bíblia em 
apenas 72 horas. Na ocasião, quatro vulnerabilidades foram apontadas: 
três comprometem o sigilo do voto e uma possibilita a adulteração do 
resultado. 
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• Um dos pontos criticados é a questão da não apresentação do sistema 
para a comunidade científica, que não com pactua de uma única visão para 
a situação. A comunidade científica tem opiniões divergentes de como di
minuir possíveis falhas. Há quem defenda que o código fonte do programa 
deva ser aberto e disponibilizado para evoluções pela academia e outros 
grupos de interessados, assim como ocorre com o software livre. Do outro 
lado, outros especialistas e o próprio TSE preferem manter o código restrito 
e permitir sua visualização apenas durante os testes públicos. 

• O modelo de urna eletrônica utilizado no Brasil é o de P geração DRE 
(Direct-Recording Electronic voting machine). A urna conta os votos eletro
nicamente, o que torna a apuração rápida, mas não permite verificação 
pelo eleitor nem recontagem dos sufrágios, por não haver versão impressa 
do voto. A Índia desistiu desse sistema, e com isso o Brasil é o único país 
a usar esse modelo. 

Máquinas DRE foram usadas em eleições oficiais em 1991 na Holanda, em 
1992 na Índia e desde 1996 no Brasil. O modelo brasileiro chegou também 
a ser usado em alguns países latino americanos entre 2002 a 2006. A falta 
de confiabilidade do modelo DRE (utilizado no Brasil) fez com que, a partir 
de 2004, este modelo fosse substituído por outros mais evoluídos e con
fiáveis. De 2004 a 2012, a Venezuela, a Holanda, a Alemanha, os Estados 
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Unidos, o Canadá,. a Rússia, a Bélgica, a Argentina, o México e o Paraguai 
abandonaram o modelo ORE de 1• Geração. Em 2014, a fndia e o Equador 
adotarem modelos mais avançados, de maneira que restou apenas o 
Brasil ainda usando o modelo ORE de 1" Geração em todo o mundo (veja 
a íntegra abaixo). 

Atualmente, existem os modelos de 2• e 3• gerações. A 2• Geração foi pro
posta formalmente em 2ooo (tese de doutorado da Ph.D. Rebecca Mercury, 
disponível na internet). Na tese, foi proposta a possibilidade de auditoria 
contábil da apuração por meio de uma segunda via de registro do voto, 
além do registro eletrônico usual. 

• Em setembro de 2016, a polícia federal deflagrou a operação "Ciístenes" 
com o objetivo de desarticular uma organização criminosa envolvida na 
fraude de urnas para a eleição do ano em questão. Segundo nota da 
Polícia Federal, "Os criminosos diziam ter contato com uma empresa que 
atualiza o software das urnas eletrônicas e cobrariam RS s milhões para, 
supostamente, fraudar a eleição para prefeito e RS 6oo mil para, supos
tamente, fraudar a eleição para vereador". Sobre o nome da operação, 
a PF disse ainda que "Ciístenes foi um político grego antigo, que levou 
adiante a obra de Sólon e, como este último, é considerado um dos pais 
da democracia". 

Durante as eleições para governador de 2006 um terço das urnas eletrônicas 
utilizadas em Alagoas apresentou funcionamento irregular e impróprio, 
revelou o ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica). O caso foi investigado 
pela justiça Eleitoral que após quase quatro anos arquivou o processo. 

• uma urna de uma seção da periferia de Caxias (MA) apresentou problemas, 
segundo relatos de eleitores em 2012. Um dos indícios é que um dos can
didatos que votava na seção da urna não teve nenhum voto computado, 
nem o dele mesmo. Outros eleitores alegaram que quando digitavam o 
número do candidato não aparecia a foto dele. O caso foi investigado pela 
justiça Eleitoral. 

• A nível internacional, o tema também ganha destaque. A dificuldade do 
monitoramento e fiscalização do cidadão foi objeto de análise da corte 
alemã para o tema. Em julgamento realizado no ano de 2009, a Corte 
Constitucional alemã considerou inconstitucional a utilização de urna ele· 
trônica,·argumentando que o sistema eletrônico impede que os eleitores 
exerçam um controle eficaz, pois uma parte essencial do procedimento, 
a contagem de votos, ocorre dentro de máquinas. Uma vez sanada a 
falta de transparência, porém, nada deveria impedir a utilização do 
equipamento. 
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Leia abaixo o texto publicado nà coluna do jornalista Augusto Nunes, em julho 
de 2014. 

ENTRE TODOS OS PAfSES QUE ADOTARAM O VOTO ELETRÔNICO, O BRASil É O ÚNICO QUE AINDA 
UTiliZA URNAS QUE PODEM SER MANIPUlADAS 

WAlTER DEl PICCHIA 

(Professor aposentado da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo 
e participante do Fórum do Voto Eletrônico) 

Um estudo publicado no site do voto eletrônico pelo engenheiro Amilcar Brunazo Filho, 
coordenador do Fórum do voto eletrônico e um dos maiores especialistas em segurança 
de dados, demonstra cabalmente que nossas urnas eletrônicas. endeusadas como a oitava 
maravilha do mundo, na realidade estão tecnicamente ultrapassadas pelas utilizadas nos 
dez países onde se realizam eleições informatizadas (Modelos e Gerações das máquinas 
de votar- ]aneiro/2014). 

Ele descreve os três modelos conhecidos (DRE, WPAT e E2E), denominando-os como de 
Primeira, Segunda e Terceira gerações. Estas denominações traduzem o fato de que os 
três modelos surgiram como evolução, um após o outro, para resolver algum problema 
do modelo anterior. 

Em todo o mundo onde se usa voto eletrônico, excluindo-se o Brasil, modelos de I> geração 
já foram abandonados, devido à sua inerente falta de confiabilidade e absoluta dependên
cia do software (ou seja, modificações intencionais ou erros não detectados no software 
poderiam causar erros não detectados nos resultados da votação). 

A 1• Geração- ORE 

Nas urnas de P geração, conhecidas por ORE (Direct-Recording Electronic voting machine 
- máquina de gravação eletrônica direta do voto), os votos são gravados apenas eletro
nicamente, não oferecendo possibilidade de auditoria por outros meios. Deste modo, a 
confiabilidade do resultado publicado fica totalmente dependente da confiabilidade do 
software instalado no equipamento. 

Máquinas DRE foram usadas em eleições oficiais em 1991 na Holanda, em 1992 na índia e 
desde 1996 no Brasil. O modelo brasileiro chegou também a ser usado em alguns países 
latino americanos entre 2002 a 2006. 

A falta de confiabilidade do modelo DRE (utilizado no Brasil) fez com que, a partir de 2004, 
este modelo fosse substituído por outros mais evoluídos e confiáveis. De 2004 a 2012, a 
Venezuela, a Holanda, a Alemanha, os Estados Unidos, o Canadá, a Rússia, a Bélgica, a 
Argentina, o México e o Paraguai abandonaram o modelo DRE de 1' Geração. 

Em 2014, a Índia e o Equador adotarem modelos mais avançados, de maneira que restou 
apenas o Brasil ainda usando o modelo ORE de 1• Geração em todo o mundo. 

A 2• Geração - IVVR ou WPAT 

A 2• Geração foi proposta formalmente em 2000 (tese de doutorado da Ph.D Rebecca Mercury, 
disponível na internet). Na tese, foi proposta a possibilidade de auditoria contábil da apu
ração por meio de uma segunda via de registro do voto, além do registro eletrônico usual. 

Este novo registro deveria ser gravado em meio independente que não pudesse ser mo
dificado pelo equipamento de votação e deveria poder ser visto e conferido pelo eleitor 
antes de completar sua votação. Ela propôs o nome "Voter 1/erifiable Paper Audit Trail" 
(Documento de Auditoria em Papel Conferível pelo Eleitor), ou WPAT. 
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Posteriormente, a literatura técnica adotou também o nome "Independem Vote r Verifiable 
Record" (Registro Independente Conferível pelo Eleitor), ou IWR. No Brasil é comum ser 
chamado de "Voto Impresso Conferível pelo Eleitor", ou VICE. 

A principal característica de equipamentos com WPAT (IWR ou VICE) é que passam a ser 
independentes do software. O Registro Digital dos Votos (RDV) e a sua apuração eletrônica 
podem, neste caso, ser conferidos por ações contábeis de auditoria, independentes do 
desenvolvedor do software e do administrador do sistema. 

Assim, em 2006. desenvolveu-se o Princípio da Independência do Software em Sistemas 
Eleitorais que, aos poucos, passou a ser exigido em todos os países que usam voto ele
trônico, fora o Brasil. Ele diz: Um sistema eleitoral é independente do software se uma 
modificação ou erro não-detectado no seu software não pode causar uma modificação ou 
erro indetectável no resultado da apuração ou na inviolabilidade do voto. 

No Brasil, em 2002, houve um teste com urnas com VICE, de 2• Geração, o qual resultou em 
fracasso, decorrente da falta de planejamento e condução da experiência. Em seguida, 
em 2004, a Venezuela implantou equipamentos de 2• Geração com VICE, com todo sucesso, 
demonstrando que a proposta é perfeitamente viável, ao contrário do que afirma o TSE 
no Brasil. 

A partir de 2006, equipamentos de 2• Geração, com voto impresso ou escaneado, passaram 
a substituir os equipamentos de P Geração em todos os países. 

A 3' Geração - E2E 

A partir de 2008. várias iniciativas começam a apresentar sistemas eleitorais independentes 
do software, que aprimoravam e/ou facilitavam os procedimentos de auditoria, tanto do 
registro do voto como de sua apuração e totalização. 

Na Argentina (2010) foi apresentada uma cédula eleitoral com um chip de radiofrequência 
(RFID) embutido, onde, num só documento, estão presentes o registro digital e o registro 
impresso do voto. Esse documento é chamado de "Boleta de Voto Electrónico" (BVE) e 
propicia muita facilidade para os eleitores e para os fiscais de partido poderem conferir 
o registro do voto, a apuração e a transmissão dos resultados. 

O sistema argentino está descrito no 2• Relatório CMind (ver no site do voto eletrônico), 
com várias tabelas comparativas do desempenho desse sistema de 3' Geração em relação 
ao sistema brasileiro de 1' Geração. 

Em 2009, no município de Tacoma Park, nos EUA, foi testado o sistema Scantegrity 11, onde o 
voto criptografado é impresso e entregue ao eleitor, que poderá verificar posteriormente 
o seu processamento, sem, no entanto, conseguir revelar o conteúdo do seu voto. Logo em 
seguida, em Israel, foi apresentado o Wombat, muito parecido ao Scantegrity. 

As características comuns de todos esses sistemas de 3' geração são a independência do 
software e a grande facilidade de auditoria independente, de ponta a ponta. Por esse 
motivo, os sistemas de 3' geração são designados "End-to-End verifiability" ou, E2E. 

No si te do voto eletrônico, em sua página de abertura, está o link para o estudo aqui resumi
do. Nele há um mapa com a distribuição dos modelos usados no mundo. Estão divididos em: 

- País que ainda usa sistema ORE de 1• Geração (dependente do software): Brasil 

-Países que testaram e abandonaram sistemas de 1' Geração por falta de transparência ou 
falta de confiabilidade e, no momento, não estão usando votação eletrônica: Alemanha, 
Holanda, Irlanda, Inglaterra, Paraguai 
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- Países que abandonaram sistemas de 1• Geração e passaram a usar sistemas WPAT de 
2• Geração (independentes do software): Bélgica, Rússia, Índia, EUA, Canadá, México, 
Venezuela, Peru, Equador, Argentina 

- Países que adotaram ou estão testando sistemas E2E de 3• Geração (independentes do 
software, com auditoria facilitada): EUA, Israel, Equador, Argentina 

Fonte: Retirado de: http://veja.abril.eom.br/blog/augusto-nunes/opiniao-2/entre-todos-os
paises-que-adotaram-o-voto-eletronico-o-brasil-e-o-unico-que-ainda-utiliza-urnas-que

podem-ser-manipuladas/. 

Curiosidade: a Estônia foi o primeiro país a criar um sistema de votação pela 
internet. O governo testou o sistema nas eleições regionais de 2005 e, dois anos 
depois, o modelo foi usado nas eleições nacionais parlamentares. Em 2011, 25"/o dos 
votos para o Parlamento Europeu foram online. Cada cidadão possui um cartão de 
identidade dotado de microchip que dá acesso ao site de votação. Isso permite a 
um estoniano votar de qualquer lugar do mundo. 

Dessa forma, a produção textual acerca do tema, a depender do gênero, 
possibilita que o candidato se aproprie de um dos lados no entendimento da 
utilização da urna. Dessa forma, partindo de pressupostos concretos, é possível 
argumentar no sentido de que o sistema veio para somar, assim como sugerir 
e delimitar uma provável violação e manipulação de dados. Ainda assim, é o 
típico tema que necessita da fuga do senso comum e de leituras simplistas sobre 
o processo eleitoral. 

Vale destacar que após amplo debate na esfera legislativa brasileira, entre idas 
e vindas, o Congresso Nacional aprovou a implantação da impressão do voto eletrô
nico. A Presidência da República chegou a apor veto ao dispositivo, afirmando que a 
medida levaria a um desmesurado acréscimo de custos, sem previsão de origem, mas 
o Parlamento promoveu a derrubada do óbice presidencial, mantendo a nova regra. 

Com isso, a partir da próxima eleição geral, a se realizar em 2018, deverá ser 
criado mecanismo ligado à urna eletrônica que faça a impressão de cada voto, "que 
será depositado, de forma automática e sem contato manual do eleitor, em local 
previamente lacrado" (art. 59-A da L. 9.504/97). 

O tema é questionado a nível jurídico, por atingir, possivelmente, a questão do 
voto secreto, cláusula pétrea contida no art. 6o, §4•, 11, da Constituição Federal. Tal 
discussão chegou ao Supremo Tribunal Federal, em 2013, onde o STF derrubou o voto 
impresso por unanimidade, em votação no plenário. Desde então, a composição 
do tribunal é praticamente a mesma. À época da votação, a ministra Cármen Lúcia, 
atual presidente do STF, proferiu seu posicionamento contrário, com ampla justifica
tiva, que está disponível no link: http://www.stf.jus.br/a_cguivo/cm~Lr}oticiaNoticjaStf/ 
anexo/VOTO ADI 4543,QQ!. 

Com relação ao debate sobre a questão do voto impresso, deixo dois artigos 
selecionados que explicitam de maneira precisa a dualidade do tema. 
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Posicionamento contrário ao voto impresso 

O VOTO IMPRESSO E A FALSA SENSAÇÃO DE SEGURANÇA 

Por Fernando Neisser. 
Advogado, mestre e doutorando pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco (USP). 

Membro fundador da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político (ABRADEP) e do 
Instituto Paulista de Direito Eleitoral (IPADE). Presidente da Comissão Permanente de Estudos 

em Direito Político e Eleitoral do Instituto dos Advogados de São Paulo (IASP). 

Depois de idas e vindas, o Congresso Nacional aprovou a implantação da impressão do 
voto eletrônico. A Presidência da República chegou a apor veto ao dispositivo, afirmando 
que a medida levaria a um desmesurado acréscimo de custos, sem previsão de origem, 
mas o Parlamento promoveu a derrubada do óbice presidencial, mantendo a nova 
regra. 

com isso, a partir da próxima eleição geral, a se realizar em 2018, deverá ser criado meca
nismo ligado à urna eletrônica que faça a impressão de cada voto, "que será depositado, 
de forma automática e sem contato manual do eleitor, em local previamente lacrado" (art. 
59-A da L. 9.504/97). 

Ora, poderia perguntar o leitor desavisado, mas esta medida não torna ainda mais seguro 
o sistema? Por qual razão confiar tão cegamente no sistema eletrônico, sendo possível 
realizar a impressão do voto e, assim, permitir uma futura conferência? 

Não seria o nosso sistema vulnerável a fraudes e hackers? A impressão não melhoraria sua 
segurança, afastando a ameaça de violação da vontade do eleitor? 

o desconhecido causa dúvida. Quando o conhecimento exigido é de ordem técnica, des· 
confiança ainda maior. No mundo moderno, contudo, devemos aprender a conviver com 
o desconhecimento técnico, uma vez que é impossível a todos saberem em detalhes tudo 
aquilo que é relevante em suas vidas. 

Andamos de carro sem saber como funciona exatamente ou, pior, a razão pela qual ele 
não explode em nossas caras. Voamos em aviões, entregando as vidas a um sistema que 
poucos conhecem o funcionamento. Sabe-se lá como é gerada a energia que chega à minha 
casa. E por aí vai. 

Ulrich Beck, em sua "Sociedade de Risco", alerta para este cenário. A confiança é trans· 
mitida por avais técnicos dados pelos especialistas. Voamos por crer que os engenheiros 
certificaram que aquele avião voa corretamente; que as agências responsáveis fiscalizam 
suas condições periodicamente; que os pilotos sabem voar, uma vez que tem uma licença 
para tanto, etc. Não fosse assim, viveríamos todos em constante pânico. 

Mas aviões caem, por vezes. Carros sofrem acidentes. 

Em tudo que se faz socialmente, há risco e erro. Risco zero e possibilidade zero de erro 
equivalem a um custo infinito. Estamos intuitivamente acostumados com isso, sem perceber. 

Quando se vai construir um prédio, opta-se pela resistência de seus materiais. um edifício 
que resistisse a qualquer terremoto, maremoto, incêndio, vulcão, etc., teria um custo infi
nito. Obviamente, não se segue por este rumo. Admite-se, portanto, que há um ponto de 
equilíbrio: é o chamado risco tolerável. 

O mesmo vale para os aviões, carros e urnas ~etrônicas. 
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A questão reside, portanto, em saber qual o risco tolerável e se a impressão do voto re
duz o risco com um aumento também tolerável de custos. A resposta é não para ambas 
as questões. 

Quem já manejou um computador sabe qual é a parte que mais dá problema: a impresso
ra. Por se tratar de um equipamento com peças móveis e funcionamento mecânico, seus 
erros são mais constantes do que com equipamentos eminentemente eletrônicos. O papel 
engasga, a tinta acaba, a impressão sai ilegível. 

A proposta aprovada na Câmara dos Deputados prevê que o eleitor não terá acesso físico 
ao seu voto impresso. Caso levasse para casa, seria fácil para os compradores de voto 
verificarem o resultado da compra. Inadmissível, quebraria o sigilo da votação. 

Portanto, o voto seria impresso e, provavelmente dentro de uma caixa de acrílico, iria 
direto para uma urna física. E quando der problema na impressora? Paralisa-se a votação? 
Abre-se no meio do dia a urna e tem-se acesso aos votos de quem já votou? 

Além disso, quanto mais simples um equipamento, melhor ele cumpre sua função. Entre 
uma calculadora e um PC, a primeira faz melhor contas matemáticas. Ela tem menor possi· 
bilidade de erro; não está conectada na internet e, portanto, não pode ser contaminada. 

Quando se adiciona uma impressora à urna, altera-se sua configuração e abre-se caminho 
para o ingresso de contaminações externas. Impressoras são excepcionais caminhos para 
entrada de vírus, na medida em que implicam uma porta de acesso físico à urna. 

Outra questão é ainda mais grave. Hoje é impossível desembaralhar a votação dada por 
um eleitor. Ou seja, cada voto dado em uma eleição geral - deputado estadual, deputado 
federal, senador, governador e presidente -, por exemplo, é gravado em uma parte do 
disco da urna eletrônica. 

Não há, desta forma, como saber que um determinado eleitor votou em uma combinação 
de candidatos. Isso protege o eleitor e garante o sigilo de seu voto. 

Se houver a impressão, existirá um papel, que obviamente poderá ser acessado poste
riormente pelos candidatos que queiram "verificar" a regularidade das eleições, no qual 
constará as combinações dadas pelos eleitores de uma determinada seção eleitoral. 

Nada mais simples do que aproveitar o momento para se certificar que aquele voto comprado 
foi devidamente entregue. Basta ao criminoso ter elaborado em cada urna combinações 
diferentes e "exóticas" de votos, orientando os eleitores a segui-las. 

Assim, alguém interessado em comprar votos para um deputado estadual, por exemplo, 
transmite ao eleitor uma combinação com candidatos supostamente incompatíveis nos outros 
cargos: Bolsonaro a presidente, acompanhado de um companheiro do PSTU a governador 
e, quem sabe, alguém do Partido Novo para senador, com um petista a deputado federal. 

Com um universo pequeno de amostragem - cada urna contém no máximo quatrocentos 
votos-, torna-se muito difícil que esta combinação exista aleatoriamente. Assim, basta ao 
comprador verificar, posteriormente, se aquela combinação, que contém o voto dado ao 
deputado estadual beneficiado, está na urna. Em caso negativo, saberá que o eleitor deixou 
de cumprir com sua parte da ilicitude. 

O pior de tudo não são os erros da máquina, mas o erro humano. 

O eleitor erra e muito. Em outras palavras, é comum que ele não consiga transformar sua 
intenção de voto em voto efetivamente dado aos seus candidatos de preferência. Assim é 
no mundo inteiro; objeto de pesquisas infindáveis nas ciências políticas. 
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Ocorre que estes erros têm uma característica que os torna praticamente irrelevantes: são 
aleatórios. Dito de outro modo, um sujeito queria votar em A e, sem querer, vota em B. 
Outro, eleitor de B, acaba votando em A. 

Na média, estatisticamente falando, os erros praticamente se anulam e, portanto, a deci
são é tomada pelos que acertam seus votos. É o que se chama nas ciências políticas de 
"milagre de agregação", fruto da irracionalidade racional que orienta a formação do voto 
e sua expressão nas urnas. 

Agora imaginem que o eleitor deu seu voto- crendo estar certo-, aperta a tecla "confirma" 
e, em seguida, vê o papel com a impressão. Ocorre que ele errou, achando que votava pri
meiro em presidente, quando o voto era dado para uma legenda de deputados estaduais, 
erro muito comum. Esse eleitor entrará em desespero, dizendo que a urna modificou seu 
voto, que não era aquilo, etc. 

E o que fazer? Novamente paralisa-se tudo? Anula-se o voto recentemente dado? Como? 

Por um viés cognitivo que todos temos, é muito difícil crermos que cometemos erros deste 
tipo. Mas os cometemos a todo o momento. A tendência é jogar a culpa "na máquina". 

Ao invés de pacificar a sociedade, aumentando a credibilidade do sistema, a medida aprova
da só irá incentivar ainda mais os questionamentos sem fundamento ao processo eleitoral. 

Por fim, é preciso dizer que até hoje nunca existiu uma falha detectada no sistema de 
votação, totalização e apuração da justiça Eleitoral. A comparação entre os boletins de 
urna e os valores totalizados jamais mostrou discrepância. As votações paralelas em urnas 
selecionadas aleatoriamente, jamais apontaram erro. 

O que há, em verdade, é que toda eleição apertada gera a ideia que houve "armação". 
Isso é comum nas cidades e, por conta do resultado de 2014, se espalhou pelo Brasil a 
sensação de que o voto impresso melhoraria a segurança do sistema. Apenas o pânico do 
desconhecido em nova forma. 

Como visto, a adoção da impressão do voto, longe de tornar a votação mais segura, a 
enfraquece e fragiliza. 

Por isso é que se espera que o Supremo Tribunal Federal, quando devidamente acionado, 
reconheça a inconstitucionalidade da medida, uma vez que mitiga a garantia do voto secreto, 
cláusula pétrea contida no art. 6o, §4o, 11, da Constituição Federal. 

Fonte: Retirado de: http://jota.uol.eom.br/e-leitor-o-voto-impresso-e-falsa-sensacao-de-seguranca. 

Posicionamento favorável ao voto impresso 

VOTO IMPRESSO - POR QUE TANTA RESIST~NCIA À TRANSPAR~NCIA? 

Ana Claudia Santano 

Pós-doutoranda em Direito Público Econômico pela Pontiffcla Universidade Católica do Paraná, 
mestre e doutora em Ciências Polfticas e )urfdlcas pela Universidade de Salamanca, na Espanha. 

No dia 20 de maio deste ano, Fernando Neisser, reconhecido jurista atuante no Direito 
Eleitoral, publicou um artigo intitulado "O voto impresso e a falsa sensação de segurança" 
nesta mesma coluna, tratando sobre o mecanismo de impressão do voto inserido pela Lei 
13-165/15 na lei 9.504/97. Em seu texto, Neisser se coloca contra a medida, alegando que 
sempre haverá o "desconhecido técnico" das coisas que nos cercam, já que não há como 
saber em detalhes sobre tudo do cotidiano; que em uma sociedade de risco (trazendo as 
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lições de Ulrich Beck), não existe forma de ter uma condição de "risco zero" ou de erros 
sobre tudo, cabendo aos cidadãos apenas confiar nos avais técnicos dos especialistas. Trans
ladando isso para a urna eletrônica, o cerne da questão, segundo Neisser, seria encontrar 
um ponto de risco tolerável para as fraudes e também avaliar se o custo da implantação 
do voto impresso compensa para a diminuição deste risco. 

Em sua defesa da atual urna eletrônica, o autor expõe quatro argumentos principais: (i) 
que a impressora é a parte de todo computador que mais apresenta problemas, sendo 
também uma porta para a entrada de vírus; (ii) que, com a impressão do voto, mesmo o 
comprovante sendo enviado sem contato manual a um local previamente lacrado, seria 
possível desembaralhar a combinação de votos- algo que ele julga impossível nos dias de 
hoje-, e assim, conferir se o eleitor "cumpriu" a sua parte no ilícito de compra de votos; 
(iii) que os erros humanos, embora frequentes hoje em dia, seriam muito mais visíveis 
pelo eleitor que, ao perceber que errou, pode ficar "desesperado", causando problemas 
nos locais de votação e gerando muito mais questionamento sobre o sistema eletrônico de 
votação do que pacificação da sociedade em torno do tema; (iv) que não há falha detectada 
na urna eletrônica até hoje, sendo tudo comprovado pelo método da votação paralela, 
que já seria um tipo de auditoria eficaz para assegurar o resultado. 

Desde a adoção do sistema de votação eletrônica do Brasil ocorrida no final da década 
de 8o, o assunto se tornou um daqueles que despertam acalorados debates. Não há 
um ponto médio, já que há opiniões muito radicais tanto no sentido de contestar os 
resultados e a confiabilidade da urna, quanto no de defender cegamente seus núme
ros e sua aplicação. Ambas as posições são totalmente plausíveis e saudáveis para o 
aperfeiçoamento do sistema, e é deste ponto de conflito que desde já se estabelece a 
primeira premissa: este artigo não vem atacar o sistema eletrônico de votação. o que 
se propõe ao leitor é uma visão mais sofisticada do que poderia ser melhorado para 
aumentar ainda mais a segurança das urnas eletrônicas, bem como associar este au
mento de segurança com o necessário desenvolvimento da própria democracia. Afinal, 
quem vota são as pessoas, não as máquinas. Os eleitores não podem ser apartados 
deste debate como comumente vêm sendo. Portanto, assume-se que qualquer medida 
que vise integrar cada vez mais o eleitor na melhoria do funcionamento do sistema 
eleitoral como um todo, compensa. 

Dito isso, a primeira parte do texto será destinada a demonstrar a resistência por uma 
maior transparência no sistema de votação eletrônica pela justiça Eleitoral. A segunda parte 
será para responder aos argumentos expostos por Neisser, sendo a terceira reservada para 
expor algumas sugestões visando tornar o debate menos maniqueísta e mais conciliador, 
na tentativa de amenizar as radicais opiniões. 

A necessidade do contínuo aprimoramento da democracia v. resistência à Implantação de 
medidas para este fim 

Não há como pensar em Direitos Humanos sem a presença da democracia, e nem o con
trário. O regime mais compatível com a proteção dos Direitos Humanos é, sem dúvida, o 
democrático. Atualmente, dos 195 países analisados anualmente pela Freedom House, 125 
realizam eleições periodicamente (sendo classificadas como e/ectora/ democracies). Este 
número pouco se alterou nos últimos anos, embora a entidade destaque que, considerando 
2015, a perda de valores democráticos vem aumentando, devido à ascensão de discursos 
contra a democracia, de autoritarismos, de proibição do exercício de direitos civis e polí
ticos, bem como do terrorismo. 
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Nesta linha, a democracia possui três aspectos, segundo os ensinamentos de Sartori: 0 
primeiro é que a democracia é um princípio de legitimidade; já o segundo é a democracia 
como um sistema político chamado a resolver problemas de exercício e de titularidade do 
poder; e o terceiro é a democracia como um ideal. É dentro desta perspectiva é que surge 
temas como a confiança nos resultados das urnas. 

Não há muitos questionamentos sobre a situação democrática no Brasil. Há anos temos 
eleições diretas e periódicas, com voto secreto e sufrágio universal. Há a realização de 
campanhas eleitorais, competição eleitoral ampla e liberdade de escolha do voto. No 
entanto, um exame mais atento já é suficiente para colocar este "estado democrático 
brasileiro" em cheque. Se pensarmos que estamos tratando de um país que sofreu com 
experiências autoritárias, que teve seus períodos democráticos interrompidos somente após 
algumas décadas cada e que não faz muito tempo que concretizou a sua transição para a 
democracia, realmente muito foi feito. Porém, mesmo estando no conjunto de países que 
compôs o Huntington que denominou de 3° onda democratizadora, após a implantação de 
procedimentos democráticos no Brasil, não houve esforços no sentido de melhorá-los. ou 
seja, o Brasil conseguiu conferir legitimidade formal na realização das eleições depois de 
seu período de exceção, mas não avançou em seu viés material. 

Embora já não exista mais a necessidade de antes de legitimar as eleições, agora os 
desafios são outros, e quase todos conectados à transparência. Vincula-se diretamente 
com a distinção que se deve ter da democracia como procedimento da democracia com 
qualidade. Não se pode pensar que, somente porque se realizam eleições periódicas, mas 
em condições precárias de liberdade, com uma deficitária organização e que terminam 
elegendo a líderes com pouca ou nula capacidade de transformação social, é que há um 
ambiente democrático. A democracia como procedimento - em sua versão minimalista e 
"schumpteriana"- não agrega legitimidade a um governo, nem fomenta o sentimento de 
cidadania. Somente a democracia material, dotada de integridade e qualidade, é capaz de 
fortalecer princípios sociais concretos. 

A qualidade da democracia é um conceito complexo, porém essencial ao tema aqui exposto. 
Reporta-se ao grau em que, dentro de um regime democrático, uma convivência política 
se aproxima das aspirações democráticas da sua cidadania. Esta definição pode ser fra
cionada em cinco elementos: (i) grau de aproximação, que se relaciona com a capacidade 
da cidadania em desenvolver certos tipos de práticas consideradas desejáveis na gestão 
de assuntos públicos; (ii) regime democrático, que se conecta diretamente com a ideia de 
poliarquia de Dahl; (iii) convivência política, que aponta para a relação entre a cidadania e 
seus líderes, funcionários públicos, bem como os "não-cidadãos", como estrangeiros e crian
ças; (iv) aspirações democráticas, que reflete o que se considera desejável pelos cidadãos; 
e (v) cidadania, que é definida pela Constituição mas que, em seu sentido amplo, refere-se 
ao que é universal. Este conceito permite entender a democracia não só como um conjunto 
institucional, mas também como uma vida política, uma experiência cidadã em diversos 
âmbitos desta convivência política. Sabe-se que muitos cidadãos não vivem a democracia 
nem em seus níveis medianos, sendo por isso que a qualidade da democracia possibilita 
distinguir, dentro de um mesmo regime político, os seus pontos fortes e fracos, as boas e 
as más práticas, se há medidas que aproximam os cidadãos da democracia e que viabilizam 
canais de accountability, ou se existe o predomínio de condutas clientelistas, autoritárias. 

É esta diferenciação entre democracia procedimental e da com qualidade que permeia a 
principal dificuldade da Justiça Eleitoral brasilei~ no manejo de diversos temas, como o 
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sistema eletrônico de votação. Emborà se afirme que todo o procedimento de utilização 
deste sistema atenda a uma ampla fiscalização por parte dos partidos, de instituições como 
o Ministério Público, a Ordem os Advogados do Brasil, etc., isso não significa que aperfei
çoamentos não possam ser implementados, na direção da renovação da legitimidade dos 
resultados e, consequentemente, no aumento da qualidade da democracia no Brasil. Não 
se questiona o íato de que as eleições já gozem de solidez. O que se _coloca em dúvida é 
se isso é suficiente para que a democracia como ideal, como valor, também se consolide. 

Nesta esteira, já ocorreram outros episódios nos quais o Tribunal Superior Eleitoral interveio 
diretamente em ações relacionadas com o sistema eletrônico de votação, como foi no de
bate sobre o Projeto de Lei PLS 194/99, de autoria dos Senadores Roberto Requião e Romeu 
Tu ma, e que teve todas as suas principais disposições modificadas por emendas solicitadas 
pelo então Min. Nelson Jobim, na época presidente do TSE, aos senadores, dando origem à 
Lei Jobim (Lei 10.408/02). A polêmica foi muito grande devido à desconfiguração do PLS por 
parte destas emendas, que refletiam a forte resistência do TSE em adotar qualquer tipo de 
procedimento passível de auditoria no que tange à votação por meio das urnas eletrônicas. 

Esta Lei inseriu um sistema de impressão de voto para conferência do eleitor que sequer 
chegou a ser aplicado às eleições de 2004, por advento da Lei 10.740/03. Embora o procedi
mento de impressão de voto e posterior conferência pelo eleitor tenham sido feitos como 
teste, o fato é que o TSE não empreendeu esforços para revalidar a medida, nem demons
trou interesse em implantar ferramentas que pudessem concretizar este controle externo, 
valendo-se de uma única alegação: a de "que os eleitores confiavam na urna eletrônica 
e que, por isso, a experiência era inconveniente e apenas retardatária dos resultados." 

Este mesmo argumento é utilizado até hoje, reforçado por outros que se amparam na não 
detecção de falhas por meio da votação paralela e na ampla fiscalização de todas as fases 
do sistema eletrônico, desde a apresentação dos programas a serem inseridos nas urnas 
até o seu lacre. 

Outro episódio também conhecido veio com a aprovação da Lei 12.034(09, responsável por 
uma das "minirreformas" eleitorais, e o seu art. s•. que também implantava um sistema 
de impressão e posterior conferência dos votos pelo eleitor. Um fato curioso é que este 
artigo s• foi objeto de apenas duas emendas parlamentares, de um total de 118, durante a 
sua discussão na Câmara (PL 5·498/09), uma sobre a sua supressão e outra modificando a 
redação. No entanto, mesmo ambas sendo rejeitadas, não houve nos debates em plenário 
forte oposição ao teor do artigo, nem mesmo no parecer elaborado pela Comissão de Cons
tituição de justiça, de autoria do então deputado Flavio Dino, documento que confirmava a 
constitucionalidade do mencionado art. s. Ou seja, se tomarmos em conta todas as ocasiões 
em que se discutiu o voto impresso no Congresso, parece haver uma posição favorável por 
parte dos parlamentares, que sempre é seguida pela resistência do TSE. 

Este art. s• da Lei 12.034(09 também nem chegou a ser posto em prática devido à ADI 
4.543, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, na qual houve concessão de pedido liminar para 
suspender a sua eficácia em 2011, sendo a ação julgada procedente em 2014. Na própria 
ementa, consta a afirmação de que "A manutenção da urna em aberto põe em risco a 
segurança do sistema, possibilitando fraudes, impossíveis no atual sistema (. .. )." Assim, na 
ótica exposta pelo STF constante também no inteiro teor do acórdão da ADI em questão, 
o modelo já usado se garante por si só e, por ser ato personalíssimo do eleitor sem que 
precise prestar contas disso, a impressão dos votos somente violaria o seu segredo, sem 
agregar em nada a legitimidade dos resultados. 
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Nesta mesma ocasião, a celeridade da apuração e divulgação dos resultados serviu de 
principal fundamento para barrar qualquer método que possibilitasse a auditoria posterior 
da votação. Privilegiou-se a rapidez do que a certeza, assumindo-a como verdade absoluta, 
sendo quase um sacrilégio contestá-la. 

É a rapidez nos resultados que torna legítimo o sistema, segundo a lógica acima exposta. 
Cabe aos eleitores simplesmente confiar na urna eletrônica ou não participar da votação, 
porque caso exista alguma disparidade, o eleitor será considerado o "defeito", não a 
máquina. É esta a posição- implícita- atual do TSE. 

os argumentos de Neisser v. o contraponto 

Como primeira razão para negar a impressão do voto inserida na Lei 9.504/97, Fernando 
Neisser afirma que a impressora é a parte que mais apresenta problemas e que isso poderia 
tumultuar a votação. Além disso, o jurista entende que, quanto mais simples o equipamento 
for, melhor ele funcionará, sendo a impressora um canal para a entrada do que chama de 
"contaminações externas". 

Pois bem. Da mesma forma que a impressora pode apresentar problemas, a urna também 
pode. Ambas são eletrônicas, passíveis de contratempos. Se a urna não funciona ou para 
de funcionar, prejudica a votação. Se ocorre isso com a impressora, por ser um componente 
mais simples e que não condiciona a realização da votação, poderá ser facilmente trocada 
no momento, algo que não ocorre com a urna justamente pelos sistemas de segurança 
que ela possui. A urna é lacrada, é conferida, o que não precisa haver em uma simples 
impressora. Assim, trata-se muito mais de um problema logístico, o de haver impressoras 
extras. No entanto, se há qualidade no funcionamento e manutenção das urnas, o mesmo 
deve haver com as impressoras. Se os problemas com as urnas são mínimos, não há razão 
para se acreditar que isso aumentará com as impressoras. 

Já no que se refere à entrada de "contaminações externas" pela impressora, sólidos co
nhecimentos em informática demonstram ser esta uma remota possibilidade. Impressora 
é um hardware, e tecnicamente, um vírus não atinge um hardware, embora teoricamente 
eles sejam atingidos, mas não diretamente. O que ocorre é que um vírus se aloja em algum 
ficheiro instalado dentro dos softwares desses hardwares, utilizando o sistema operacional 
como uma ponte. Ou seja, uma "contaminação externa" não virá pela impressora, mas 
por algum canal aberto no software, que estará dentro da urna eletrônica antes de ser 
conectada à impressora. 

Porém, poder-se-ia pensar na hipótese de algum vírus vir em um ficheiro da impressora, 
fazendo com que ela tenha o seu funcionamento comprometido. Neste caso, basta uma 
correta formatação previamente às eleições com um programa antivírus, para que esta 
possibilidade seja eliminada. 

Como segundo argumento, Neisser afirma ser impossível, no atual modelo de votação 
eletrônica, desembaralhar os votos emitidos por um eleitor, o que impede de saber a sua 
combinação. Com a impressão, o papel com a votação poderá ser acessado pelos candi
datos que queiram verificar a regularidade das eleições, oportunizando a conferência do 
cumprimento da obrigação por parte do eleitor em caso de uma compra de votos. O jurista 
se utiliza de uma lógica peculiar para uma possível dedução do candidato de que o eleitor 
cumpriu a sua parte no ilícito ou não. 

Para que o raciocínio do jurista pudesse ser realmente percebido na prática, o candidato 
teria que se utilizar de uma sofisticada estratégia para averiguar se a sua compra de 
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votos foi concretizada, o que por si só não atende à realidade, pois a compra de votos 
é informal, muitas vezes planejada sem uma visão estritamente estratégica e mais presa 
aos costumes locais. Poder-se-ia cogitar esta situação de "dedução" de "combinação de 
candidatos supostamente incompatíveis" se fossem poucos, bem poucos, os casos. Agora, 
trata-se de um equívoco aplicar esta lógica ao atual sistema político, que carece de lógica 
ideológica. E se o eleitor quiser realmente votar nesta combinação tida como improvável, 
isso será indício de compra de votos? uma combinação de opções incompatíveis tem mesmo 
o condão de demonstrar ao candidato que ele conseguiu comprar o voto do eleitor? Não 
parece muito palpável na prática. 

Como forma de solucionar este problema, pode-se recorrer a um tamanho maior de urna 
que permita que o papel impresso não caia em sequência. 

Qualquer forma de conferência do voto envolverá muitas pessoas, da mesma forma que ocorre 
com alguma eventual tentativa de fraudar as urnas. Se Neisser entende que não há como 
eliminar riscos de tudo, este argumento também é aplicável aqui. Mais positivo é assumir 
um risco em favor da legitimidade do resultado do que em favor da falta de transparência. 

Como terceiro argumento, o jurista entende que os erros humanos podem ser um grande 
problema. O autor não nega que esses erros existem e que sejam muitos, mas questiona 
qual será a reação do eleitor ao ver que se equivocou ao votar, o que não colabora à pa· 
cificação na sociedade e não aumenta a credibilidade no sistema. No entanto, ao admitir a 
existência de erros humanos no procedimento atual de votação, o jurista recorre ao que 
se denomina na Ciência Política e na Economia como "milagre de agregação". 

Este fenômeno foi muito bem descrito em uma polêmica obra de Brian Caplan, intitulada 
"The Myth of the Rational Voter: Why Democracies Choose Bad Policies" (O Mito do Eleitor 
Racional: Porque Democracias escolhem políticas ruins, Princeton University Press, 2007). 
Neste trabalho, o autor afirma que, devido às falsas concepções populares, as crenças ir· 
racionais e os vieses pessoais assumidos pelos eleitores comuns, eles terminam elegendo 
políticos que compartilham esses vieses ou que pretendem compartilhá-los, que resultam 
em políticas públicas ruins que novamente vencem pelo voto popular. Para fundamentar a 
sua posição, Caplan se utiliza da ideia de "ignorância racional", alimentada pela imagem dos 
próprios eleitores de que o voto não tem o poder de provocar nenhuma mudança, o que 
faz com que eles optem por prescindir das eleições em contextos de votos não obrigatórios 
(o autor trata dos EUA). Ocorre que, ao invés de pensar de que a democracia funciona 
pobremente assim, Caplan entende que os erros não são sistêmicos, mas aleatórios, já 
que os eleitores optaram por não ter informação nenhuma e mesmo assim, emitem o voto, 
escolhendo no final alguma alternativa. É aqui que entra o princípio- ou milagre- da agre
gação, que é quando eleitores individuais possuem pouca informação, tornando seus votos 
aleatórios, mas que, se as eleições se fundamentam em escolhas agregadas de milhões de 
eleitores, mesmo que exista um alto nível de aleatoriedade no voto individual, o princípio 
da agregação assegura que os resultados ainda tenham sentido para todos os propósitos. 

Este pensamento poderia ser considerado somente enfocando o ato do voto, mas talvez 
não fosse o mais adequado quando se trata de emissão de voto por meio de um dispo
sitivo eletrônico. O erro aleatótlo do milagre da agregação se refere ao voto em si, e não 
a maneira como se vota. 

Provavelmente haverá muitos casos em que o eleitor, ao conferir o seu voto e ver que er
rou, vai reagir. Sempre que o ser humano percebe que errou, pode escolher entre manter 
o erro ou consertá-lo. 
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Esta hipótese já constava na Lei 10.408/02 e segundo o Min. Nelson Jobim, após o teste 
realizado, muitos eleitores sequer conferiam o voto, o que para ele "fazia com que a im
pressão do voto fosse inútil". 

Não há, na atual redação do art. 59-A da Lei 9.504/97, a possibilidade de o eleitor votar 
novamente, como havia na Lei 10.408/o2. Trata-se de uma lacuna que deve ser resolvida 
antes da eventual implantação da impressão do voto. Contudo, qualquer que seja a solução 
para isso, o eleitor não pode ser obrigado a revalidarvoto emitido equivocadamente e nem 
ter o seu voto anulado por causa deste erro. É direito dele votar no candidato escolhido. 
A opção de querer votar novamente ou anular o seu voto deve ser do eleitor. No atual 
modelo, o erro do eleitor é computado como correto, sem que ele saiba que errou e mui
to menos sem ensiná-lo a votar corretamente em outra ocasião. A democracia é também 
aprendizado, se o eleitor não sabe como vota ou vota errado sem saber, também é dever 
da Justiça Eleitoral melhorar a informação sobre como votar devidamente, para além de 
campanhas que são feitas a cada processo eleitoral. Para tanto, a ciência do eleitor sobre 
o erro em seu voto pode ser muito positiva para o aperfeiçoamento da própria democra
cia e até mesmo do sistema eletrônico de votação, pois se o número de erros detectados 
for grande, o problema pode estar no sistema, e não no eleitor. Manter a "ignorância" 
do eleitor diante de um erro seu é também permitir que a justiça Eleitoral se esquive de 
seus deveres perante o desenvolvimento da democracia e a melhoria de sua qualidade. 

Além disso, abrir a "caixa preta" da urna eletrônica provavelmente pacificará muito mais 
a sociedade em torno a este tema do que simplesmente negar que isso possa favorecer 
a credibilidade no sistema. 

Quanto mais o TSE se nega a implementar medidas de auditoria de resultados, mais des· 
confiança haverá, o que não ocorreria se o Tribunal demonstrasse boa disposição em 
controlar a situação. A opção pela transparência pode gerar mais conflitos no início, mas 
sempre é mais favorável e mais vantajosa a longo prazo, pois seus frutos são amparados 
em uma democracia mais sólida e que inclui os cidadãos. Já a opção por negar o controle 
externo dos resultados das urnas eletrônicas pode controlar os conflitos sociais, mas a 
curto prazo, fazendo com que o eleitor se sinta um mero votante formal, que não importa 
como vote, se corretamente ou não, se informado ou não. Basta que ele emita o seu voto 
e legitime formalmente resultados rápidos, satisfazendo a ansiedade de saber quem são 
os vencedores do pleito. Isso só fomenta o descontentamento com a democracia. 

Como último argumento, Neisser afirma que não há falhas detectadas na urna eletrônica 
até os dias de hoje, já que as votações paralelas nunca indicaram diferenças nos votos. 
O que ocorre, segundo o jurista, é que votações apertadas provocam contestações, e que 
por isso o voto impresso é apontado como uma solução para a segurança do sistema. 

Em primeiro lugar, não há como se garantir, e nem legitimar, o resultado das urnas por 
meio da votação paralela, que por si só é problemática. A votação paralela exige muito 
trabalho para ser realizada com o rigor necessário para garantir a sua eficácia, uma vez 
que nenhum padrão de procedimento pode ser adotado ou fixado fora da situação normal 
de votação. O teste somente pode ser realizado durante o período de votação, das 8 às 17 
horas, ou seja, se uma das urnas sob teste for ligada depois das 9 horas do dia da votação, 
seu teste fica invalidado. Assim, devido às dificuldades e custos de implementação (em 
torno de 30.000 reais por urna)- novamente o fator econômico pesando no debate-, o TSE, 
responsável pela regulamentação desta votação,~ecidiu restringir a amostra de urnas com 
votação paralela, perfazendo um total muito pec.j'I.Jeno para ser ilustrativo de sua eficácia. 
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Para se ter uma ideia, a metodologia tle sorteio das urnas que serão acompanhadas de 
uma votação paralela consta na Resolução no 23.458/15. Para as eleições de 2016, o art. 51 
estabelece que, para a realização da auditoria de funcionamento das urnas eletrônicas por 
meio de votação paralela, deverão ser sorteados, no primeiro turno, em cada unidade da 
Federação, os seguintes quantitativos de seções eleitorais, sendo uma delas obrigatoriamente 
da capital: I - três nas unidades da Federação com até quinze mil seções no cadastro elei
toral; 11- quatro nas unidades da Federação que possuam de quinze mil e uma a trinta mil 
seções no cadastro eleitoral; e 111 - cinco nas demais unidades da Federação. o número de 
urnas aumentará em comparação com as eleições de 2014, já que em 2014 foram 66 urnas 
e em 2016 a previsão é de q•Je sejam 93, mas ainda está longe do ideal para fundamentar 
uma afirmação absoluta de que não há falhas no sistema. Não há como assumir a impossibi
lidade de falhas no sistema a partir de 66 urnas com votação paralela (dados de 2014), em 
um universo de cerca de 494,9 mil. Seria ingênuo ou proposital garantir o resultado com tão 
pequena margem, aproveitando-se, quiçá, da ignorância racional da maioria dos eleitores. 

Em segundo lugar, votações apertadas que ocorrem em um sistema blindado de verificação 
posterior será sempre contestado. o surpreendente é que não se admita a contestação 
diante da "perfeição" do sistema eletrônico de votação. Ou seja, o resultado e o seu proces
samento são tão perfeitos que é quase uma heresia contestá-los. Pois nada mais legitimador 
do sistema do que a confirmação de que uma contestação de resultado não tem razão na 
prática. No entanto, a postura irredutível da justiça Eleitoral em adotar mecanismos de 
auditoria externa de resultados torna não só o debate maniqueísta (ou a favor ou contra a 
urna eletrônica), mas também aumenta ainda mais o conflito sobre o tema. Não há debate 
porque se sufocam as contestações, tidas como desarrazoadas e diretamente sem nenhum 
amparo, não se resolvendo a desconfiança que só aumenta a cada processo eleitoral. 

Portanto, a meu ver, tais argumentos levantados por Neisser não são suficientes para de
monstrar que o voto impresso não é benéfico. 

O necessário enfrentamento da questão 

Como última parte do texto, o debate ficaria incompleto se não se apontassem sugestões 
para uma maior legitimação do sistema de votação eletrônica e para a redução dos conflitos 
em torno ao seu tratamento. 

Um ponto importante para a reflexão é a postura do Brasil em continuar adotando uma 
urna eletrônica que é ainda de 10 geração, sendo que no mundo já existe as máquinas de 
2° e 3o gerações. A Min. Carmen Lúcia, no julgamento da AOI 4-543, não considerou correta 
a nomenclatura de "gerações" de urnas, adotando a palavra "modelos" em sua funda
mentação. No entanto, parece que o termo "gerações" é mais adequado, tendo em vista 
o aprimoramento das urnas ao longo dos anos. 

Neste sentido, ao invés de incorporar máquinas de 2° ou até mesmo de 3o gerações, o Brasil 
segue utilizando as urnas já ultrapassadas de 1° geração, que são as únicas em que o registro 
de voto depende totalmente do programa da urna. Estas urnas são conhecidas como ORE 
(Oirect Recording Electronic voting machine, em português: máquina de gravação eletrônica 
direta do voto), e possui como característica principal o fato de que a confiabilidade do 
resultado publicado fica totalmente dependente da confiabilidade do software instalado 
no equipamento. A absoluta dependência da confiabilidade do software nas máquinas ORE 
encontrou forte resistência e a partir de 2004 começou o declínio do seu uso. Entre 2006 e 
2012 este tipo de urna foi abandonado por Holanda, Alemanha, EUA, Canadá, Rússia, Bélgica, 
Argentina, México e Paraguai, seguidos em 2014 pela fndia e pelo Equador, restando apenas 
o Brasil como o único país que ainda utiliza esta urna ORE de 1' Geração em todo o mundo. 
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A partir das máquinas de 2° geração houve uma mudança importante no que tange ao 
registro do voto, com a criação de uma segunda via além do registro digital das máquinas 
ORE. Tal registro devia ser gravado em meio independente que não pudesse ser modifi
cado pelo equipamento de votação, podendo ser visto e conferido pelo eleitor antes de 
completar a sua votação. Diante destas características, estas urnas foram denominadas de 
Voter Verifiable Pape r Audit Trai! (Documento de Auditoria em Papel Conferível pelo Eleitor), 
ou WPAT, e logo após Independem Voter Verifiable Record (Registro Independente Conferível 
pelo Eleitor), ou IWR. No Brasil é chamado de voto impresso conferível pelo eleitor. Nestes 
tipos de máquinas, o registro dos votos não depende do software, sendo possível conferir 
o voto por auditoria, independentemente do administrador do sistema. Com esta inovação, 
surgiu o princípio da independência do Software em sistemas eleitorais, que passou a ser 
exigido em todos os países que utilizam o voto eletrônico, exceto o Brasil. 

Este sistema foi, como já dito, objeto de aplicação experimental nas eleições de 2004, sem 
sucesso. Mas o resultado, para muitos especialistas, decorreu muito mais por desídia do 
TSE do que pela impressão do voto em si, já que "a má vontade do administrador eleitoral 
brasileiro, que repele a ideia de um sistema eleitoral que possa passar por uma auditoria 
independente do seu controle, resultou numa experiência mal projetada e mal conduzida. 
O treinamento de eleitores e mesários foi menosprezado e o teste resultou em fracasso." 

Já as urnas de 3° geração surgiram a partir de 2008, fundamentando-se na ideia de sistema 
eleitorais independentes do software que aperfeiçoavam ou mesmo facilitavam auditoria 
tanto do registro do voto como de sua apuração. A experiência ganhou espaço na Argen
tina, que adotou uma cédula eleitoral com um chip de radiofrequência (RFID), permitindo 
que, em um só documento, estejam o registro digital e o registro impresso do voto. Este 
documento é denominado de Boleto de Voto Electrónico (BVE) e facilita muito ao eleitor e aos 
fiscais de partido conferir o registro do voto, a apuração e a transmissão dos resultados. 

Dito isso, parece haver uma insistente opção por continuar usando urnas obsoletas em 
detrimento do voto impresso. Ao invés de constantes investimentos em biometria ou em 
aperfeiçoamento de uma máquina que não satisfaz mais as exigências da sociedade, poderia 
o TSE migrar para a 2° geração de máquinas, tornando o seu gasto muito mais justificável. 
Opta-se por gastar mal e se mantém o conflito em torno das atuais urnas eletrônicas. 

Vale lembrar que o recadastramento com a biometria também gerou um enorme impacto 
no orçamento e não houve por parte do TSE oposição em sua implantação, o que não é o 
caso da adoção de instrumentos de transparência nos votos no sistema eletrônico. Segun
do o estudo exposto no Processo Administrativo no 329-23.2011.6.oo.ooo, que deu origem 
à Resolução 23.335/11, relataria do Min. Aldir Passarinho Junior, a biometria custaria ao 
redor de 4 reais por eleitor, perfazendo o total de 576.764.988 reais, considerando número 
atual de 144.191.247 eleitores. Não houve qualquer manifestação dos ministros sobre o im
pacto orçamentário da medida, mas somente o ajuste de recursos, de modo a comportar 
a realização gradual do recadastramento no país. Diante disso, é de se questionar se a 
importância da biometria é maior do que a de adotar uma forma de possibilitar o controle 
dos resultados, sendo esta uma reivindicação já de longa data por parte de segmentos 
da sociedade que só tendem a crescer e a gerar ainda mais desconfiança e descrédito no 
sistema eletrônico de votação. 

Não há como aceitar o argumento econômico só quando ele parece conveniente. Ambas as 
medidas visam aumentar a segurança das eleições e ambas custam uma quantia vultosa de 
recursos públicos. Além do mais, recursos públicos empregados em favor da sociedade são 
sempre um bom gasto público, porque contribui para o bom funcionamento das instituições . 
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Ainda, não é demais lembrar que a democracia requer a realização da accountability, que 
tem como primeiro passo a transparência. Mesmo que o eleitor, nos dizeres da Min. Cármen 
Lúcia, não precise prestar contas de seu próprio voto, a questão do controle externo da 
votação não se limita na pessoa do eleitor. É assunto de todos. A transparência deve ser 
a palavra de ordem neste campo, se realmente estamos pensando em uma verdadeira 
democracia. A atual situação é a de completa não-transparência, não havendo dados sobre 
votação, sobre erros humanos na votação, sobre problemas no registro ou apuração, sobre 
urnas com votação paralela, nem mesmo transparência sobre o debate público que há em 
torno disso, uma vez que as vozes dissonantes são rapidamente rotuladas de falaciosas ou 
até mesmo lúdicas. Falta transparência para um debate público sério e sereno sobre o tema. 

Nem mesmo o procedimento de fiscalização das urnas e dos programas descrito no art. 
66 da 9.504/97 é bem realizado na prática. Mesmo havendo regras legais de procedimento 
para a apuração de casos, o fato é que isso é muito dificultado quando aplicado, algo que 
levou até a Ordem dos Advogados do Brasil e ao Ministério Público prescindir desta tarefa. 
Aqui cabe a menção aos casos ocorridos em 2000 em Diadema, SP; em 2004 em Marília, 
SP; em 2006 em Campos, RJ. na eleição suplementar; em 2006 em Alagoas e Maranhão; e 
em 2008 em ltajaí, se. Em todos eles, a apuração das irregularidades se viu extremamente 
dificultada por muitos fatores, reforçando a percepção de que somente há espaço para se 
acreditar no sistema de votação. Qualquer contestação não vale. Ocorre que, paralelamente 
a todas estas situações, deve-se admitir que as ocasiões abertas à fiscalização também 
não são completamente exploradas pelos partidos, que também devem colaborar com a 
justiça Eleitoral para a lisura dos procedimentos. Não poucas foram as vezes em que o TSE 
chamou a comunidade para verificar a regularidade das urnas e que não houve participa
ção expressiva dos cidadãos. Se estamos querendo aumentar a qualidade da democracia, 
todos nós devemos colaborar. 

Contudo, também se deve reconhecer que a previsão do voto impresso já para as eleições 
de 2018 não é adequada, ainda mais nos termos que consta. Nem mesmo a urna eletrônica 
foi implantada em todo o país de uma eleição para outra. Além disso, a norma é insuficiente 
para tratar muitos fatores envdlvendo a impressão do voto e que não foram devidamente 
refletidos, como é o caso do eleitor que, ao perceber que votou errado ou que os votos 
não conferem, não sabe se poderá votar novamente ou se terá o seu voto anulado. Ou seja, 
novamente estamos tratando uma questão extremamente complexa como algo simples e 
que poderá ainda mais problemas nos moldes trazidos pela Lei 13.165/15. 

As verdades nunca são absolutas. E estas medidas de impressão de voto podem vir para 
confirmar a segurança das urnas, não como forma de fomento de sua desconfiança. Não se 
deseja abandonar o sistema eletrônico de voto. Reconhecem-se as suas virtudes. Contudo, 
tanto para aviões quanto para carros, há um desenvolvimento e aprimoramento paulatino 
que acompanha os novos tempos. É isso que se busca. 

A terra sempre foi redonda, mas antes não se podia falar isso, sendo obrigatório considerá
-la plana. Afinal, isso mudaria tudo. E no final, tudo mudou. 

3.11. Sugestões de Propostas 
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Abstencionismo e a descrença da população jovem no sistema político 
brasileiro 

Segurança no processo eleitoral brasileiro: caso das urnas eletrônicas 
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• Naturalização de ações transgressoras por parte da população e as origens 
do político corrupto 

• o analfabetismo político no país e os reflexos diretos para a população 

• Marketing político e o peso na decisão do eleitor 

• Amnésia eleitoral no ambiente de crise de representatividade política 

• Foro privilegiado: benefício ou prejuízo? 

• Acordos de leniência e delação premiada: mecanismos construtivos ou 
anti éticos 

• Efeitos positivos da Lei da Ficha Limpa 

O resgate da população jovem para as discussões políticas 

O fazer política a partir dos pressupostos históricos: como promover uma 
coerência das práticas? 

• A Reforma Política enquanto medida emergencial para resgatar a importância 
da articulação popular 

• Os protestos e manifestações populares enquanto elementos de pressão 
para melhorias 

• Debates entre candidatos em rede televisiva: projetos ou ataques? 

• Poder das pesquisas eleitorais para as campanhas 

A corrupção endêmica no Brasil e as mazelas da confusão entre público e 
privado 
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CAPÍTULO V 

CRISE HUMANITÁRIA 
DOS REFUGIADOS,· QUESTÃO 

RACIAL NA CONTEMPORANEIDADE 
E REDUÇÃO DA MAIORIDADE 
PENAL X ECA (ESTATUTO DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) 

Sumário • Tema 1: Crise Humanitária dos Refugiados; 1.1. Contextualizando; 1.2. Dados do deslocamento 
de pessoas; 1.3. Política migratória; 1.4. Sugestões de Propostas •· Tema 2: Preconceito Étnico Racial: 
Desafios do Século XXI; 2.1. Contextualização; 2.2. Os episódios nos Estados Unidos da América; 2.3. Dico· 
tomia do tema; 2.3.1. Preconceito enquanto elemento cultural; 2.4. Polêmica das Cotas; 2.4.1. Cotas nas 
Universidades; 2-4.2. Cotas em concursos públicos; 2.5. Dados sobre o tema; 2.6. Sugestões de Propostas 
-Tema 3: Redução da Maioridade Penal e o Estatuto da Criança e do Adolescente; 3.1. Contextualização; 
3.2. Realidade dos adolescentes brasileiros; 3-3· Histórico da maioridade penal no Brasil; 3-4· Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA); 3.5. A grande polêmica; 3.6. Sugestões de Propostas. 

TEMA 1: CRISE HUMANITÁRIA DOS REFUGIADOS 

1.1. Contextualizando 

Nos últimos meses, a crise humanitária dos refugiados fez emergir importantes 
discussões a nível mundial. Revelando um cenário de caos e tensão, o desloca
mento de pessoas destaca o potencial obscuro do tráfico de pessoas, levanta a 
discussão sobre a articulação entre os principais países para subsidiar as regiões 
mais afetadas (alguns, quebrando barreiras da xenofobia, inclusive) e, acima de 
tudo, demonstra como alguns seres humanos veem nestas viagens a única saída 
para a sobrevivência. 

As embarcações são precárias e os números são atualizados diariamente. As 
imagens chocam o mundo, famílias inteiras buscando atravessar o Mediterrâneo 
ou a Baía da Bengala. O desespero toma conta destas famílias que se deslocam por 
motivos específicos: 
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Elevada pobreza e miserabilidade (principal causa, ou seja, motivação 
econômica); 

Crise política, guerra civil ou atuação de organizações terroristas; 

A rota onde o fluxo de pessoas é mais intenso é da África para a Europa, 
atravessando o mar Mediterrâneo. Entretanto, muitas pessoas têm deixado a Ásia 
Central e Oriente Médio por conta dos conflitos existentes nessas áreas, buscando 
o continente europeu. 

Alguns casos emblemáticos chamaram a atenção, como o barco com mais de 
850 imigrantes de diversas nacionalidades que, em abril de 2015, afundou próximo 
à Ilha de Lampedusa, na Itália, deixando apenas 28 sobreviventes. 

1.2. Dados do deslocamento de pessoas 

O número de pessoas deslocadas por motivos de conflitos e perseguições em 
todo o mundo chegou a 65,3 milhões no final de 2015, de acordo com um relatório 
da ONU. É a maior crise humanitária desde a 2• Guerra Mundial. Segundo a agência 
da ONU para refugiados (Acnur), uma em cada 113 pessoas no mundo é refugiada, 
requerente de asilo ou deslocada interna. Grande parte dos migrantes internacionais 
buscam países fortalecidos economicamente, visto que a principal causa do deslo
camento é o fator econômico/conflitos. Por isso, até pouco tempo atrás, países da 
União Europeia e Estados Unidos eram o grande alvo (vale lembrar que 6o•fo dos 
migrantes internacionais se encontram em nações ricas). 

O número aumentou quase 10% em relação ao registrado em 2014, que foi de 
59,5 milhões, e é considerado um recorde pela agência da ONU para Refugiados, 
o Acnur. 65,3 milhões de pessoas é mais do que a população do Reino Unido, da 
França ou da Itália, segundo os dados da ONU. 

Fonte: G1. 
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Entretanto, os reflexos da crise mundial de 2008 fez com que novos destinos fos
sem traçados por esses migrantes internacionais (Emirados Árabes Unidos e Catar). 
Ainda segundo a ONU, o fluxo de pessoas que procuram Grécia, França, Inglaterra e 
Itália é muito grande. 

Os traficantes de pessoas chegam a cobrar R$ 10 mil por pessoa para que estas 
façam a travessia. Ainda assim, essas pessoas são alocadas em embarcações que, 
muitas vezes, não têm sequer os comandantes. São guiadas pelos próprios indivíduos 
interessados na travessia. 

Estima-se que a Grécia tenha recebido mais de 160 mil imigrantes, vale lembrar 
que o país passa por uma crise financeira de elevada magnitude, o que agrava ainda 
mais a situação. Pensando em uma proposta de redação, a banca examinadora pode 
solicitar uma análise crítica sobre as políticas migratórias e as estratégias pensadas 
de maneira coletiva para resolução do problema. Neste sentido, adere-se ao tema 
o conceito de globalização (ponto crucial para entender o processo que o mundo 
enfrenta, sabendo absorver os impactos indiretos desta crise humanitária). 

Um caso específico das pessoas desalojadas por guerras ou perseguições po
líticas ou étnicas chama a atenção na crise do deslocamento. Segundo dados da 
Acnur (Agência para refugiados da ONU), em 2014, havia 59,5 milhões de pessoas 
nesta situação (número que só encontra precedente no período posterior à 11 Guerra 
Mundial). Neste ponto, é importante conceituar: 

Asilo e refúgio: apresentam um mesmo objetivo, ou seja, proteger alguém 
que foge de seu país por conta de ameaça ã vida ou ã liberdade. 

O refúgio é um direito que consta na Declaração Universal dos Direitos do 
Homem e convenções da ONU. No caso, os países signatários desses do
cumentos se comprometem a receber refugiados prestando a assistência 
necessária. No caso do asilo, trata-se de uma decisão soberana de cada 
nação. 

O caso da Síria, envolvida em uma guerra civil desde o ano de 2011, que já 
matou mais de 250 mil pessoas, é ímpar nessa crise humanitária. Segundo dados 
da ONG Observatório Sírio de Direitos Humanos, das 250 mil pessoas mortas, 74.426 
eram civis e, dentro deste grupo, 12.517 crianças e 8.o62 mulheres. Com relação ao 
deslocamento de pessoas, os dados demonstram o caráter emergencial do tema: 4 
milhões de sírios deslocados por conta dos conflitos internos. 

Outro ponto importante para ser argumentado em uma produção textual são 
os desafios enfrentados pelos países que recebem essa leva de indivíduos. Para se 
ter uma ideia, o caso da Síria acaba sendo emblemático nesta discussão. Os cerca 
de 4 milhões de refugiados estão espalhados por 107 países, sendo que a Turquia 
conta com 1,5 milhão, Líbano com 1,1 milhão e jordânia com 620 mil. Muitas vezes, 
essa população acaba ampliando a estatística dos desempregados e fragilizando 
ainda mais estas economias. 
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1.3. Política migratória 

Um dos pontos essenciais para o entendimento do tema e, principalmente, para 
a base argumentativa de uma redação. Mesmo antes da crise financeira mundial de 
2008, alguns países já apresentavam posturas extremamente xenofóbicas, ou seja, 
restringir a entrada de estrangeiros. Essas medidas, além de UIJl reflexo cultural 
de ampliação da aversão para com os estrangeiros, demonstra a ineficiência dos 
países em lidar com um tema emergencial. 

Grupos de extrema direita, críticos ferrenhos dos estrangeiros ganham força 
dentro dos países desenvolvidos. Isso porque se somou ao choque cultural, a 
questão econômica (já que esta população que chega é vista como ameaça para os 
postos de trabalho). Em alguns casos, o choque cultural pode ser observado pela 
intolerância religiosa (já que muitos julgam muçulmanos como terroristas, como se 
fosse uma regra). 

Nesse ponto, dentro de uma proposta de redação é possível destacar os seguin
tes conceitos antropológicos que promovem um olhar para este choque de culturas 
e a relação posterior: 
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Etnocentrismo: trata-se do olhar para a cultura do outro (adotando a cultura 
pessoal como referência), vista como inferior, "anormal", reduzida e pri
mitiva. Deste posicionamento, não existe diálogo saudável e estabelece-se 
a possibilidade do distanciamento pela divergência (origem de uma ação 
preconceituosa). Trata-se, portanto, de uma análise partindo de juízos de 
valores, o que pode depreciar a cultura alheia. 

Relativismo cultural: é fruto do reconhecimento da incapacidade de mensurar 
a cultura de um grupo, assim como se manifesta como uma crítica às abor
dagens evolucionistas, segundo as quais sociedades e culturas podiam ser 
classificadas das primitivas às avançadas. O relativismo social foi desenvol
vido no seio da antropologia social, buscando romper com as comparações 
e a utilização de critérios independentes para emitir juízo de valor. Assim 
a cultura só pode ser considerada dentro de seu próprio contexto cultural. 
Trata-se de uma estratégia distinta do etnocentrismo. 

Alteridade: a alteridade na filosofia é um conceito mais restrito que a diver
sidade, porém mais amplo que a diferença. Assim como na antropologia, na 
filosofia a alteridade é o colocar-se no lugar do outro, ser o outro, constituir
-se como outro. A alteridade é o conceito que define a existência do indivíduo 
a partir da relação com o outro, ou seja, o seu entendimento dentro de uma 
ótica diferenciada. A alteridade é a diferença entre o indivíduo dentro da 
sociedade e o indivíduo como unidade. Esses dois conceitos só podem existir 
em função um do outro. Nenhum indivíduo pode existir senão a partir da 
visão e do contato com o outro. Não pode haver indivíduo se não houver 
uma relação estabelecida entre ele e outro ou outros (a coletividade). 
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• Sincretismo cultural: Processo de fusão de elementos ou traços culturais, 
dando como resultado um traço ou elementos novo, ou seja, quando a 
intersecção entre as culturas promove uma "nova" forma de entendimento 
do mundo. 

Outro ponto dicotômico na crise de refugiados é a questão da divergência de 
interesses. Por um lado, a Europa necessita cada vez mais de mão de obra estran
geira- visto o envelhecimento da população (a força motriz de uma economia é a 
população jovem e adulta). Por outro lado, nos últimos tempos, as políticas públicas 
buscaram restringir o acesso de estrangeiros aos países, por conta dos fatores 
assinalados anteriormente. 

Para o sul da Europa, o drama do deslocamento de pessoas atinge regiões 
marítimas. Já no interior do continente, os muros são responsáveis por "conter" 
o ingresso indesejado. Assim, vive-se um paradoxo que exige atenção: o mundo 
globalizado, que encurta distância e facilita a comunicação a cada nova descoberta, 
tem dificultado o trânsito por meio de barreiras físicas fortemente vigiadas. 

A estratégia de murar as fronteiras é vista entre Estados Unidos e México. Cons
truído a partir de 2006, o muro delimita as áreas terrestres entre os dois países. 
Países como a Grécia e Hungria também investiram na construção de muros para 
limitar a entrada e proteger as fronteiras com outros países. 

Em 2014, uma decisão do governo espanhol chamou a atenção: o país adotou a 
deportação sumária, com o auxílio de uma força paramilitar, contrariando as normas 
adotadas pela União Europeia (que permite ao imigrante solicitar asilo e permanecer 
no país enquanto aguarda resposta). 

No Brasil, a situação é mais amistosa. Em maio de 2016, o Brasil já contabiliza 
8.863 refugiados de 79 nacionalidades. De acordo com relatório divulgado hoje (10) 
pelo Comitê Nacional para Refugiados (Conare) do Ministério da justiça (MJ), nos 
últimos cinco anos as solicitações de refúgio no Brasil cresceram 2.868•/o, passando 
dos 966 casos registrados em 2010, para 28.670 em 2015. Mais de 8o mil solicitações 
de refugiados já foram feitas no Brasil. A absoluta maioria (64.941) é de pedidos 
feitos por homens, o que corresponde a 8o,8•t, do total. As faixas etárias que mais 
solicitaram refúgio no país são as que se encontram economicamente ativas. Foram 
40.369 solicitações (48,7"b do total) na faixa compreendida entre 18 e 29 anos; e 
39.081 solicitações na faixa entre 30 e 59 anos (47,1•t, do total). As solicitações foram 
feitas principalmente por haitiàn'os, senegaleses, sírios, bengaleses [de Bangladesh] 
e nigerianos. O maior número de reconhecimento de refugiados foi de sírios, que 
já somam 2.298 refugiados reconhecidos no Brasil. Em segundo lugar estão os an
golanos, com 1.420 reconhecimentos, seguidos de colombianos (uoo). congoleses 
(968) e palestinos (376). A liderança da Síria nesse ranking se deve à guerra que já 
levou praticamente 5 milhões de habitantes daquele país a buscar refúgio em outras 
regiões do mundo. 
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Ainda que esses indivíduos que tentam sair de áreas vulneráveis saibam de todas 
as dificuldades que enfrentarão, como a xenofobia e perseguição, muitos arriscam 
suas vidas. O número de migrantes que morreram tentando cruzar o Mediterrâneo 
este ano chegou a 3.8oo, um novo recorde histórico, anunciou em outubro de 2016 o 
Alto Comissariado da ONU para os Refugiados (ACNUR). Em 2015, o saldo total havia 
sido de 3.771 mortos. o número de mortes passou de uma para cada 269 migrantes 
a uma para cada 88 em 2016 

1.4. Sugestões de Propostas 

Necessidades de políticas públicas e da articulação internacional para so· 
lucionar a crise de refugiados 

A crise humanitária dos imigrantes ilegais e os efeitos da globalização 

Aldeia global com problemas locais: como superar a pobreza em determi
nadas áreas do globo 

A força dos grupos terroristas e o impacto no deslocamento de pessoas 

Luta contra a ascensão de partidos xenofóbicos dentro da Europa 

Xenofobia e o retrocesso humanitário 

Estratégias emergenciais para a pior crise da história 

Diálogo entre as partes envolvidas para a solução do problema 

A crise humanitária e seus impactos para o indivíduo 

Os efeitos da diplomacia e do jogo de interesses na proposta de soluções 
coesas para amenizar a crise de migração 

• Crise humanitária dos refugiados: o mundo dividido entre muros e pontes 

TEMA 2: PRECONCEITO ÉTNICO-RACIAl: DESAFIOS DO SÉCUlO XXI 

2.1. Contextualização 

Um dos temas mais discutidos em todos os tempos, o preconceito com relação à 
composição étnico-racial ganhou os noticiários mais uma vez. No caso, ações violentas 
motivadas pela discriminação racial alavancaram um debate já bastante desgastado: 
como alcançar uma sociedade igualitária e justa, extinguindo qualquer forma de 
preconceito? Esse tem se demonstrado como o maior desafio dos últimos tempos. 

o tema permite uma análise crítica eloquente a respeito de um dos maiores 
paradoxos da vida moderna. Ao passo que a sociedade evolui, novas tecnologias 
surgem, ferramentas de interatividade são criadas, a robótica acelera e intensifica 
sua produção deveríamos notar uma evolução no campo das ideias, da justiça, da 
igualdade, moralidade ou da ética, certo? Errado. Exatamente o modelo inverso que 
a sociedade assiste na atualidade. 
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Nos Estados Unidos da América, país marcado por perseguição racial em sua 
história, casos de violência extrapolaram a discussão novamente. No Brasil, o tema 
persistente, tem sido tratado com o direcionamento de políticas públicas bastantes 
polêmicas, que elucubram debates acalorados com argumentos díspares. 

2.2. Os episódios nos Estados Unidos da América 

Em Ferguson, no estado do Missouri, em novembro de 2014, uma onda de ações 
violenta tomou as ruas depois que a justiça inocentou o policial branco Darren Wilson, 
responsável pela morte de Michael Brown, homem negro e desarmado, morto com 
6 tiros, em agosto do mesmo ano. 

Em abril de 2015 foi a vez das ruas de Baltimore, no estado de Maryland, as
sistirem a protestos da população. A motivação era a morte de Freddie Gray, um 
rapaz negro de 25 anos que havia sido detido e agredido por policiais, o que levou 
o mesmo ao estado de coma e posterior óbito. 

Em junho, uma chacina na igreja metodista da comunidade negra, em Charles
ton, na Carolina do Sul espantou o mundo. Um jovem branco e racista atirou em 
pessoas de um grupo de estudos, deixando 9 mortos. O crime foi classificado como 
crime de ódio racial. 

As três situações se cruzam e demonstram a violência sofrida pela população 
negra dos EUA. Segundo dados, a população negra é a menos favorecida economica
mente, além de ser a que mais sofre violência. Olhando para o Brasil, a problemática 
se repete (já que o perfil de vítimas de homicídio é o de jovem, negro e com baixo 
poder aquisitivo). 

Os dados revelam a necessidade de se problematizar o tema a partir de pers
pectivas maiores, fugindo de análises simplistas e reducionistas. As ações violentas 
revelam outro problema: muitos dos casos de violência contra a população negra 
certamente não chegam à imprensa. Por isso, trata-se de um movimento continuo 
e uma luta diária para a reflexão sobre a discriminação impregnada na sociedade. 

2.3. Dicotomia do tema 

Cientificamente, não existe o reconhecimento da conceituação raça para os 
seres humanos. Isso porque a genética compreende a possibilidade de que existam 
maiores similaridades entre um loiro europeu e um negro africano, do que entre 
dois loiros de ul!l mesmo país. 

Antropologicamente e sociologicamente, a identificação de conjunto de pessoas 
de uma mesma região é dada pelo termo etnia. Além da localidade, leva-se em 
consideração a cultura e a língua falada. Assim, o processo de discriminação étnica 
se amarrou à história, com nuances diferenciadas, mas sempre presente. 

As datações cronológicas são important~s para a compreensão da real neces
sidade de enfrentamento efetivo deste problema. Nos EUA, por exemplo, o regime 
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escravista se encerrou em meados dê 1800 (na época, por aspectos econômicos e 
não por se fazer a justiça social). Vale destacar que na época, o trabalhador assa
lariado era importante para movimentar a indústria de produtos industrializados 
(efeito da Revolução Industrial que modelava o sistema Capitalista). 

Este ponto pode ser analisado a partir de um posicionamento crítico, visto que o 
processo de superação da situação escravista esteve conectado aos procedimentos 
econômicos, o que sugere uma não preocupação específica com o tema e, principal
mente, com a essência do ser humano que na época era explorado. 

Assim como aconteceu no Brasil, a liberdade da população negra com o "fim" 
da escravidão nos EUA não representou uma situação de igualdade. Isso pode ser 
observado até a década de 1960, quando o negro era segregado de espaços cole
tivos (como escolas e restaurantes), além de terem que ocupar locais específicos 
nos ônibus. Em 1964, a realidade parecia se alterar, com a promulgação da Lei dos 
Direitos Civis, que eliminou essas restrições. 

Outra base importante para argumentação diz respeito à polarização entre le
gitimação jurídica x legitimação social. De fato, as barreiras e o preconceito foram 
suprimidos com a Lei dos Direitos Civis, o que legitima o tema perante o ambiente 
jurídico, estabelecendo a igualdade. Porém, ao mesmo tempo, se as práticas de 
preconceito são vistas na sociedade atualmente, não existe a legitimação social e, 
assim, o preconceito ganha espaço. Dessa forma, o essencial é a equiparação entre 
legitimação jurídica e social, estabelecendo um cenário harmônico e que priorize 
a coletividade. 

Outra exemplificação simbólica deste grande paradoxo estadunidense envolve 
a eleição do primeiro presidente negro do país, Barack Obama. Ao passo que o 
país convive com ações preconceituosas, a população elegeu o primeiro presidente 
negro para o comando do país, demonstrando que a discussão necessita de ama
durecimento para superação. 

2.3.1. Preconceito enquanto elemento cultural 

No Brasil, a abolição da escravidão aconteceu no dia treze de maio de 1888, 
quando foi assinada a Lei Áurea. Um marco da história brasileira, a longa luta aboli
cionista parecia ter vencido de maneira concreta. Entretanto, assim como em outras 
partes do globo, a abolição não resultou na inserção automática dos ex-escravos, 
que passaram a conviver com ampla dificuldade para sobreviver. Alguns destes, 
inclusive, retornavam aos seus senhores "solicitando" a exploração, pois assim 
teriam ao menos o que comer. 

o preconceito tornou-se algo enraizado, visto que a população negra passou 
a ser vista como inferior, preguiçosa e incapaz. Outro fato histórico que agravou a 
situação dos ex-escravos foi a chegada de imigrantes no final do século XIX e início 
do século XX. Esses passaram a servir de mão de obra para o setor agrícola, mar
ginalizando ainda mais a população negra. 
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Pela atual legislação brasileira o racismo é crime inafiançável e imprescritível. 
Para amparar ainda mais a população negra, em 2010, foi sancionado o Estatuto da 
Igualdade Racial (objetivando a promoção da cultura negra, assim como o combate 
à desigualdade e discriminação). 

Ainda assim, com relação ao Estatuto da Igualdade Racial, especialistas diver
gem sobre sua efetividade. Composto por 65 artigos, o Estatuto trata de políticas 
de igualdade e afirmação nas áreas da educação, cultura, lazer, saúde e traba
lho, além da defesa de direitos das comunidades quilombolas e dos adeptos de 
religiões de matrizes africanas. 

A principal crítica ao Estatuto é que. a maioria das normas não é obrigatória e 
não prevê penas para o seu descumprimento. Outra fragilidade do Estatuto é que 
não há previsão de recursos para as políticas afirmativas e para o monitoramento 
delas, o que torna difícil a avaliação dos avanços e também dos gargalos. 

Por outro lado, ativistas acreditam que os efeitos do Estatuto da Igualdade 
Racial são positivos. Estes defendem que o Estatuto apresentou uma nova abor
dagem sobre o racismo, problematizando o tema e levando a discussão para os 
mais variados espaços geográficos. Defensores do Estatuto argumentam que o 
documento estabeleceu princípios e inspirou iniciativas importantes, como as leis 
que criaram cotas nas universidades federais (2012) e no funcionalismo público 
federal (2014). 

Exemplificando a realidade brasileira de violência racial, destaca-se o caso de 
agressões à repórter da TV Globo, Maria julia Coutinho. Em 2014, o jogador de fute
bol Aranha (Mário Lúcio Soares Costa), na época goleiro do Santos Futebol Clube, 
foi insultado por torcedores do Grêmio durante partida realizada em Porto Alegre. 

2.4. Polêmica das Cotas 

Nos últimos anos, ações afirmativas são discutidas para que a desigualdade 
entre negros e brancos seja amenizada e as condições de acesso à educação se 
consolidem de maneira justa. Uma das principais ações afirmativas é a reserva 
de cotas raciais, tema bastante polêmico. Inclusive, uma Instrução Normativa 
publicada pelo Ministério do Planejamento e Gestão (MPOG), em agosto de 2016, 

dispõe sobre o procedimento para os candidatos que se autodeclararem ne
gros- pretos e pardos- nos concursos públicos. Estes terão que passar por uma 
avaliação presencial, em que serão avaliados os aspectos fenotípicos. Para uma 
proposta de redação que abarque um tema tão polêmico, destaca-se a importân
cia de alinhar bem a base argumentativa, estabelecendo as referências críticas 
que promovam um olhar de fuga do senso comum ao passo que o texto evolui. 
Quanto mais os temas são "debatidos" pela minha, maior a falsa impressão de 
que existe o domínio técnico e conceitual, o que pode resultar em equívocos na 
hora de uma avaliação criteriosa. 
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2.4.1. Cotas nas Universidades 

Uma discussão que se estende desde o início dos anos 2000 é a que define 
cotas para o ingresso em universidades. Nesse sentido, o objetivo do programa de 
cotas visa integrar negros, pardos e indígenas ao sistema universitário tendo como 
justificativa o processo histórico excludente de um país que apresentou um longo 
período de escravidão. 

Além das cotas para negros, pardos e indígenas, o ingresso em universidades 
garante, na atualidade, uma parcela das vagas para alunos que fizeram o Ensino 
Médio no sistema público de ensino. A garantia de vagas em universidades para 
alunos que cursaram o Ensino Médio do sistema público oferta a necessidade de 
investimento no sistema já que, por sua vez, garante que o mesmo apresenta uma 
qualidade inferior ao sistema particular de ensino. 

Os que defendem o sistema de cotas acreditam que estas oferecem possibilida
des e oportunidades para uma parcela da sociedade que sofre com o ingresso em 
espaços universitários e carece de condições equiparadas ao restante da sociedade. 
Assim, o sistema estaria "corrigindo" um erro histórico (escravidão) e oferecendo 
maiores oportunidades para os negros, pardos e indígenas. 

Por outro lado, os oposicionistas ao sistema de cotas, afirmam que este acaba 
por "institucionalizar" um sistema preconceituoso, já que garante uma parcela de 
vagas para determinada população e acaba por excluir outra. 

2.4.2. Cotas em concursos públicos 

No dia 10 de junho de 2014, após reunir celebridades negras, a presidente do 
Brasil Dilma Rousseff (PT) celebrou a aprovação da lei que garante cotas para ne
gros em concursos públicos. A lei garante 20°/o das vagas em concursos da União 
para negros. 

Vigência da lei: período de 10 anos. 

Para quem vale? 

Concursos destinados à administração pública federal, a autarquias, fundações 
públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista controladas pela União, 
como Petrobras, Correios, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. Concurso com 
três ou mais vagas. Editais publicados após a validação pelo Diário Oficial. 

Na prática, o candidato que quiser concorrer às cotas deverá se autodeclarar 
preto ou pardo no ato da inscrição do concurso. Essa autodeclaração tem como 
base o quesito de cor e raça usado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatís
tica (IBGE). Assim, o candidato que se declarar negro concorrerá simultaneamente 
tanto às vagas destinadas à ampla concorrência quanto às cotas. Se o interessado 
for aprovado dentro do número de vagas oferecido para a ampla concorrência, sua 
vaga não será computada para preencher a reserva das cotas. 
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Caso seja constatada a declaração falsa do candidato como negro ou pardo, 
este deverá ser excluído do concurso. Se o candidato já tiver sido nomeado, poderá 
ter sua admissão anulada e responder por processo administrativo. 

Não existirá comissão específica para averiguar os candidatos. O processo de 
análise acontecerá após denúncias dos próprios cidadãos e, consequentemente, 
atuação do Ministério Público (como acontece no caso das cotas para Universidades). 
o governo estuda a elaboração de um parecer jurídico que deverá servir de base 
para que as denúncias sejam apuradas da mesma maneira. 

Assim como a questão de cotas para universidades, o sistema de cotas para 
concursos públicos apresenta uma discussão bastante polêmica dentro das dife
rentes frentes da sociedade. Para a argumentação durante a construção de uma 
redação é necessária a análise das diferentes frentes de defesa e oposição aos 
sistemas de cotas apresentados, para que de maneira autônoma o texto evolua e 
cresça criticamente. 

213 



TEMAS DE REDA(i\0 PAR!1 TRIBUNAIS - fiodolfo Cirocio!! 
---·----------..... 

> J. ·,··;·:., :.>· '. :· .. : .. ·>:"·<···:.~ ... ·> .. ·,:J·· :·'·.·':':: :: _.:·~·~:;) \. :!:',·L ·.· .,_ ,_, >; · .···:· . · 
· .. ~~. ~opçurse>~ púb!J~~s AUe oft!l'tlç~lll tr,ês ou; t!tal~/Ytlg~. e 1tãe> s~ {lPI1~iirá a féryll;~ 

mes tuJose~ltais t~ll~am sidO P,.llblitados a~te,s/q~; · · . i~ d~ lei.. o te~t? também 
qetermin(:l. q~é>O$ editais .ter,ª'(>, de lnfQr[!latcle f~•• ~pÍ:é~~?-: O t()!aÍ ct.e. 'J~~as .. 

.. corresporc!~nte~.t! FOt~ P.<~ra. çqâaÇíl.rft · l! e,m.prrg. ptereci<jo •. ~ Jéi prevê 
... ql1e,· .. c.a!lo.F<?!J~tàiM~ CJl!,e.~. d~~~~r~~5~~ .·· ....•.... ~oA~ .... N~la,.t.ai~a:•.P·c~f\dJda~o 
ser,~ eiJrrtina,?P. dp ~()ncurso e, ~·ejá t!ytlr ftiâ.o lle>lll.~ . p,. poMrá çérsua admissão 
anulada e respÓilaera Uín Pr(}cedimel\tÓ admtrrlstrativp: .. . . . . 

Fonte: G1. 

Outros exemplos: 

Em maio de 2016, a Prefeitura de São Paulo determinou que candidatos 
aprovados por cotas em um concurso para professor de educação infantil 
comprovassem que eram negros, após denúncias de fraude. 

Em 2015, o ltamaraty não aceitou a declaração de cinco concorrentes com 
base em uma avaliação do fenótipo dos candidatos. 

A existência dessas comissões também já gerou polêmica em outras ocasi
ões. O caso mais citado é o dos irmãos gêmeos que tentaram ingressar na 
Universidade de Brasília, em 2007, acessando o programa de cotas - um 
passou e outro não, após uma avaliação feita pela comissão local. A UnB 
adotou o sistema entre 2004 e 2012. 

O tema é polêmico e cerceado de diferentes visões. A "Folha de São Paulo", por 
exemplo, se declara contra as cotas raciais, mas favorável às cotas socioeconômicas. 

2.5. Dados sobre o tema 

Ao fazer referência à palavra "negro" na descrição anterior, estão incluídos 
"pardos" e "pretos", termos adotados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Esta
tística. Os dados do Censo Demográfico de 2010 mostram que os negros são maioria 
(cerca de 54°/o da população). Entretanto, no quesito oportunidades, a constatação 
se distorce. 
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Ambiente político: o Congresso revela bem a desigualdade com relação à 
questão. Na Câmara dos Deputados, apenas 10°/o (dos 513 deputados) são 
negros. No Senado, o número cai para menos de 4% (81 senadores). 

Aspectos censitários: Segundo dados de 2012, os negros representavam 
apenas 16% do 1% mais rico da população brasileira, o que revela uma 
discrepância considerável. Por outro lado, os negros correspondem a três 
quartos dos 10% mais pobres. 

Ambiente laboral: o salário médio dos homens negros não chega à metade 
dos homens brancos; entre as mulheres a diferença é de dois terços. 
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Aspecto educacional: Cerca de 38•/o dos que frequentam as universidades 
são negros, sendo que 28•b destes se formam e menos de 2o•b avançam 
para o mestrado ou doutorado. 

Outro ponto relevante sobre a população negra no Brasil é que o país concentra 
a maior população negra fora do continente africano. Vale destacar a importância 
da população negra para a formação da identidade brasileira (visto que foi um dos 
troncos formadores do povo brasileiro). 

Entretanto, estudos recentes do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (lpea) 
apontam que a violência contra o negro reduz sua expectativa de vida no Brasil (o 
negro perde 20,5 meses de expectativa de vida - algo 114% maior do que os 8,5 

meses perdidos por um branco). 

Outro ponto problemático diz respeito ao Mapa da Violência do Brasil, divul
gado em 2015: 

27,7 mil negros assinados (arma de fogo) 

9,7 mil brancos assassinados (arma de fogo) 

Segundo a Universidade Federal de São Carlos (Ufscar), a polícia mata três vezes 
mais negros do que brancos. Por isso, a estatística de vítimas negras da polícia é de 
61°/o. Obviamente que esta análise crua dos dados quantitativos pode tornar a análise 
reduzida. Por isso, que a maneira como os dados serão amarrados e aprofundados 
em uma produção textual sobre o tema é que será o grande diferencial da escrita. 

2.6. Sugestões de Propostas 

Preconceito e as raízes culturais 

Questão das cotas na sociedade contemporânea: diálogo motivador de 
violência 

Violência contra a população negra em caráter amplificado: coincidência ou 
fato? 

O olhar antropológico para a diversidade cultura do Brasil 

Naturalização de ações preconceituosas e a propagação do preconceito 

Cultura negra e a identidade do povo brasileiro 

Processo de miscigenação enquanto elemento de produção cultural 

Fator "discriminação" no contexto mundial: como superar? 

Preconceito estereotipado e rotulado na figuração humana 

Mecanismos eficientes de combate às práticas preconceituosas 

Política de cotas raciais e as dificuldades de equiparação dos direitos 
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TEMA 3: REDUÇÃO DA MAIORIDADE PENAL E O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADO· 
LESCENTE 

3.1. Contextualização 

Um debate norteado por diferentes entendimentos exige que, em uma produção 
textual, sejam observados pontos de relevância majoritária: como as consequências 
e os direitos da população em questão. Feitas estas observações, é preciso conhecer 
os caminhos que a discussão tomou nos últimos meses, para que a base teórica 
esteja sólida o suficiente para o posicionamento crítico. 

A discussão sobre reduzir a maioridade penal sempre ganha destaque a partir 
de casos de repercussão nacional, onde jovens menores de 18 anos são os pro
tagonistas de ações violentas. Basta o tempo passar para que a discussão caia no 
esquecimento. O gancho permite realizar uma associação com os programas de 
televisão que extrapolam o sensacionalismo em suas matérias, utilizando-se de 
repetições e de leituras rasas sobre os acontecimentos rotineiros (o que, em· suma, 
pouco altera na capacidade de superação da problemática da violência). 

No ano de 2015 o tema acabou sendo recorrente, principalmente a partir do 
momento que avançou pelo Congresso Nacional. A discussão é reduzir de 18 para 
16 anos a maioridade penal, ou seja, a idade em que o indivíduo ("menor infrator") 
receberia penas aplicadas para os adultos. Neste envolto de pesquisas de opinião, 
nota-se um posicionamento favorável por parte da população, o que não neces
sariamente converge com as reais necessidades do sistema de segurança pública. 

3.2. Realidade dos adolescentes brasileiros 

No ano de 2013, o Brasil contava com, aproximadamente, 21 milhões de jovens 
com idade entre 12 e 18 anos incompletos - o que se encaixa como adolescência 
pela lei. No mesmo ano, existiam 10 milhões de jovens com idade entre 15 e 17 anos 
(desses 10 milhões, em idade do Ensino Médio, cerca de 1 milhão não trabalhava 
nem estudava e 585 mil haviam abandonado o estudo para trabalhar). 

A adolescência é um período marcado por inúmeras transformações na vida 
pessoal e social de uma pessoa, por isso, a Constituição de 1988 estabeleceu algu
mas prioridades: saúde, alimentação, lazer, educação, profissionalização, cultura, 
dignidade, respeito e convivência familiar. 

Na teoria, a preocupação constitucional acaba por se demonstrar extremamente 
eficiente e sensata. Entretanto, quando analisado o campo prático, nota-se uma rea
lidade completamente distinta (principalmente para as classes menos favorecidas). 

Um dos pontos importantes do tema diz respeito às condições oferecidas para 
a população jovem. Segundo dados do Mapa da Violência de 2015, a partir dos 15 

anos de idade, dobra a chance de uma pessoa morrer por arma de fogo (o pico 
seria os 19 anos). No caso de pessoas negras, a vulnerabilidade é ainda maior. 
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Esta constatação sobre o grau de violência e periculosidade no qual a sociedade 
brasileira estã submetida permite afirmar que a população jovem se vê vítima de 
um processo fragmentado e pouco promissor, diferente da visão de que estes são, 
antes de tudo, grandes ameaças. 

3.3. Histórico da maioridade penal no Brasil 

• No início do período republicano, a criança respondia por crime a partir 
dos 9 anos de idade, mas até os 14 era julgada conforme sua capacidade 
de discernimento (avaliada por um juiz). 

• Dos 14 aos 21 anos, as penas eram mais brandas que as dos adultos. 

• Em 1921, a possibilidade de ser responsabilizado por um ato (imputabilidade) 
tornou-se possível a partir dos 14 anos, extinguindo a questão da capacida
de de discernimento. Até os 18 anos, o menor infrator era submetido a um 
processo e a medidas punitivas diversificadas. 

• Em 1990, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, uma grande transfor
mação aconteceu. 

3·4· Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) 

O Estatuto da Criança e do Adolescente completou 25 anos em 2015, marcando na 
história um período de avanços para o público de até 18 anos. Diferente do que se 
fala pelas redes sociais, o jovem continua tendo responsabilidade penal a partir dos 
12 anos de idade, o que varia é o julgamento (segundo parâmetros da justiça juvenil). 

As punições são conhecidas como medidas socioeducativas, buscando a recu
peração do jovem e a sua reintegração social, por meio da educação. As medidas 
educativas variam: vão desde advertência e a prestação de serviços à comunidade 
até a internação em estabelecimento educacional (sendo que o período máximo é 
de três anos). 

Um ponto importante para a análise crítica em uma produção textual diz respeito 
ao formato das medidas socioeducativas no processo de reintegração do jovem 
nos espaços sociais. É nítido que a análise substancial permite afirmar que outras 
experiências poderiam ajustar a realidade do jovem infrator, resgatando o mesmo 
com a utilização de "utensílios" educacionais. 

Esse ponto de reflexão sobre as medidas se torna mais palpável quando se 
revela que a detenção é prevista apenas para casos graves ou de reincidência. 
Outro elemento de teor crítico diz respeito aos crimes de menor potencial ofensivo 
que têm sido punidos com .a detenção (leitura bastante arbitrária e que prejudica 
o sistema e s~a intencionalidade, além de demonstrar falhar estruturais). 

Atualmente, mais de 111 mil jovens cumj)rem medidas socioeducativas, sendo 
que 24 mil encaram a privação de liberdade (63°/o destes por roubo ou associação 
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com o tráfico de drogas). Cerca de 3,8:mi1 menores (13•k do total de jovens detidos e 
o,o1•k total de jovens do país), cumprem pena por crimes contra a vida- homicídio, 
latrocínio (roubo seguido de morte), estupro e lesão corporal graves. 

A análise crítica sobre o tema deve levar em consideração o que os dados esta· 
tísticos revelam. Assim, a análise qualitativa ganha corpo. Talvez, o grande equívoco 
das falácias que percorrem os debates seja construído na falta dé dados concretos 
e na virtualização da violência entre os jovens, ou seja, parâmetros "místicos" e não 
racionais de que a maior parte da população jovem (menor de 18 anos) comete crimes. 

A nível mundial, segundo o último relatório Crime Trends (Tendências do Crime), 
da Organização das Nações Unidas (ONU), apenas em 17•k dos 57 países pesquisados 
em 2008 a maioridade penal é interior aos 18 anos. Existem exemplos de países 
que adotam posturas diferenciadas: elevar a maioridade penal (como é o caso de 
Portugal e Espanha - de 16 para 18 anos). 

A UNICEF se posiciona de maneira contrária à redução da maioridade penal, 
alegando que os jovens são vítimas da violência, antes de agressores. Além disso, 
partindo de experiência de outros países, a instituição demonstra que reduzir a 
maioridade penal não é diminuir os dados referentes à violência. 

3.5. A grande polêmica 

Para que a redução da maioridade penal aconteça é preciso a alteração da 
Constituição Federal, por meio de uma PEC (Proposta de Emenda à Constituição). A 
PEC precisa ser votada duas vezes nas duas Casas (Câmara e Senado), apresentando 
a aprovação de mais de dois terços dos parlamentares. 

No Congresso, a discussão alcança óticas diferenciadas. Alguns projetos existentes 
estabelecem alterações no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), tornando mais 
rígidas as punições (ainda que como medidas socioeducativas), como por exemplo, 
a detenção dos menores infratores por até oito anos (visto que o limite atual são 
três anos). Muitos especialistas argumentam que o prazo máximo estabelecido, três 
anos, acaba sendo insuficiente para a recuperação do menor infrator. 

Em estratégia considerada inadequada por especialistas do Direito, após ser 
rejeitada na Câmara, uma nova votação aconteceu durante a madrugada. No caso, 
estabelecendo a redução da maioridade penal para crimes graves ou hediondos 
(como estupro, latrocínio, homicídio doloso- com intenção de matar ou lesão cor· 
poral seguida de morte). 

Aqueles que defendem a redução acreditam que o atual formato do ECA para 
o tema acaba afrouxando as punições e gerando uma sensação de impunidade, o 
que agravaria a violência entre os jovens. Além disso, para estes, a redução seria 
uma forma de coibir o crime, visto que uma parcela defende que a participação 
criminosa por parte do jovem constitui-se como uma questão de índole (e não de 
oportunidade de trabalho ou educação). 
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Para aqueles que são contrários à redução, o debate junto à sociedade civil 
não foi realizado de maneira intensa, sendo que as decisões do Congresso podem 
adotar caráter arbitrário e superficial. Além disso, o jovem não fica impune na visão 
destes que são contrários à redução, visto que o ECA prevê, inclusive, a restrição 
da liberdade. Outro ponto importante é a questão da relação entre uma legislação 
mais rígida e a queda da criminalidade. O argumento sustenta que, nos últimos anos, 
ainda que a legislação tenha sido fortalecida e se torr.ado mais rígida, as taxas de 
criminalidade continuaram a aumentar. 

3.6. Sugestões de Propostas 

jovem enquanto vítima ou agressor no cenário da violência generalizada 

Os avanços do Estatuto da Criança e do Adolescente 

Os caminhos percorridos pelo jovem da periferia brasileira 

Os pontos dialógicos da redução da maioridade penal 

Aparato educacional com lacunas o descaso com a população jovem 

Estado e as garantias individuais da população jovem 

jovem de hoje é o adulto do futuro: como conciliar uma vida digna 

A efetividade das medidas socioeducativas aplicadas para menores de idade 

O processo de reintegração social do jovem infrator 

Brasil: um país de desigualdades entre os jovens 
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CAPÍTULO VI 

QUESTÕ,ESAMBIENTAIS 
(CRISE DAAGUA); DIPLOMACIA 

NO CONTEXTO DE GLOBALIZAÇÃO,· 
SEl'ENTA ANOS DA ORGANIZAÇÃO 

DAS NAç_ÕES UNIDAS (ONU) 
A 

E A INFLUENCIA DA TECNOLOGIA 
NA SOCIEDADE 

Sumário • Tema 1: Desafios Climáticos do Século XXI e a Relação Homem- Meio Ambiente- 1.1. Contextu· 
alizando; 1.2. Crise da água; 1.2.1. Entendendo a crise no Sudeste; 1.2.2. O caso mais grave; 1.3. Parcela 
de responsabilidade do governo na crise da água; 1.4. Outras causas da escassez; 1-4.1. Causa natural 
(ASAS); 1.4.2. Crescimento populacional e urbanização; 1.5. Intervenções críticas para o tema; 1.6. Água: 
um problema global; 1.7. Sugestões de Propostas- Tema 2: Diplomacia e os Desafios do Milênio; 2.1. Con
textualização; 2.2. Casos de espionagem e a segurança no contexto tecnológico; 2.3. Acordo nuclear com o 
Irã; 2.4. Descongelamento das relações diplomáticas entre EUA e Cuba; 2.5. Sugestões de propostas- Tema 
3: ONU e os Principais Temas Da Atualidade; 3.1. Contextualizando; 3.2. Conselho de Segurança da ONU; 
3·3· Agências e organizações ligadas a ONU; 3-4· Impasses sobre a atuação da ONU; 3-5· Assembleia Geral 
da ONU; 3.6. Objetivos Globais para o Desenvolvimento Sustentável; 3-7. Sugestões de Propostas- Tema 4: 
Influência da Tecnologia na Sociedade; 4.1. Contextualizando; 4.2. o que são as TICs?; 4-3· Dados sobre o 
tema; 4-4. "Liberdade" de expressão; 4.5. Novos comportamentos e relações da sociedade; 4.6. A Era da 
Hipercomplexidade; 4-7 Novas gerações e suas interações; 4.8. As interferências das redes sociais; 4-9· 
Ativismo digital; 4.10. Sugestões de Propostas. 

TEMA 1: DESAFIOS CLIMÁTICOS DO SÉCULO XXI E A RELAÇÃO HOMEM - MEIO AMBIENTE 

1.1. Contextualizando 

A relação homem- meio ambiente é cada vez mais discutida pelos mais variados 
segmentos da sociedade. Dentro dos diferentes contrastes, aparecem problemas 
ambientais dos mais intensos e difíceis de serem solucionados. As respostas nunca 
são únicas, as estratégias nem sempre eficientes e o maior resultado é a busca 
incansável pela resposta: como alcançar UllJ equilíbrio entre desenvolvimento eco
nômico e preservação I conservação ambie'T!tal? 
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Até pouco tempo atrás, as discus~ões ambientais tinham papel secundário. A 
explosão econômica de alguns países pautados em sistemas industriais cada vez 
mais aperfeiçoados ou na devastação do espaço geográfico natural acometia a 
possibilidade de preocupação com o meio ambiente, visto que as dimensões canse
quentes não eram previstas ou pensadas. o tempo passou e alguns acontecimentos 
colocaram o desenvolvimento econômico majoritariamente destac'ável frente a um 
paradoxo: o meio ambiente. 

A produção de lixo, a poluição ambiental, acidente em Mariana I MG, uso intensivo 
de agrotóxicos e a crise energética são alguns dos exemplos que colocaram o ser 
humano em posição central de responsabilidade sobre sua atuação perante o meio 
ambiente. Deste modo, a evolução científica passou a ser encarada como a saída 
para equiparar os desmandos ambientais e promover um espaço saudável. Ainda 
que o tema seja observado com otimismo, é preciso destacar que não se trata de 
uma visão consensual, ou seja, em algumas partes do globo o avanço humano não 
respeita as condições limítrofes da natureza, o que tende a apresentar resultados 
incompatíveis no futuro. 

Por se tratar de um tema bastante amplo, na produção de um texto disser
tativo - argumentativo, é preciso estabelecer parâmetros analíticos organizados. 
Dessa forma, a partir da constatação teórica, o texto não corre o risco de ficar 
muito genérico (ponto observado em grande parte das produções textuais sobre 
questões ambientais). 

1.2. Crise da água 

Um dos pontos mais discutidos com relação ao tema meio ambiente tem sido a 
crise da água. No caso, a crise remonta um cenário preocupante que envolve dife
rentes fatores e, por isso, ganha destaque elevado. Para uma proposta de redação, 
o interessante é que o candidato fuja completamente da visão superficial proposta 
pelo senso comum de que a crise da água é explicada por um único agente (seja o 
agravamento da estiagem ou a falta de conscientização da população). 

O tema foi bastante discutido também, por conta de que algumas regiões (antes 
tidas como inatingíveis por um problema de abastecimento) se viram em posição 
dificultosa. Assim, o que a população brasileira havia acostumado associar ao Nor
deste, repentinamente, passou a ser visualizado no sudeste, por exemplo. O caso 
ganhou repercussão quando o Sistema Cantareira entrou em colapso, destacando 
a situação emergencial com relação ao uso da água. 

O baixo índice de chuvas não é o único problema. A modificação do padrão de 
consumo também agrava a situação da falta de água. Pesquisas recentes mostram 
que o horário de pico e a intensidade da utilização com a ampliação dos produtos 
eletrônicos, modificaram-se elevando a exigência do fornecimento de energia. Além 
disso, relatório da ONU (Organização das Nações Unidas) afirmou que a má gestão 
governamental também apresenta sua parcela de culpa na escassez de água. 
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1.2.1. Entendendo a crise no Sudeste 

O Sistema camareira (estado de São Paulo) é responsável pelo abastecimento 

de, aproximadamente, 8,8 milhões de pessoas. Com a forte estiagem, em março de 
2014 as seis represas que abastecem o sistema acumulavam apenas 14,6•/o do seu 
volume total, o menor desde o início da operação do Cantareira, em 1970. Já em 
maio (início do inverno - período onde as chuvas em São Paulo reduzem drastica
mente), o sistema alcançou 8•t. de seu volume total (acendendo o alerta vermelho). 

Após discussões de especialistas da área, alternativas foram levantadas para a 
resolução do problema, tendo que a quantidade de chuvas no período não apresen
tou os índices necessários para equilibrar os reservatórios. Dentre as alternativas 
pensadas, a utilização do volume morto foi vista como a mais proveitosa saída 
para a resolução do problema. 

Ainda que a situação tenha sido de elevado impacto para o estado de São Paulo 
e, principalmente a capital, outros estados da região Sudeste enfrentaram problemas 
imensos. Em Minas Gerais, por exemplo, a falta de chuvas fez com que 102 municípios 
decretassem estado de emergência em janeiro de 2015. Naquele momento, segundo 
a Agência Nacional de Águas (ANA), mais da metade dos reservatórios estavam com 
volume abaixo dos 50%. 

A Grande Belo Horizonte registrou 2014 como um dos anos mais quentes de sua 
história. Para se ter uma ideia, no começo de 2015, a terceira maior fonte de abas
tecimento da capital (Serra Azul) contava com 5% de seu volume. 

No Rio de janeiro a situação não era nada boa. O estado depende das águas do 
Rio Paraíba do Sul (visto que a retirada de água é diretamente deste, diferentemente 
da captação realizada em São Paulo). 
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1.2.2. O caso mais grave 

A empresa responsável pela gestão do abastecimento de água e coleta de es
goto na capitàl paulista e outros 363 municípios, Sabesp (Companhia de Saneamento 
Básico de São Paulo), enfrentou grandes críticas desde o agravamento da estiagem. 
Desde janeiro de 2014, a empresa se apropriou de medidas pontuais para tentar 
conter a crise da água. 

A medida de diminuir a pressão da água nas adutoras foi reconhecida como 
um racionamento camuflado, visto que algumas áreas ficavam sem água no período 
noturno. Outras regiões nas áreas mais altas passaram a receber água em alguns 
momentos do dia. Entretanto, o grande auge da crise da água se deu quando o setor 
industrial e comercial se viram afetados. 

Algumas estratégias passaram a ser utilizadas pelos restaurantes e demais 
pontos comerciais (utilização de utensílios recicláveis - ampliando o lixo). o setor 
industrial, em alguns casos, pela elevada demanda de água precisou reduzir a 
produção (setor têxtil, tJUÍmico e de papel é celulose, por exemplo). 
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1.3. Parcela de responsabilidade do governo na crise da água 

Olhando para uma provável proposta de redação, a questão do poder público 
frente ao problema é de essencial importância para o entendimento da crise como 
um todo. Muitos analistas apontam que esta parcela de responsabilidade e com
prometimento das políticas públicas com o tema explicam o atraso e as dificuldades 
que a população enfrenta em receber água sem interrupção ou com a qualidade 
esperada. Por isso, trata-se de um tabu construído pela própria população sobre o 
tema (como se o governo não tivesse parcela de culpa). 

Especialistas apontam a falta de transparência e da gestão de políticas preven
tivas para lidar com o tema (visto que alguns estudos já apontavam a escassez há 
dez anos). No caso da Grande São Paulo, em 2004, já se sabia que a reserva de água 
seria insuficiente para abastecer a crescente população. 

Entretanto, o que ganha destaque para aflorar o potencial crítico de cada in
divíduo é entender a gestão dos recursos hídricos por conta do capital privado. A 
Sabesp, por exemplo, é uma empresa de economia mista (recursos estatais, capital 
aberto e ações na bolsa de valores). Assim, a crítica seria que uma empresa deste 
formato estaria preocupada com a obtenção de lucros e não com a prestação do 
serviço (básico)·· para a população. Por isso, a água vista como uma "mercadoria" 
não seria saudável para suprir estas problemáticas. 

Para enfrentar esse problema, algumas cidades instituíram agências fiscalizadoras 
e de regulação (de caráter público- municipal) a fim de fiscalizar o fornecimento de 
água. A nível mundial, a remunicipalização <t,a água é uma constante. Se observado 
os últimos 15 anos, cerca de 235 municípios retomara a gestão do tratamento e 
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fornecimento de água das mãos de Jmpresas privadas (o que corresponde a um 
total de 106 milhões de habitantes envolvidos). 

1.4. Outras causas da escassez 

1.4.1. Causa natural (ASAS) 

Um dos pontos importantes para a análise crítica de um texto é mostrar a reu
nião de fatores que corroboram para a crise. A estiagem severa, a falta de chuvas, 
a elevação de temperaturas e baixa da umidade relativa do ar, resultou na baixa 
dos reservatórios de grande parte do país. 

Em São Paulo, o mês de novembro de 2013 já demonstrava as dificuldades que 
se desenhariam mais tarde. Naquele mês, o índice de chuva no Sistema Camareira 
foi 6ook menor que o esperado. Por isso, o chamado bloqueio atmosférico (causa 
geográfica- natural), fenômeno meteorológico conhecido como ASAS (Alta Subtropical 
do Atlântico Sul) seria o grande responsável pela estiagem. 

1.4.2. Crescimento populacional e urbanização 

A macrocefalia urbana (crescimento desordenado das cidades) também é respon
sável pelo agravamento da situação da água. No caso, o processo de urbanização 
intensificada nos grandes centros urbanos resultou em uma explosão demográfica 
considerável. A região Sudeste conta com mais de 8o milhões de habitantes, em 
crescimento. Neste formato, os sistemas de abastecimento não crescem de maneira 
proporcional, agravando a situação. 

Além da elevação do consumo de água pelas vias biológicas, evidencia-se a 
necessidade de ampliação da produção (que utiliza água em todos os setores, de 
maneira direta ou indireta). A agropecuária responde por 83°k da água consumida no 
país, enquanto o setor industrial 7°k.. Do restante, 9°k ficam por conta da utilização 
dos habitantes da zona urbana e l 0k da zona rural. 

Por este motivo, o processo de conscientização se vê necessário. O crescimento 
demográfico pressiona a própria população a lidar com a utilização consciente e 
racional, visto que a estrutura tecnológica não tem apresentado a evolução neces
sária para suprir as necessidades e ampara a população. 

Outro ponto de destaque é o avanço do processo de urbanização (impactos 
de ordem natural irreversíveis), o que favorece o acontecimento de enchentes, 
assoreamento dos rios, etc. Construções em áreas não apropriadas, além de arris
cadas, podem explicar a contaminação de mananciais por esgotos ou lixo industrial I 
comercial. Vale lembrar que no Brasil apenas 40°k. dos esgotos são tratados. 

1.5. Intervenções críticas para o tema 

Para efeito de argumentação, a proposta de soluções para o problema apre
sentado costuma ser elemento crítico de destaque de um texto. Para isso, entender 

226 



Cap. VI- QUESTOES AMBIENTAIS (CRISE DA ÁGUA); DIPLOMACIA NO CONTEXTO DE 

os problemas, motivações, causas e consequências é, primordialmente, dominar a 
base teórica. Assim, seguindo a linha de desenvolvimento racional de uma proposta 
de redação, a sugestão coerente e sensata de medidas cabíveis para as mais varia
das realidades pode alavancar a evolução processual e a complexidade do texto. 

É relevante destacar que as medidas pensadas para a solução de problemas 
ambientais, como a crise da água, passam por ações de curto, médio ou longo prazo 
(e por isso, conhecer o contexto e não recortar a localidade é importante para que 
o produto final tenha coerência). 

Dentre as medidas apresentadas por especialistas destacam-se: 

Reflorestamento 

Proteção constante das nascentes 

Obras de infraestrutura 

Utilização de água do Aquífero Guarani (respeitando os limites geográficos 
e legais). 

Reutilização da água por meio da utilização de tecnologia 

Dessalinização 

1.6. Água: um problema global 

Ainda que a situação vivenciada por alguns estados da região Sudeste tenha 
chamado atenção nos últimos meses, a crise da água afeta países de todo o globo 
(inclusive, apontando dados alarmantes sobre o tema e que exigem uma mobilização 
em caráter emergencial). 

Em relatório divulgado no mês de fevereiro de 2015 pela Organização das Nações 
Unidas (ONU), o destaque se dá para o fato de que, em um prazo de 10 anos, 48 
países não terão água suficiente para suprir suas populações. Além disso, segundo 
a pesquisa, até 2030 a demanda por água será 40°b maior do que a oferta. Essas 
48 nações abrigam 3 bilhões de pessoas (o que corresponde a 35°k da população 
mundial). 

Outro ponto de destaque para a análise textual que se distancie do senso co
mum é florescer a discussão sobre a água não estar acabando. Por meio do ciclo 
hidrológico, a água se renova e movimento infinito e circular. Entretanto, a qualidade 
da água é que tem piorado consideravelmente (dificultando o acesso e utilização 
por parte do ser humano). 

Por este motivo, uma produção textual concreta deve priorizar o olhar para a 
relação homem - meio ambiente, visto que esta é a grande saída para resolução 
dos problemas referentes à escassez da água e tantos outros problemas, como é 
o caso da poluição. De fato, ainda que a tecnologia evolua de maneira gritante e 
considerável, se a equiparação saudável não existir entre exploração do espaço 
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geográfico, desenvolvimento econômico e superação de problemas ambientais a 
partir de um processo de conscientização que transcenda os limites teóricos, o 
mundo assistirá a enormes desafios ambientais, amplificados ano a ano. 

Vale destacar que alguns episódios ambientais demonstraram o grau de solida
riedade do ser humano, por exemplo, as doações de água para a região afetada 
pela lama que tomou conta de regiões próximas àquela afetada pelo rompimento 
da barragem da empresa Samarco. 

1.7. Sugestões de Propostas 

Desafios ambientais do século XXI e paradoxos do desenvolvimento 

• Sustentabilidade: abismo entre teoria e prática 

Crise da água e o despertar de estratégias empreendedoras 

Processo de conscientização da população para os recursos naturais 

Crise da água e as perspectivas maiores: gestão pública e modificação no 
padrão do consumo 

Visões dicotômicas sobre o aquecimento global: causa antrópica ou simples 
constatação histórica? 

• Processo de remunicipalização dos serviços básicos 

Ecologia e o ópio do povo: como equiparar esta relação necessária 

Tecnologia aplicada nos diferentes caminhos da natureza 

• Economia e ecologia: pesos e medidas diferentes 

• Convenções ambientais e a real evolução no campo prático 

TEMA 2: DIPLOMACIA E OS DESAFIOS DO MIL~NIO 

2.1. Contextualização 

A atual disposição do mundo globalizado acabou por intensificar as relações 
entre os países, promovendo um espaço de integração (econômica, política, social 
e cultural). Nesta ampla teia de relacionamentos, o intercâmbio cultural pode ser 
constatado com a influência de culturas estrangeiras em cada localidade, na troca 
de experiências que somam os procedimentos corriqueiros do dia a dia ou então na 
ampliação de práticas xenofóbicas e preconceituosas. Ainda assim, como um todo, 
o processo de globalização apresenta impactos diretos na economia, política, socie
dade e na maneira como os países tendem a se relacionar a partir dos principais 
acontecimentos e fatos do mundo moderno. 

Como um grande tabuleiro de xadrez, cada movimento e tomada de decisões 
pode ser de fundamental importância para o ordenamento geopolítico. o jogo de 
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interesse entre os países, já aglutinados em blocos econômicos e aliados em grandes 
tratados internacionais, é o combustível do desenvolvimento. Por isso, a discussão 
sobre os recentes escândalos de espionagem, a questão do avanço do terrorismo, 
o acordo nuclear com o Irã ou o descongelamento das relações diplomáticas entre 
EUA e Cuba são acontecimentos relevantes para serem pensados. 

2.2. Casos de espionagem e a segurança no contexto tecnológico 

No ano de 2013, foi revelado um escândalo de espionagem que levantou uma 
intensa discussão sobre a soberania dos países e a questão da segurança no am
biente virtual. Tudo começou quando o ex-técnico da Agência Central de Inteligência 
(CIA), Edward Snowden, revelou um esquema de espionagem por parte da agência. 
Na época, Snowden revelou o esquema para o jornal britânico "The Guardian" e 
para o estadunidense "Washington Post". 

Na época, o ex-agente da CIA revelou que a agência coletava dados telefônicos 
de milhões de cidadãos estadunidenses. Além das ligações, a agência acessava 
também fotos, e-mails e videoconferências de quem utilizava serviços como Google, 
Facebook ou Skype. Desde as denúncias, a perseguição à Snowden tornou-se intensa. 
Após divulgar as informações, o ex-agente da CIA foi para Hong Kong, onde ficou um 
período até conseguir asilo na Rússia. 

Os escândalos ampliaram o teor diplomático prejudicial quando a espionagem 
chegou ao Brasil (brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil teriam sido espio
nados, assim como o próprio governo brasileiro). A situação desconfortante entre 
os países fez emergir um questionamento: "como garantir a soberania dos países 
no cenário de evolução tecnológica?". 

Como justificativa inicial o governo estadunidense afirmou que os dados coletados 
seriam parte do processo de enfrentamento ao terrorismo. Entretanto, com relação 
ao Brasil, as justificativas. não foram contundentes (o país não tem um histórico de 
terrorismo que justifique o monitoramento). o governo estadunidense se viu em 
posição ainda mais desgastada quando foram revelados dados de monitoramento 
da presidente Dilma Rousseff e de seus assessores. Além da presidente, a Petro
brás também foi espionada pelo governo estadunidense (no caso, interessado em 
informações restritas sobre o petróleo do país). 
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Em suma, para uma proposta de redação é importante adentrar ao campo crítico 
e paradoxal da sociedade contemporânea. Ao mesmo tempo em que os países se 
integram por meio das estruturas tecnológicas e da própria necessidade de mer
cado, a soberania pode ser posta em xeque por conta de interesses maiores. Os 
casos de espionagem revelaram justamente a fragilidade das nações que apresentam 
menor desenvolvimento tecnológico estão acometidas. Além disso·, a dependência 
tecnológica é hoje um dos gargalos do desenvolvimento. 

Desta forma, a análise deve percorrer a ideia de que os países precisam se 
blindar de escândalos como o escancarado por Snowden. Isso porque se coloca em 
jogo muito mais do que a discussão relacionada à soberania. Os interesses econô
micos envolvidos e a possibilidade de se apropriar de vantagens a nível mundial 
pode ter seus reflexos diretos e, sr. não dosados, com fins catastróficos para o atual 
modelo de ordenamento mundial. 

Por isso, a autonomia, o poder político e de decisão dentro de seu respectivo 
território nacional, principalmente no tocante à defesa dos interesses nacionais acaba 
sendo o pilar essencial da soberania de cada país. Por essas garantias, as relações 
internacionais devem acontecer dentro de um campo limítrofe, a fim de que os países 
não sejam afetados de maneira negativa. Soma-se a este aspecto político-social a 
integração dos países por blocos econômicos (o que leva ao entendimento de uma 
teia de relacionamento de elevada complexidade). 

Por fim, para uma proposta de redação sobre o tema, o destaque deve per
correr a questão da segurança. Ao mesmo tempo em que a tecnologia evolui e as 
conexões se constroem em velocidades inimagináveis em um passado próximo, a 
vulnerabilidade sobre as informações divulgadas está presente na rotina de gover
nos, organizações e da sociedade como um todo. Para tal efeito, a própria legislação 
de países tem se voltado de maneira incisiva. É preciso legitimar aspectos jurídicos 
para punir transgressões oriundas do processo tecnológico, a fim de que não se 
entenda a tecnologia como um procedimento de resultados arbitrários. 

2.3. Acordo nuclear com o Irã 

O acordo histórico com o Irã se constrói de elevada importância para o enten
dimento deste formato contemporâneo de relacionamento entre os países, objetivo 
de destaque para uma proposta de redação. O acerto realizado entre as potências 
ocidentais e o Irã limita atividades do programa nuclear iraniano e modifica as 
relações de poder em uma área marcada por conflitos. 

O panorama geopolítico do Oriente Médio tende a sofrer alterações com o acordo, 
visto que este é resultado de tensão e relações conturbadas que se estendiam há 
anos, destacando a estratégica atuação de alguns países (como EUA, China, França, 
Reino Unido e Rússia- membros do Conselho de Segurança da ONU) mais a Alema
nha- grupo de países conhecido como P5+1. 

A tensão se estendia desde o ano de 2001, quando o programa nuclear iraniano 
foi revelado para a comunidade internacional. Desde então, o país sofreu várias 
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sanções econômicas de países da União Europeia e dos EUA, sempre com respaldo 
da própria Organização das Nações Unidas (ONU). Na fala destes países, o programa 
poderia ser ofensivo para a humanidade. Já o governo do Irã sempre assegurou que 
o programa nuclear apresentava fins pacíficos. 

Uma parte da população iraniana comemorou o resultado do acordo. Entretan
to, uma parcela da sociedade iraniana entendeu o acordou como uma postura de 
submissão do país ao mundo Ocidental, o que seria inaceitável. Destaca-se neste 
ponto o elemento dicotômico de decisões desse porte, visto que envolvem interesses 
variados dentro de um mesmo espaço geográfico. 

Desde a Revolução Islâmica de 1979, o Irã se afastou da área de influência esta
dunidense, o que resultou em sanções econômicas, além de sofrer pressão militar 
de outros países. Neste eixo crítico de diplomacia, o Irã é opositor de Israel e Arábia 
Saudita (países aliados dos EUA, o que tornam mais complexa a relação). Além disso, 
o governo iraniano é acusado de apoiar o regime sírio de Bashar AI-Assad, além 
de oferecer sustentação a grupos políticos islâmicos, como o libanês Hezbollah e o 
palestino Hamas (considerados terroristas pelos EUA). 

Por isso, partindo-se da ideia de que o acordo impulsiona diferentes relações 
entre os países, a questão da diplomacia fica novamente evidenciada de maneira 
enfática. Não se pode sustentar a ideia de que somente as partes envolvidas dire
tamente sofrem reflexos de uma decisão com tamanho peso histórico. 

Dentre os principais pontos do processo de negociação, destacam-se: 

Necessidade de o Irã eliminar o urânio enriquecido acima de 20°/o, man
tendo apenas o enriquecimento a níveis inferiores a 5% (nível que garante 
a utilização do mesmo para fins pacíficos). Estes níveis inferiores a s"k são 
permitidos pelo próprio Tratado de Não Proliferação Nuclear (TNP). Uma 
bomba atômica, por exemplo, exige um nível de enriquecimento do urânio 
acima de 9o•k. 

Outro ponto de destaque que envolve a própria questão da soberania do 
país é a aceitação de que a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) 
inspecione as instalações nucleares de maneira mais intrusiva, ainda que 
a inspeção deva ser avisada com antecedência. 

O estoque de urânio enriquecido será reduzido de 7,5 mil quilos para 300 

(dados emblemáticos). 

Por outro lado, serão retiradas as sanções econômicas impostas ao país que 
provocaram uma fragilização de sua economia (principalmente, por conta 
do petróleo). 

Outro fator favorável ao Irã é que o país terá acesso a um crédito que es
tava congelado por conta das sanções (totalizando cerca de 100 bilhões de 
dólares). 
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Por isso, as consequências oriundas do acordo nuclear com o Irã são várias. 
Segundo estimativas, a reinserção do país na comunidade internacional tende a es
timular a economia local (especialistas apontam crescimento anual na casa dos 5°k). 
Além disso, ainda que nada explícito tenha sido extrapolado pela mídia, o combate 
ao Estado Islâmico deverá ser fortalecido, garantindo a soberania de países como 
lraque e Síria. Como todo grande acordo gera reflexos negativos, a situação diplo
mática dos EUA com Arábia Saudita e Israel acabou abalada com o acordo. Estes 
dois países são rivais históricos do Irã. 

2.4. Descongelamento das relações diplomáticas entre EUA e Cuba 

Um dos destaques mais simbólicos para a questão diplomática mundial diz res
peito ao descongelamento das relações diplomática entre EUA e Cuba, países que 
ao longo da história se posicionaram de maneira divergente com relação a suas 
doutrinas e ideologias. Mais do que promover uma nova leitura do cenário geopo
lítico, esta aproximação possibilita uma reflexão sobre os modelos de governo e a 
necessidade de integração dentro do processo de globalização. 

O ato foi anunciado em dezembro de 2014, quando Barack Obama e Raúl Castro 
anunciaram a retomada das relações diplomáticas. Os países apresentavam laços 
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rompidos desde 1961. Neste percurso histórico, Cuba sempre representou uma "ame
aça" à supremacia capitalista. Assim sendo, o fim da União Soviética e fragilização 
do socialismo (1991) colocou em xeque o isolamento da ilha caribenha. 

Dentre as medidas previstas pelo descongelamento das relações diplomáticas, 
algumas já se concretizaram: como a reabertura das embaixadas em Washington e 
Havana. Além disso, a flexibilização de restrições de viagens e remessas de dinheiros 
à ilha são pontos previstos. Já com relação aos efeitos econômicos, a complexida
de é maior. O fim do embargo econômico necessita de aprovação do Congresso 
estadunidense. 

Dentro de uma proposta de redação, destaca-se a relevância deste distan
ciamento pragmático com a proposta ideológica de governo. Na atual conjuntura 
diplomática, é importante que os países se relacionem em todos os aspectos. Neste 
sentido, o governo estadunidense tende a exercer influência no território cubano, 
assim como a própria economia local deve ser impulsionada. 

2.5. Sugestões de propostas 

• Diplomacia na era da tecnologia: como garantir a soberania dos países 

Espionagem e segurança: viver monitorado 24 horas por dia 

• Os acordos históricos e seus reflexos 

• Processo de globalização e as reações em cadeia 

Mapa-múndi fragmentado em interesses particulares 

• A superação de desavenças históricas e o alcance da justiça social 

Organização das Nações Unidas enquanto agente central da diplomacia 

EUA e Brasil: processo de reaproximação após caso divulgado por Snowden 

• Snowden e o peso para a diplomacia mundial 

EUA e Cuba: disparidades ideológicas sendo sucumbidas pela lógica da Nova 
Ordem Mundial 

TEMA 3: ONU E OS PRINCIPAIS TEMAS DA ATUALIDADE 

3.1. Contextualizando 

No ano de 2015 a Organização das Nações Unidas completou 70 anos de existência 
(dado emblemático e bastante representativo para uma prova de redação). Entretan
to, a atuação da ONU tem sido questionada nos últimos tempos, visto a dificuldade 
em atuar de forma eficiente para a resolução dos principais conflitos do século XXI. 

O maior exemplo da dificuldade da o(.ganização das Nações Unidas em lidar 
com esses conflitos é o caso da Síria. O país está afundado em uma guerra civil 
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desde 2011. Os números assustam: mais de 230 mil mortos, 4 milhões de habitantes 
que fugiram para outros países e 7,6 milhões que deslocaram internamente. Neste 
cenário caótico e conturbado, a atuação do Estado Islâmico agrava a situação e 
pressiona a comunidade internacional. 

Em outubro de 1945, em cenário pós Segunda Guerra Mundial, nasce a Organiza
ção das Nações Unidas (ONU) com o objetivo de promover a paz mundial, defender 
os direitos humanos e possibilitar o progresso nas nações. Na época, a ONU contava 
com 51 nações. Em 1948 aconteceu a primeira operação de paz das Nações Unidas, 
no Oriente Médio, para monitorar o armistício entre Israel e seus vizinhos árabes. 
Desde então, a ONU realizou mais de 65 missões militares. 

p. Conselho de Segurança da ONU 

Atualmente, o principal órgão da ONU é o Conselho de Segurança (CS). Este é 
responsável por discutir intervenções militares em áreas de confiito, envio de forças 
de paz e aplicação de sanções econômicas a outros países. o CS é composto por 
15 membros, dos quais cinco são permanentes e têm poder de veto. Entre eles, os 
Estados Unidos, França, Reino Unido, China e Rússia ocupam as cadeiras permanentes 
(os cinco países são potências nucleares). 

Em 1945, quando foi criada, as Nações Unidas contavam com 51 Estados-membros 
e tinha o CS integrado por 11 vagas (22°/o da composição da organização). Atual· 
mente, são 193 os Estados-membros para 15 postos (uma proporção de 7,7%). Os 
10 assentos não permanentes são eleitos pela Assembleia Geral para mandatos 
de dois anos. O debate sobre a Reforma do Conselho de Segurança teve início nos 
anos 1990, mas ganhou força quando o Brasil se juntou à Alemanha, fndia e Japão 
formando o chamado G-4, em 2004. Ban Ki-moon afirmou apoiar a expansão do CS 
com o ingresso de novos membros permanentes e não permanentes. 

O poder de veto garantido aos membros permanentes é um dos entraves en
frentados pelo CS. Muitas vezes, os interesses geopolíticos particulares (nacionais) 
acabam influenciando na tomada de decisão e, mesmo que a Assembleia Geral tome 
uma decisão, se um membro permanente vetar, a decisão é revogada. Um exemplo 
simbólico deste campo de atuação geopolítico é a questão da Síria, visto que Rússia e 
China apresentam interesses estratégicos na área (o que blinda potenciais decisões 
que prejudicariam o país do Oriente Médio). 

3.3. Agências e organizações ligadas a ONU 

Como as propostas de redação das provas de tribunais se ocupam de temas 
de amplitude global, alavancando discussões no campo político, social, cultural ou 
econômico, é de total importância reconhecer a atuação de agências especializadas 
da ONU e de programas que acabam por discutir diferentes temáticas (questão da 
fome, pobreza, miséria, crise de refugiados, epidemias mundo afora, etc.). Destaque 
para algumas: 

234 



Cap. VI- QUESTOES AMBIENTAIS (CRISE DA ÁGUA); DIPLOMACIA NO CONTEXTO DE 

ACNUR, Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados 

AIEA, Agência Internacional de Energia Atômica 

BIRD, Banco Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento ou Banco 
Mundial 

CEPAL, Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe 

CFI, Corporação Financeira Internacional 

CIJ, Corte Internacional de justiça ou Corte de Haia 

ECA, Comissão Econômica para a África 

ECE, Comissão Econômica para a Europa 

FAO, Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação 

FIDA, Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola 

FMI, Fundo Monetário Internacional 

OIT, Organização Internacional do Trabalho 

OMC, Organização Mundial do Comércio 

OMS, Organização Mundial da Saúde 

ONU Mulheres, Entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e 
o Empoderamento das Mulheres 

OPAQ, Organização para Proibição de Armas Químicas 

OPAS, Organização Pan-Americana da Saúde 

PMA, Programa Mundial de Alimentos 

PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

PNUMA, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 

TPI, Tribunal Penal Internacional 

UNESCO, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 
Cultura 

UNICEF, Fundo das Nações Unidas para a Infância 

3.4. Impasses sobre a atuação da ONU 

Ao longo da história, a Organização das Nações Unidas acabou se afastando de 
alguns acontecimentos por conta do teor polêmico. Foi assim que o órgão não se 
posicionou com relação à Guerra do Vietnã (1964-1975). Com o fim da Guerra Fria, 
a ONU passou a atuar de maneira mais incisiva em questões humanitárias, o que 
ficou evidente após o genocídio em Ruanda, em 1994 (que vitimizou 8oo mil pessoas) . 
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A partir dos anos 2000, com a implementação da "Doutrina Bush", oriunda da 
tensão criada após os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001, o CS passou 
a ser visto como unidade de legitimação das decisões unilaterais governo do então 
presidente estadunidense George W. Bush. Assim, tentaram o aval do CS para invadir 
o lraque e, mesmo sem o apoio das demais nações, juntamente com o Reino Unido 
ocuparam o país em 2003 (a suspeita de que o lraque possuía armamento de des
truição em massa mostrou-se falsa). 

Assim, dentro de uma produção textual, é possível analisar o caráter de influ· 
ência dos Estados Unidos da América, estabelecendo parâmetros de congruência 
das demais nações do Conselho de Segurança e garantindo a soberania nacional 
dos países. Este entrave diplomático do mundo contemporâneo é que faz os países 
trilharem caminhos que promovam benefícios regionalizados, deixando de lado o 
aspecto global. 

Destaca-se ainda que a supremacia estadunidense com relação à economia já 
se vê ameaçada por outros países, bastando olhar para a economia chinesa e suas 
taxas de crescimento anual. Assim, o processo de globalização e a integração dos 
países se torna elemento preponderante para entender as decisões em questões 
geopolíticas, por exemplo, conflitos. Por isso, a pressão por reformas dentro da 
Organização das Nações Unidas (ONU) tem sido intensificada. 

A crítica nasce com a não figuração de Alemanha e Japão (duas das maiores 
economias da atualipade) dentro do campo decisório da ONU. Ao mesmo tempo, 
países emergentes c;omo Brasil e fndia, solicitam o ingresso como membros perma
nentes (o que necessita de uma reforma para que se concretize). o jogo geopolítico 
é tão acirrado que Argentina e México se uniram contra o Brasil no processo de 
reforma da ONU, visto que o país poderia ocupar papel privilegiado na América 
Latina, ameaçando os interesses dos demais. 

3.5. Assembleia Geral da ONU 

Durante reunião anual da Assembleia Geral da ONU, desde 1947, o Brasil é o país 
que abre os discursos. A tradição começou na segunda Assembleia Geral da ONU, 
quando o então ministro das Relações Exteriores Oswaldo Aranha fez o discurso. 

A explicação sobre esta tradição não é precisa, mas sustenta-se que o Brasil 
havia sido escolhido pelo papel de neutralidade, visto que naquele momento era 
forte a tensão entre EUA e União Soviética (Rússia). Por outro lado, especialistas 
entendem que esta seria uma forma de agradar o país que não fora incluído como 
membro permanente no Conselho de Segurança da ONU. 

A fala de abertura é estratégica. No momento de abertura, todos os países estão 
reunidos para ouvir os apontamentos realizados pelo presidente. No caso brasilei· 
ro, a presidente Dilma Rousseff (PT) foi a primeira mulher a conduzir a abertura 
da Assembleia Geral da ONU. Para se ter ideia da amplitude dos temas abordados 
durante a abertura, em 2015, a presidente tocou os seguintes pontos. 
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3.6. Objetivos Globais para o Desenvolvimento Sustentável 

OBJEnYOSOLOBAIS 
paraoOésll!WOMmentoSustentáYel 

3·7· Sugestões de Propostas 

• Organização das Nações Unidas e a luta pela paz mundial 

Perda de protagonismo da ONU com relação aos temas em debate 

• Diferentes interesses dentro da ONU e a falta de equilíbrio 

• Reforma no Conselho de Segurança: necessidade ou capricho? 

• A organização que atravessa os temas mais polêmicos da sociedade 

• Conflitos geopolíticos se a importância da atuação da ONU 

• Exemplo de organizações não governamentais e a problematização de temas 
polêmicos 

• ONU: protagonlsmo político, econômico, social ou cultural? 

• Atuação da ONU dentro da soberania limítrofe dos países mundo afora 

• Setenta anos da ONU e o impacto positivo de sua atuação ao longo da his
tória pós 2• Guerra Mundial 

TEMA 4: INFLU~NCIA DA TECNOLOGIA NA SOCIEDADE 

4.1. Contextualizando 

O século XX contempla para a socieda~. o surgimento e o avanço exponencial 
das tecnologias de informação e comunicação (TICs) nas práticas e ações dos sujeitos. 
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Com isso, presenciamos novas ferràmentas, softwares, dispositivos, programas, 
aplicativos e uma enxurrada de aparatos tecnológicos que produzem a satisfação 
de estar conectado ao seu vizinho e ao mesmo tempo, com o resto do mundo. 

A necessidade de compreensão o contexto histórico das tecnologias pressupõe 
os resultados e os avanços que dialogamos em nosso cenário at).lal da sociedade. 
É evidente que outras revoluções tecnológicas como a do fogo, a escrita, a eletri
cidade e a substituição da mão de obra humana pelas máquinas começavam a 
representar o termo revolução tecnológica. Por isso, é primordial pensar que toda 
revolução tecnológica modifica acentuadamente o modo de agir e pensar dos indi
víduos, sendo a atual (revolução) diferente de todas as outras pelos impactos que 
têm provocado no manuseamento e compartilhamento de conhecimentos por meio 
de redes conectadas. 

Vivenciamos um cenário acelerado de informações e comunicações que influen
ciam e potencializam nos sujeitos, suas criações e recriações benéficas ou não para 
suas relações sociais e virtuais na sociedade. Não é nosso papel julgar quais infor
mações são mais necessárias e relevantes, contudo, diagnosticamos e argumentamos 
as principais diferenças, contribuições e influências das tecnologias de informação e 
comunicação para a formação social dos sujeitos. Percebemos que a grande questão 
das tecnologias está na sabedoria e conhecimentos dos indivíduos em utilizá-las, 
sendo no ambiente escolar, no trabalho, em domicílio, ou em diversos outros meios 
em que a tecnologia se insere e se conecta. 

Os questionamentos de especialistas da área corroboram para falta de neutra
lidade que as tecnologias produzem na sociedade, constatando que as ferramentas 
tecnológicas moldam nossos modos de ser e pensar diante o leque de possibilida
des e "liberdade" que sentimos em frente aos dispositivos eletrônicos. Partindo da 
"liberdade" propositalmente entre aspas, esbarramos nos perigos da cibercultura 
na contemporaneidade. 

As argumentações, todavia, não esgotam a profundidade e variedade do tema, 
uma vez que este vivenda constante mutação e inovação com as novas contribuições 
que o compõem. A ideia é aprofundar o debate sobre as transformações sociais 
e pessoais que as tecnologias influenciam e potencializam nos ambientes e nos 
sujeitos da sociedade. 

4.2. O que são as TICs? 

Toda e qualquer produção textual necessita de uma amarração teórica em 
conceitos que dialoguem com o tema proposto. Para tal efeito, o entendimento 
sobre as Tecnologias de Informação e Comunicação é essencial ao descrever o 
processo de influência da mesma na vida do ser humano. Parte-se de uma análise 
objetiva do conceito, relacionando com suas utilidades nos comportamentos e 
fazeres dos sujeitos. 
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As tecnologias de informação e comunicação (TICs) são processadas aos con
juntos de recursos tecnológicos que quando estão interligados entre si, propor
cionam uma comunicação, interferindo e modelando os processos informacionais 
e comunicativos dos seres. Elas estão presentes em um amplo universo de am
bientes, como na indústria (no setor de automação), no comércio (nas formas de 
publicidade), nos setores de investimentos (informação simultânea) e na educação 
(práticas pedagógicas dos professores). 

Exemplos de Tecnologias da Informação e comunicação: sites da Web, equipa
mentos de informática (hardware e software), telefonia, quiosques de informação 
e balcões de serviços automatizados. 

Quando referimos às TICs deve-se salientar que os hardwares e softwares 
garantem o funcionamento das comunicações e o processamento de ferramentas 
disponíveis nas redes. Contudo, as Tecnologias começaram a ter uma maior abran
gência e campo de estudo com a popularização da Internet. A partir da massificação 
da internet, configuram-se os avanços e desenvolvimento das relações humanas 
e virtuais da sociedade. 

Compreende-se que as TICs são criadas para atender, as novas demandas da 
sociedade, pressupondo a necessidade de novos modelos industriais, comerciais, 
educacionais e para outros ramos que as tecnologias são capazes de abranger. Com 
a evolução histórica, o avanço tecnológico favoreceu a troca de conhecimentos e 
experiências, tendo um alcance às redes de comunicação em diferentes pontos 
do mundo. 

• Web ~:o: Pri~eir.a geraçã() da int~rn~t dava informação unidirecional· (de um para 
· ml.litos)/como1irlá;<!Ultt1rá d(hnassa/ · · r 
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4.3. Dados sobre o tema 

Para fincar a análise crítica e construir uma linha objetiva de raciocínio é im
portante ancorar-se em alguns dados sobre o uso da internet no país, assim como 
outras tecnologias. Isso porque a simples análise dos dados permite reflexões 
bastante abrangentes. Por exemplo, a facilidade de acesso à internet com os ta
blers e smartphones explícita o maior número de usuários e, consequentemente, 
de informações compartilhadas. 
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Entre inetrnautas da classe C 

Menos de cinco anos Tem um PC de mesa Wk 
Três anos ou menos Tem notebook/netbook 42°k 

Tem smartphone •r" 

Fontes: Nielsen lbope, Google/Data Popular 

Para se ter uma ideia, o ano de 2015 contabilizou a marca de 20 anos da in
ternet no país. Foi no dia 1• de. maio de 1995 que a Embratel passou a oferecer 
o serviço de modo geral (visto que antes era restrito a universidades e órgãos 
públicos). Segundo dados do Data Folha, o serviço de internet é oferecido para 
6o•fo da população brasileira, sendo que 54•/o dos internautas pertencem a classe 
c, antes 36% de A e B. 

Dados da Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios), divulgados em 
abril de 2015 pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) demonstraram 
o avanço do Brasil no que diz respeito ao acesso à internet. Em 2013, a região 
Norte apresentou o maior porcentual de domicílios que usaram o celular para 
acessar a internet (75,4%), enquanto no restante do Brasil predominou o uso do 
computador. 

Entre os Estados do país, o acesso feito exclusivamente por celular ou tablet 
superou o feito por computador em Sergipe (28,9•.1, por celular ou tablet contra 19,3•.1, 
por computador), Pará (41,2•k contra 17,3•k), Roraima (32•k contra 17,2•k), Amapá 
(43•.1, contra 11,9•k) e Amazonas (39,6°k versus 11,1%). Parte dos entrevistados não 
soube responder à pergunta. 
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Rondônia, paradoxalmente, foi a unidade da federação que registrou a maior 
proporção de acesso exclusivo por meio de computador (61,1°k), enquanto Santa 
Catarina teve o menor porcentual de acesso exclusivo por celular ou tablet (5°k). 

Diferentemente do restante do Brasil, o Norte foi também a única região do país 
onde a conexão via banda larga móvel- as redes 3G ou 4G- ultrapassou a rede fixa. 
Nos Estados do Amazonas, Roraima, Pará e Amapá, oito em cada dez residências 
com internet acessaram a rede via banda larga móvel em 2013. 

Segundo o IBGE, 85,6 milhões de brasileiros acima de 10 anos de idade (49,4°/o da 
população) tinham usado a internet, pelo menos uma vez, no período de referência 
dos últimos três meses em 2013. 

Desse total, 78,3 milhões (45,3% da população) afirmaram ter acessado a rede 
via computador. A proporção é menor do que a verificada em 2011, quando 46,5°k 
dos brasileiros diziam ter usado a internet por meio de um computador no domicílio . 

..,. Tablets 

• o·IBGE:verifitom~:exlst~~cíli~·de:ta~lets ~o$ ;tlomieflios brasllelr<rs. segundo os dados 
<la~rnad:;zo.a;?;lmitMe~ .<19i\J~Io)itt.ó$;j)!líl:'~l.lh~~$ d4:líd\lf.J!lcfl.i!lil· particulaí'es p~r· 
· ·· · · · ' · t\~e;~el(:l"~~~~~z,~o •. ~rg~p~ m~l§ da f11e~.a4e (~,9 
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..,. Celular pessoal 

Segundo as estimativas da Pnad 2013, 130,2 milhões de brasileiros acima de 10 
anos de idade tinham celular para uso pessoal, um aumento de 49,4% ante a 2008. 
Entre as regiões do país, o Centro-Oeste registrou a maior proporção de pessoas 
com o aparelho (83,8%), seguido do Sul (79,8ok), Sudeste (79,5°k), Norte (66,7°k) e 
Nordeste (66,1 °k). 

De acordo com o IBGE, oito em cada dez brasileiros entre 25 e 49 anos possuíam 
um celular para uso pessoal em 2013. Outra t-ecnologia que exerce enorme influência 
na vida da população brasileira é a televisão. Com relação aos dados sobre a TV, 
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"' diz o órgão, esta predomina em 97,3•/o':'dos domicOios do país (63,3 milhões). Desse 
total, 29,s•k das residências tinham TV por assinatura, 31,2•k possuíam sinal digital 
de TV aberta enquanto que 38,4•k dependiam de antena parabólica. 

Cada vez mais, as atividades se amarram à tecnologia e se submetem as 
ações do mercado. Aplicativos, sites e outras facilidades da rede ,promovem uma 
influência direta na vida dos indivíduos. É importante pensar nos malefícios do 
contato intenso com a tecnologia, como a questão da segurança, dependência ou 
vícios de linguagem. 

4·4· "Liberdade" de expressão 

O termo liberdade é descrito, segundo o dicionário Michaelis, como "Estado 
de pessoa livre e isenta de restrição externa ou coação física ou moral. 2 Poder de 
exercer livremente a sua vontade". Os usuários da rede, como são conhecidos os 
indivíduos que utilizam da internet para se comunicarem, apropriam-se da liber
dade para definir seus sentimentos diante as suas interações sociais na web. Com 
isso, contextualiza-se o termo para argumentar as configurações e essências da era 
digital. Percebe-se que os discursos que muitas das vezes acabam interiorizados 
e normalizados pelos grandes agentes controladores (mídias e o estado em geral) 
conduzem a idealização de segurança, liberdade e blindagem de espionagens por 
conta do encantamento pelas ferramentas digitais. 

Principalmente os jovens em seus Smartphones, tablets, laptops, entre outros 
dispositivos móveis ou não, desfrutam de um cenário digital com oportunidades infi
nitas. Com isso, observa-se que estar conectado possibilita um "falso" sentimento de 
liberdade e interação na troca de ideias, concepções, informações, conhecimentos 
e habilidades. As novidades que a internet proporciona, sendo elas relevantes ou 
irrelevantes, deve-se apoiar na responsabilidade ética e de acordo com os princípios 
legais propostos pela Constituição Federal e demais documentos que fundamentam 
os valores e comportamentos da sociedade. 

Compreendemos que na contemporaneidade, os impulsos e atos impensados 
geram alguns dramas da internet, prejudiciais a partir do momento que se com
partilha uma informação sem consultar a fonte ou realizar pesquisa prévia (por 
isso, os boatos pela rede mundial de computadores crescem em velocidade inten
sa). Destacam-se neste quesito os crimes eletrônicos, os casos de cyber-bullying, 
a violação dos direitos autorais e a privacidade, por exemplo. Em alguns casos, a 
condução de informações falsas pela internet pode resultar em ações irreversíveis 
Oustiça com as próprias mãos aplicadas contra inocentes). Para sustentar e dar 
credibilidade ao combate aos crimes eletrônicos, sancionada em 30 de novembro 
de 2012, a lei n• 12.734 específica aos delitos digitais, sujeito a pena de detenção 
de três meses a um ano, além da multa para os infratores. 

É notório que as leis sancionadas para combater os crimes eletrônicos não 
diminuíram a representação de liberdade e prazer que a internet provoca nos 
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sujeitos sociais. O poder com que as tecnologias emergiram a partir do século 
XX, transcende aparatos de controle e de fiscalização, direcionando aos altos 
índices de crimes eletrônicos e denúncias de atos suspeitos, adultérios, invasões 
e condutas antiéticas provocadas pela exorbitante e acelerada mobilidade de 
informação e comunicação. 

Por isso, a concepção do ser enquanto elemento ético, responsável pelas suas 
ações, se transforma ao passo que a tecnologia avança pela sociedade. Trata-se de 
novos espaços que exigem novos comportamentos por parte da população. Trata-se 
de novos modelos e ações, reestruturando antigos valores e concepções em meio a 
um exacerbado poder tecnológico em constante desenvolvimento e mutação. 

4.5. Novos comportamentos e relações da sociedade 

Ressalta-se com avanço e desenvolvimento das tecnologias nas práticas e 
comportamentos na contemporaneidade, o poder de mutação que os indivíduos 
demonstraram em um curto e acelerado período da humanidade. Por esse padrão 
comportamental e atitudinal, basta olhar para o isolamento social que a internet 
criou em algumas esferas da sociedade. 

A própria contextualização histórica do processo de revolução tecnológica permite 
a compreensão de que, por mais transformador que seja uma ou outra alteração, 
cabe ao sujeito enquanto ser social se adaptar a estas novas realidades, partindo 
de um nível instrucionat e informacionat que lhe garanta o entendimento da estru
tura como um todo. As novas demandas que emergem em cada período histórico, 
representam o desenvolvimento científico e intelectual que a população perpassa 
em seu ciclo de evolução. 

Os comportamentos e os modos de agir de um sujeito são interferidos pela 
sua subjetividade e pela (re)construção de sua identidade no decorrer de suas 
vivências. Quando se elenca as subjetividades na construção do indivíduo, parte-se 
do pressuposto que todas as relações internas e externas são indispensáveis para 
a formação do sujeito. Com esse prefácio, as tecnologias deixam de ser moldadas 
e utilizadas apenas como suportes, para moldarem os sujeitos e interferirem em 
suas ações e percepções dos acontecimentos do mundo. A formação dos indiví
duos na atualidade decorre das influências e representações que são transmiti
das das tecnologias, tendo o sujeito a complexidade de perceber e absorver as 
informações relevantes para seu conhecimento (o que pode ser entendido como 
um filtro analítico). 

Nesta parte insere-se a importância de compreensão dos conhecimentos que 
serão relevantes e verdadeiros para desenvolver nossas ações e reações diante 
a uma sociedade. Assim, as tecnologias deixaram de ser apenas suporte para a 
aprendizagem dos conhecimentos. Atualmente, são responsáveis pelos impactos e 
distribuição de conhecimentos em larga escala nos ambientes virtuais que acabam 
por refletir nos demais espaços da sociedade. 
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Conforme as tecnologias foram ganhando espaço no cotidiano dos indivíduos, 
percebe-se novas formas de se relacionar e interagir com o mundo. Nesse formato, 
compreende-se que as influências anteriores ao crescimento exponencial das tecno
logias e das informações eram provenientes de pessoas mais próximas ao sujeito, 
e o contato com estranhos ou desconhecidos era mais trabalhoso. Na contempora
neidade, o ambiente hiperconectado proporciona uma facilidade de comunicação 
e propagação de conteúdos com qualquer pessoa, não diferenciando profissões, 
religiões, estados, países ou qualquer outro tipo de fronteira. 

É visível que a interação tecnológica apresentou um amplo leque de desafios 
para a questão da comunicação. Por esse motivo, olhar de maneira utópica e ide
alizada para o processo de democratização do acesso à informação a partir dos 
instrumentos tecnológicos pode conduzir o indivíduo ao entendimento superficial. 
Isso não quer dizer que a tecnologia inserida no processo comunicativo deva ser 
demonizada. Portanto, o equilíbrio na análise alcança uma perspicácia crítica, coesa 
e sólida, levando em consideração os aspectos positivos e negativos. 

4.6. A Era da Hipercomplexidade 

No contexto da contemporaneidade, a era digital acarretou novas formas de ser, 
de se comportar, de discursar, de se relacionar, de se informar, e de aprender aos 
novos tempos, novas tecnologias e linguagens, novas reflexões e compreensões do 
meio social em que o indivíduo se insere. O prefixo hiper se deslocou para outros 
contextos e outras representações.na sociedade. O hiperconsumismo, hiperindivi
dualismo, hipercomplexidade tornam-se destaque nos novos comportamentos e 
práticas dos indivíduos. 

A neutralidade ou a abstenção de conflitos não tem sustentação nas novas eras 
digitais. Com isso, o posicionamento de ideias e de fundamentos, mesmo elas susten
tadas por fontes desconhecidas ou meras concepções do senso comum, direcionam 
seus discursos e ou convergem aos modelos midiáticos e de comunicação. Aqui, 
dentro de uma proposta de redação, pode ser realizada uma abordagem sobre a 
influência dos componentes midiáticos na vida social. 
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Sabe-se que na hipermodernidade os ambientes colaborativos perdem for
ça e lugar para projetos individuais e competitivos (característica alimentada 
no indivíduo desde sempre). Demonstrando a fragilidade e incapacidade da 
mobilização dos sujeitos, alguns obstáculos surgem, como, por exemplo, a falta 
da criatividade e do desenvolvimento coletivo em meio à complexidade dos 
indivíduos. As organizações coletivas, como manifestações partidárias, sindicais, 
etc., perdem força e desaparecem das prioridades coletivas dos manifestantes. 
Em contraponto, emergem as opiniões pessoais como protestos e manifestações 
às problemáticas e aos acontecimentos da sociedade e defesa dos direitos in
dividuais dos sujeitos. 

E por último, e não menos importante, o surgimento do hedonismo individual ou 
hipernarcisismo. Tanto nas redes sociais como em outros mecanismos de interação, 
o culto e a contínua busca pelo prazer (imediato) faz prevalecer a autocentrali
dade. Os novos modelos adotados direcionam-se em função dos fins e critérios 
individuais, idolatrando os valores aos pertencimentos atuais, em contrapartida, 
à dúvida em relação ao futuro. 

4.7 Novas gerações e suas interações 

A inovação pode ser radical ou necessitar de um período mais longo para 
adaptação. Sabe-se que ter em mãos tecnologias avançadas e possibilidades de 
inovação conduz para caminhos inéditos e, concomitantemente, perigosos e con
flituosos, indo de encontro aos pensamentos e modelos tradicionais legitimados 
(muitas vezes, com elevado teor de resistência e benevolência). 

É importante mencionar que especialistas da área de Tecnologias da informação 
e comunicação lidam diferentemente com as concepções de gerações. Por isso, 
a intenção não é definir apenas as gerações da sociedade; parte-se da ideia de 
contextualizar como são formadas e influenciadas as gerações emergentes dos 
diferentes períodos históricos da humanidade. Há necessidade de orientar e ar
gumentar quais são e como suas características conduzem as práticas do sujeito 
na sociedade. 

Analisando as gerações antecessoras às revoluções tecnológicas, percebe-se 
que uma das principais diferenças eram seu surgimento e mudanças a cada vinte 
e cinco anos, em um ritmo menos acelerado e marcado pelos acontecimentos da 
época. Entretanto, com o rápido crescimento e transformações dos paradigmas 
da sociedade e .com a revolução tecnológica, especialistas afirmam que, recente
mente, a cada dez anos surge uma nova geração. Assim, compreendemos que o 
desenvolvimento da sociedade e suas gerações refletem nas habilidades e rela
ções dos indivíduos, tanto em suas profissões como em suas vivências pessoais 
(consumismo, individualismo, relações sociais, profissionalismo etc.) 
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• Filhos de pais divorciados 
• Pais ausentes e 

"estressados" 
• Consolidação do 

capitalismo: grandes 
demissões 

• TV= babá 
Informatização 
(informação): mais 
velhos deixam de 
ser portadores do 
conhecimento 

• Desilusão com os valores 
vigentes: busca de 
equilíbrio entre vida 
pessoal e trabalho 

• Descrédito com as 
instituições: desconfiança 
da hierarquia e 
importância de status 

• Ambiente de trabalho 
mais informal e 
acolhedor: clima de 
comunidade 

• Famílias sólidas: 
"trabalhar para viver" 
e não "viver para 
trabalhar" 

• Questiona autoridade 
• Mudanças nos layouts 

das empresas 
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• "Echo Boomers" 
• Mídia: ódio, medo e 

ganância 
• u/setembro, 

assassinatos, assaltos, 
terrorismo, violação de 
ética 
Mundo instável/futuro 
incerto 

• Crescimento das 
telecomunicações 

• Pais profundamente 
envolvidos (filhos 
mimados) 

• Grande valor à educação 
• Tudo é possível 
• Chefe= pai 
• Só faz o que gosta e 

surpreende 
• Multitarefas 
• Ansiosos 
• Sempre conectados 
• Engajados 
• Voltados para a natureza 
• Consumista 

--------

• Geração Zapping (Z) 
• Nativos digitais 

Videogames 
• Mundo virtual paralelo 
• Pais mais jovens 
• Geração Líquida 

Ambos os pais trabalham: 
mais riqueza, menos 
tempo 

• Desenvolvimento 
precoce 

• Obsolescência: perda de 
valores precocemente 

• Descrença na educação e 
carreira formais 

• "Geração silenciosa": 
fones de ouvido 

• Pensamento não linear 
• Distração constante -

baixo engajamento 
político 

• "E-mail é antiguidade" 
• Pobres em relações 

interpessoais e familiares 
• Mentalidade de curto 

prazo 
• Laços momentâneos e 

descartáveis 
• Emos: resposta à 

carência emocional 
• lndies: reação à 

massificação 
• Coloridos: "obsolescência 

feliz" 

Fontes: Batista, 2010; Oliveira, 2010. 

Elaborado por: Silmara Bergamo Marques 
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Atualmente, existem mais de 7 bilhões de pessoas no planeta Terra, sendo que 
considera-se 363 milhões como nascidas em meio às novas tecnologias digitais -
denominadas como "nativos digitais". Este termo foi proposto por Marc Prensky, em 
2001, utilizado para designar indivíduos que nasceram ap6s a introdução absoluta 
da tecnologia no planeta. 

A geração Y, também chamada de geração dos Nativos Digitais, presencia um 
mundo conectado com novas maneiras de trocas de experiências e informações. 
Em contraponto aos sujeitos nascidos e cercados pelas tecnologias digitais, o termo 
"Imigrantes digitais" direciona-se às gerações anteriores, que acompanharam as 
tecnologias se desenvolverem e serem inseridas na totalidade dos ambientes. 

Com a facilidade e agilidade na transmissão e compartilhamento de ideias, fotos, 
vídeos, conhecimentos, etc., impõem-se a necessidade de atenção e precaução de 
informações falseadas e as incoerências que legitimam um ambiente virtual nocivo. 

Para efeito de aplicação dentro de uma proposta de redação sobre o tema é 
importante compreender que os termos "Nativos Digitais" e "Imigrantes Digitais" são 
definições técnicas e complexas na definição social de uma sociedade. Com isso, nota
-se que existem sujeitos de gerações X ou V que dominam melhor as tecnologias que 
os próprios indivíduos que nasceram em "berços" tecnológicos. Assim a necessidade 
de debate sobre a facilidade e interação de conhecimentos que a sociedade assiste 
na atualidade, colabora para a transgressão de termos e definições dos indivíduos 
que, em alguns momentos, podem ter caráter restritivo. 

As gerações antecessoras e as consideradas propulsoras das tecnologias da 
informação e comunicação são mencionadas e destacadas para solidificar a base 
argumentativa nas discussões das mudanças e impactos que foram presenciados 
pelos paradigmas da sociedade. Assim, é evidente que as tecnologias foram uma 
das grandes responsáveis para chegar a construção de uma "sociedade virtual", 
além do crescimento exacerbado de indivíduos formados e legitimados a seguirem 
padrões estipulados pela modernização técnica das máquinas. 

4.8. As interferências das redes sociais 

Discursar sobre as comunicações do século XXI e não mencionar as redes sociais 
é um erro imensurável. Na era digital, e principalmente nas últimas décadas, as 
redes sociais desenvolveram um poder de dependência entre as comunicações dos 
usuários. Há alguns anos, as redes sociais serviam apenas para a troca de mensagens 
entre os usuários. Diferente de outras épocas, as novas redes sociais são capazes 
de interações por vídeos, áudios, imagens, conteúdos, etc. 

É primordial perceber o desenvolvimento e as mudanças acarretadas nas re
lações sociais a partir da interação e do avanço das tecnologias de informação e 
comunicação. Compartilhamentos, curtidas, mural de recados, grupos, páginas, entre 
outras funções das redes sociais, auxiliam e produzem conteúdos e materiais que 
alcançam um grande público induzindo a conhecimentos e informações. 
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Qual verdadeira função das redes sociais? Essa resposta tenderá a diversos 
discursos e realidades de cada parte envolvida. Abrangendo a educação, as redes 
sociais potencializam e fundamentam por meio de hiperlinks, sites de pesquisas, 
vídeos, animações e vídeos, favorecendo a qualidade e contextualizando os co
nhecimentos para melhores argumentações e sustentações de posicionamentos. 
Se a análise atingir o campo empresarial, as redes sociais servem para avaliar os 
clientes e funcionários que estão conectados diariamente em seus computadores 
e celulares. Assim, o poder de compra extrapola horários comerciais e possibilitam 
uma abrangência maior de clientes conectados. 

Compreende-se que a intenção de muitos conteúdos nas redes não induz aos 
sujeitos o pensar, refletir e inovar, sendo três pilares essenciais na construção e 
formação crítica e de posicionamentos e discursos na sociedade. Entretanto, as 
informações que são disseminadas pelas redes sociais possuem caráter informal 
ao diálogo e trocas nos conteúdos, no qual o consumismo é a base que fundamenta 
os conteúdos das redes sociais. 

Com isso, as relações que as redes sociais produzem em nossa sociedade são 
imensuráveis. As últimas novidades, acontecimentos, fotos, vídeos, em formatos 
instantâneos, formam as concepções e modelos que constroem uma sociedade 
induzida pela disseminação de conteúdo. Assim, compreende-se a importância de 
troca de conhecimentos e experiências relevantes que abrangem as conexões em 
rede, entretanto, existem compartilhamentos de conteúdos irrelevantes que são 
capazes de interferir e transformar ambientes e sujeitos sociais da maneira mais 
destrutiva e inimaginável. 

4.9. Ativismo digital 

Na era digital, um fenômeno de destaque assistido pela população das mais 
variadas partes do globo tem sido o ativismo por meio das plataformas digitais. 
Com todas as facilidades já elencadas pelo potencial tecnológico, as redes sociais 
tornaram-se espaços de diálogo, debates, enfrentamentos e discussões amplificadas. 
Conseguindo reunir a população de maneira descentralizada, pessoas com interesses 
similares encontraram nos espaços virtuais a oportunidade de reivindicação, críticas 
e sugestões de melhorias. 

Ainda assim, alguns elementos chamam atenção para este novo formato de 
mobilização: 
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Uma parcela considerável dos indivíduos se esconde por meio de perfis 
falsos com a intenção de agredir, atingir ou criticar de maneira infundada 
uma pessoa, um grupo ou uma instituição. Deste processo de não responsa
bilidade por parte do usuário, nasce a violência. Ainda que simbólica, esta 
pode deslegitimar a atuação de um grupo por meio do ambiente virtual. 

A cultura do anonimato pela internet no Brasil é enfática. Para isso, a própria 
legislação tem se voltado contra esses "criminosos virtuais" que assolam o 
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potencial da rede disseminando o ódio e produzindo efeitos colaterais dos 
mais drásticos. 

um dos pontos questionados por especialistas é a efetividade destes mo
vimentos que se articulam pelas plataformas virtuais. Muitos acabam por 
interagir de maneira superficial e, na hora de partir para uma ação prática, 
tem-se a constatação de um número reduzido de participantes, ou seja, 
há uma distorção entre o que está apresentado pela internet e o que se 
destaca na prática. 

Por outro lado, o jovem se vê inserido dentro de discussões políticas que, 
até pouco tempo atrás, não eram amplificadas. A instrução da população 
jovem e o domínio destas novas tecnologias permitem um olhar crítico para 
temas que circundam a população, assim como uma mobilização para lutar 
contra mandos e desmandos de estruturas que atuam de maneira ilícita e 
inadequada, ou simplesmente se omitem para temas essenciais. 

4.10. Sugestões de Propostas 

Impacto da tecnologia nas relações humanas 

• A vida em rede posta na balança: benefícios ou prejuízos? 

• o isolamento social e a falsa noção de autonomia oriunda da internet 

As novas formas de comportamento no cenário tecnológico 

Marco Civil da internet e os direitos de deveres de usuários e provedores 

Avanço da legislação para fechar o cerco aos criminosos virtuais 

Relações virtuais e a efemeridade das sensações 

Ativismo digital e a revolução das redes sociais 

Espaços virtuais enquanto disseminadores de ódio e violência 

Boataria da internet e os impactos irreversíveis 

Construção de estereótipos pela rede mundial de computadores 

Os grandes virais da rede desafiando a noção de tempo e espaço 

Tecnologia e infância: controle ou autonomia de uso 
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CAPÍTULO VII 

OUTROS TEMAS COMENTADOS 

Sumário • 1. Influência da cultura estrangeira para a população br2sileira; 2. Ensino religioso enquanto 
obrigatoriedade: avanço ou retrocesso?; 3. Problemas da educação brasileira; 4. ~1obilidade urbana e 
a questão das ciclovias; s. Questões de gênero: ascensão da mulher na sociedad :; 6. Desafios para a 
adoção de crianças no brasil: burocracia e dificuldades jurídicas; 7· Polêmica dos transgênicos; 8. Brasil: 
campeão do uso de agrotóxicos; 9. Descriminalização no porte de drogas: efeitos e consequências; 10. 

Bullying nas escolas: desafio de um processo educacional insatisfatório; 11. Desafios para o país campeão 
em cesáreas; 12. Crises globais: efeitos para a inserção dos jovens no mercado de trabalho; 13. Terrorismo 
no mundo: desafio global; 14. Sistema prisional brasileiro: estratégias para alocação dos indivíduos; 15. A 
histórica polêmica do aborto no Brasil; 16. Violência nos estádios e a questão das torcidas organizadas; 
17. Inclusão social: estatuto da pessoa com deficiência e os desafios no Brasil; 18. Centenário do samba 
e a identidade do povo brasileiro; 19. Ideologia e a discussão da escola sem partido; 20. Desafios dos 
indígenas no século XXI; 21. Lei da palmada- dualidade entre família e estado; 22. Deep web: o submundo 
da internet; 23. Regulação da internet, marco civil e a legitimação dos serviços virtuais; 24. Youtubers: 
idolatria elo século XXI; 25. Delação premiada e a questão ética; 26. Estatuto do desarmamento e a questão 
da violência; 27. Normose, a doença da normalidade; 28. Reino unido, união europeia e as justificativas 
geopolíticas; 29. Espaços para a solidariedade na esfera contemporânea; 30. Homeschooling: alternativa 
para a inconsistência da escola; 31. Drogas ilícitas x drogas lícitas; 32. Lei Rouanet e a questão ética da 
cultura imaterial; 33. Animais no centro do debate ativista e científico; 34. A violação dos direitos dos idosos 
no contexto de desvalorização da velhice; 35. Questão indígena no Brasil; 36. Foro privilegiado em pauta; 
37. Delação premiada e acordos de leniência; 38. Felicidade em pauta no contexto contemporâneo; 39. 
Votos brancos e votos nulos como mecanismo de protesto; 40. Obesidade, sedentarismo e qualidade de 
vida no contexto da ditadura da beleza; 41. A oxigenação do movimento estudantil: ocupações legítimas 
ou não?; 42. Midiatização das tragédias e a indignação seletiva. 

1. INFLU~NCIA DA CULTURA ESTRANGEIRA PARA A POPULAÇÃO BRASILEIRA 

o Brasil é um país marcado por um intenso processo de miscigenação que 
resultou em uma composição cultural diversificada. Assim sendo, a identidade do 
povo brasileiro foi marcada por diferentes influências, garantindo um espaço de 
vivências múltiplas. Por isso, a cultura estrangeira tem sido uma realidade cada vez 
mais nítida no cotidiano da população brasileira. Neste ponto, a abordagem textual 
pode fazer referência a alguns elementos dialógicos: 

Nacional x Internacional: a influência perante o cenário de globalização é 
praticamente natural. Entretanto, em alguns casos, o estrangeirismo tem sido 
exaltado de tal maneira que os traços culturais nacionais são desmerecidos 
ou inferiorizados. Neste ponto, é importante destacar que não existe a 
necessidade de se estabelecer um método comparativo que hierarquize as 
relações entre as diferentes culturas, mas é preciso identificar procedimentos 
que reconheçam a importância da cultura nacional. 
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Consumo da cultura estrangeira: a indústria cultural acabou por influenciar 
o gosto, juízo de valores e consumo da população. Destaca-se que após a 
década de 1950, os Estados Unidos da América ganharam papel central na 
disseminação de seus traços culturais (principalmente por conta do cinema 
hollywoodiano). Neste sentido, a cultura estrangeira ganhou forte espaço, 
visto que as pessoas acabam consumindo a produção artística de outros 
países, simplesmente pelo fato de que esta é a que está em alta e "pressio
na" o mercado. Observa-se que não existe a intenção de desmerecimento 
(já que existem produções de elevado conteúdo). Entretanto, estabelece-se 
uma visão crítica sobre o consumo pelo consumo, ou seja, oriundo de uma 
pressão/exaltação do mercado. Nesta lógica, o reconhecimento social se dá 
pelo consumo de séries, músicas, filme ou da literatura internacionaL 

Globalização e linguagem: o espaço de vivência múltipla (ambiente virtual) 
permite um intercâmbio de informações que beiram o potencial de aglutina
ção na cultura nacional. O maior exemplo é a linguagem. Atualmente, a língua 
"pátria" é deixada em um segundo plano, visto o acréscimo de vocábulos 
estrangeiros (principalmente da língua inglesa). Por isso, a inclusão de termos 
estrangeiros, dentro de um país com dimensões territoriais gigantescas e com 
dialetos regionais diferenciados, pode representar um "risco" à identidade do 
país. Para tanto, muitos especialistas defendem que a cultura/língua nacional 
deve ser resgatada com maior ênfase, o que não resulta na negação da cultura 
estrangeira, mas no "convívio" saudável e harmônico. 

Desta forma, é praticamente redundante falar da interação entre diferentes 
culturas. O que assistimos na atualidade é uma fusão cultural, o chamado sincretis
mo cultural, que proporciona o aparecimento de novas formatações culturais (de 
âmbito filosófico, religioso ou cultural). Esse espaço de diversidade acaba trazendo 
a visão de cultura hegemônica- como é o caso da cultura estadunidense que, em 
alguns aspectos, é amplamente difundida e idolatrada. 

Se voltarmos aos contextos históricos remotos, o mesmo acontecia com a visão 
eurocêntrica de mundo, onde a Europa era o centro do processo decisório, o mo
delo a ser seguido, reproduzido e "copiado". Na produção artística, as vanguardas 
europeias também foram referências para constituição de procedimentos artísticos 
nacionais. Para tanto, na produção textual é importante destacar que a influência de 
outras culturas sempre existiu, alterando a intensidade e os elementos intrínsecos 
ou extrínsecos. 

Todos esses elementos abordados acabam reforçando uma necessidade de identi
ficação com as raízes de um país. No caso, esse é um desafio. Resgatar os elementos 
constituintes da cultura brasileira, revitalizar traços tidos como tradicionais e, por 
conseguinte, ultrapassados, é tarefa árdua. Um dos exemplos emblemáticos é o 
descaso com que a população indígena é tratada na realidade brasileira -tanto no 
aspecto cultural, como na configuração da legislação protetiva, etc. A valorização do 
que é autêntico, característico e pertencente ao contexto da identidade é algo a ser 
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problematizado. o consumo das feições estrangeiras do mundo se torna rotulado e 
a grande referência do mercado. 

2. ENSINO RELIGIOSO ENQUANTO OBRIGATORIEDADE: AVANÇO OU RETROCESSO? 

As discussões que envolvem a temática religião sempre apresentara 11 um leque 
amplo de polêmicas. No caso do ensino religioso enquanto componente curricular 
obrigatório, não é diferente. Múltiplas visões acerca desta possibilidade explicam a 
necessidade de debate junto à sociedade civil para que o tema seja amadurecido 
e a decisão tenha respaldo. Para isso, destacam-se alguns pontos: 

Estado laico: a Constituição Federal de 1988 define o Brasil como um Estado 
Laico, o que garante a liberdade religiosa para sua população. Assim, na 
concepção daqueles que são contrários ao Ensino Religioso seria. uma forma 
de agir contra um pressuposto constitucional, promovendo uma :toutrinação 
das crianças e adolescentes, visto que a formação dos professores não é 
"única e singular", o que não garante como a disciplina chegaria aos mais 
variados contextos escolares. Além disso, para outra parcela crítica à pro
posta, o ensino pragmático das religiões já acontece de maneira dissipada 
nos mais variados anos escolares, principalmente na disciplina de História. 
Para tanto, não é preciso torná-lo uma disciplina específica. 

Neutralidade: na visão daqueles que defendem o ensino religioso obrigatório, 
seria uma forma de estabelecer uma visão neutra sobre as mais variadas 
crenças religiosas, possibilitando um contato maior dos alunos con a temática. 
Para isso, a formação dos professores seria ponto central, viste que não se 
trata de uma forma de doutrinar ou disseminar princípios de uma ou outra 
religião, mas de buscar o domínio sobre as características de cada uma delas. 

Certamente, o tema religião acaba envolvendo contextos de variação questionável 
por diferentes setores da sociedade. Isso por conta da elevada polêmica que cerca as 
diferentes concepções de mundo e, automaticamente, os temas polêmicos abordados 
pela esfera religiosa. No Congresso Nacional, a chamada "bancada evangélica", que 
representa interesses de grupos religiosos, tem elevado sua representatividade. Este 
ponto abre margem para debater a relação entre política .e religião. 

Por conta deste contato inevitável na estrutura brasileira, temas ccmo o ensino 
religioso obrigatório ganham espaço nos debates acalorados do sistema bicameral 
(Câmara dos Deputados e Senado). Para se ter uma ideia, o Brasil é: o país com 
maior número d·e católicos do mundo, ainda que a Igreja Católica tenha perdido fiéis 
nos últimos anos (queda de 12,2•t., segundo dados do Censo Demográfico de 2010). 

Em números, temos: 

A igreja Católica Apostólica Romana é o grupo religioso predominante no 
Brasil, com 123.280.172 seguidores, ~u 6s•t., da população do país em 2010. 

Em 1970 havia 91,8"k de brasileiros católicos. 
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De 1970 para 2010, o segmentà religioso que mais cresceu foi o evangélico. 
Saltando de 5,2•1o para 22,2•1o do total da população. Segundo os últimos 
dados do IBGE, que são de 2010, o número de evangélicos aumentou 61% na 
década passada (2ooo-2010). Por sua vez, a Frente Parlamentar Evangélica 
(FPE), encabeçada pelo deputado e pastor João Campos, agrega mais de 90 
parlamentares, segundo dados atualizados da própria Frente- os números 
podem variar por causa dos suplentes- o que representa um crescimento 
de 30% na última legislatura (dados divulgados em 2015). 

O segmento dos sem religião também cresceu percentualmente, e chegou 
a 8% da população em 2010. 

• O grupo com idade mediana mais velha é o dos espíritas (37 anos) que 
cresceu e chegou a 3,8 milhões de pessoas, sobretudo nas regiões Sudeste 
e Sul. Os espíritas são os que apresentaram melhores indicadores, como a 
maior proporção de pessoas com nível superior completo (31,5•1o). 

Por natureza e pela "geografia das religiões no território brasileiro", o debate 
tende a se apresentar intenso. Quando comparado ao aspecto político, os nuances 
são ainda mais avantajados. Nesse meio, outros temas polêmicos se somam ao 
ensino religioso obrigatório: 

Redução da maioridade penal; 

Legitimação das relações entre pessoas do mesmo sexo; 

Questão do aborto; 

Estatuto da família 

Vale destacar ainda que as discussões relacionadas à religião mobilizam enfren
tamento a nível global. O enfrentamento entre forças extremistas e a doutrinação 
impositiva tem resultado na morte de inocentes. Uma das áreas de maior conflito 
é a região do Oriente Médio, marcada pela vulcanização de movimentos islâmicos 
extremistas que declaram a guerra santa contra aqueles que não se convertem 
para suas práticas. 
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A geq~rami ~,?~ níuÇ,~tníanos. d~.~cr~v~.o t~or 5dos .• conflitos: 
• .... orient~.Méçllq~ oot;t~da África: 91%:~e wuçut.fllanos; 
• )tricil ~y~;~~f:!í\~í\~.~O"/o·® llluçuhnanci~;,: •.. . . . . 

• 

Asla .. ~iR;u:ítÍcio;i~5~k ~e,muçutmano~~ 

Aínéríciãs;ó,6"&. :çt!imciÇ~Jmanc>s{ · 
Total no ínuritloi2~·1Aie mllçutmános . 

Com a explanação abrangente acerca da fundamentação religiosa que origina 
debates polêmicos, é possível notar as disparidades existentes entre os discursos. 
Para tal, cada contexto comporta uma problemática evidente (seja uma discussão 
legislativa ou a perseguição entre grupos religiosos dicotômicos). 

Eti~ologia ;d~'pªlavrll.teiÍgJãq: Em .$~1llí\,·;b vocâbulo. "rellgiã9'f•é •• <!~ of;i~er(llatina•. 
for(tlaq()a ~ªrtir (.{~(.{~~~·palay~a!> 'f.J;el\gqr~ e ~~li$io~ "Re~: .é •UJI;l:P~efi~();;Q4~ ~ignifica 
no~a~~.nt~ .. ,o.~Jtfav~z;;Ov.etboJ!gar~ :d~.n()t<ftJliJlr:, vl~cutard~.~là .... · ..• ..... eliglão 
si~njfica à"t~ll~M~I>:' de dúas p~rt~s ~~~tin!a~: ~.sagrada e a profafia ... < rofano 
compféendidírenqllifnto ·elementos •·qué C()mportain o'muiidô'tetrenó;\água/fogo, 
ar, an\ma:is e homens; por' exemplo; o sagrado compreendi)' ~s.divt~(ilad~si,que se 
encontr;:tm sepªradas da .na~u.rezf!•terrenaf '' · 

Nesse ordenamento crítico do debate religioso, o pressuposto inicial é que ao 
adotar preceitos de uma determinada religião, a pessoa se encaixa em uma visão de 
mundo específica. O posicionamento frente aos temas, teoricamente, estará ligado 
ao que a religião sustenta. Neste sentido é que religião se aproxima da construção 
de aceitação, cumprimento e obediência por parte de seu devoto, a fim de que haja 
uma conexão com o sagrado. 

3. PROBLEMAS DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA 

Fonte: Education at a Glance 2014, OCDE. 
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o sistema educacional brasileiro apresenta inúmeras lacunas. As constatações são 
históricas, metodológicas, conceituais e experimentais. Diferente do que se pensa, o 
investimento destinado para educação não é o grande vilão (fuga do senso comum 
para uma prova de redação é fundamental). O grande equívoco que atrasada o 
avanço do segmento educacional está na má gestão das verbas destinadas, assim 
como a falta de um monitoramento efetivo sobre as reais prioridades a serem sa
nadas. É gritante que a educação brasileira suplica por socorro e, desenvolver uma 
análise crítica sobre os mais variados problemas do sistema exige um olhar atento 
para os dados mais recentes. 
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• PIB (Produto Interno Bruto) X Educação: segundo estudos recentes divulgados 
pela OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico), em 
2011, 19"/o de todo o gasto público do Brasil foi destinado para a educação. 
A média da OCDE é de 13"J.. O gasto público total em educação representou 
6,1% do PIB, quando a média da OCDE é de 5,6%. Porém, quando se divide o 
gasto pelo total de alunos, o país fica em penúltimo lugar. Gastou USS 2.985 
por estudante, enquanto a média da OCDE é de US$ 8. 952. Se comparado 
a Suécia ou Japão, o Brasil apresente um investimento maior. Entretanto, a 
análise absorve pontos divergentes, visto que especialistas apontam que 
estes países desenvolvidos já apresentam modelos educacionais de sucesso, 
o que garante que o investimento seja menor. 

• Salário dos professores brasileiros: segundo o estudo Education ata Glance 
2014, que mapeia dados sobre a educação nos 34 países membros da OCDE 
e 10 parceiros, incluindo o Brasil, os professores brasileiros estão entre os 
mais mal remunerados do mundo. De acordo com o estudo, um professor 
em início de carreira que dá aula para o ensino fundamental em instituições 
públicas recebe, em média, 10.375 dólares por ano no Brasil. Em Luxemburgo, 
o país com o maior salário para docentes, ele recebe 66.085 dólares. Entre 
os países membros da OCDE, a média salarial do professor é de 29.411 
dólares. Quase três vezes mais que o salário brasileiro. Países como Chile e 
México aparecem na frente do Brasil com relação aos salários dos profes
sores (rendimento de 17.770 e 15.556 dólares por ano, respectivamente). Os 
dados são de 2012 e colocam o Brasil à frente apenas da Indonésia, país 
onde os professores carecem de condições dignas de trabalho. 

• PNE (Plano Nacional de Educação) e as saídas para a crise educacional: 
proposto pelo Executivo ao Congresso em 2010, o PNE estabelece 20 metas e 
estratégias para o setor nos próximos dez anos, entre elas, um investimento 
de 10% do Produto Interno Bruto no setor. Outros pontos do PNE são: erra
dicação do analfabetismo e universalização da educação infantil (crianças 
de 4 e 5 anos), do ensino fundamental (6 a 14 anos) e do ensino médio (ls 
a 17 anos). Outro ponto de destaque bastante discutido foi a lei aprovada 
pelo Congresso Nacional que prevê a destinação de 75"/c dos recursos obti
dos por meio da extração do petróleo e so•k do excedente em óleo para a 
educação e 25•k, para a saúde (royalties do petróleo do pré-sal). 
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• Mau comportamento dos alunos brasileiros: segundo relatório da OCDE 
(Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico), os alunos 
brasileiros lideram o ranking da indisciplina. Chamada de Talis, a pesquisa 
internacional sobre ensino e aprendizagem associa a indisciplina dos alunos 
à perda de tempo de instrução e, consequentemente, à oportunidade de 
aprender. Entre os 34 países pesquisados durante o período de 2008 a 2013, 
os professores brasileiros são os que mais gastam tempo para manter a 
ordem na sala (20°/o do tempo da aula), enquanto a média internacional 
é de 13°/o. Mais de 6o% dos professores do Brasil dizem que 10% da sala 
apresentam problemas de mau comportamento. No Japão, apenas 13°/o dos 
professores relatam o problema. Outro ponto de destaque que pode ser 
abordado dentro de uma proposta sobre o tema é a questão da desmoti
vação dos alunos brasileiros. Segundo a OCDE, os alunos brasileiros estão 
entre os mais desanimados e desmotivados, sendo o aluno que mais passa 
tempo registrando (copiando) informações do quadro-negro. De fato, para 
uma análise crítica, o tema permite que uma abordagem bastante ampla 
sobre as ramificações que a discussão sobre educação oferece. 

• Infraestrutura ideal: Apenas 0,6% das escolas brasileiras têm infraestrutura 
próxima da ideal para o ensino, isto é, têm biblioteca, laboratório de infor
mática, quadra esportiva, laboratório de ciências e dependências adequadas 
para atender a estudantes com necessidades básicas. O nível infraestrutura 
avançada inclui os itens considerados mínimos pelo CAQi (Custo Aluno Qualidade 
Inicial), índice elaborado pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação. )á 
44% das instituições de educação básica contam apenas com água encanada, 
sanitário, energia elétrica, esgoto e cozinha em sua infraestrutura. A pesquisa 
"Uma escala para medir a infraestrutura escolar", realizada por professores 
da UnB (Universidade de Brasília) e UFSC (Universidade Federal de Santa Ca
tarina) levou em consideração o censo escolar de 2011. 

Computadores nas escolas: A grande maioria das escolas públicas urbanas 
(95%) tem computadores instalados em suas dependências, mas apenas em 
6% delas os equipamentos estão presentes nas salas de aula regulares. Os 
principais locais de instalação dessas máquinas ainda são a sala do diretor 
e a da coordenação pedagógica. Esses são alguns dos dados revelados 
pela pesquisa TIC Educação 2013. Para a construção do levantamento, que 
avalia o acesso à tecnologia nas escolas, foram pesquisados quase mil es
tabelecimentos de ensino localizados em todas as regiões do País. Alguns 
pontos dificultam uma maior utilização deste aparato tecnológico por parte 
dos alunos (número reduzido de máquinas, baixa velocidade da conexão 
ou "congestionamento" para utilização dos laboratórios de informática). 
Dentro de um processo de formação de uma população cada vez mais 
articulada com a tecnologia, rever o modelo seria de extrema importância 
para o amadurecimento de estratégi<\.5 de ensino e aprendizagem realmente 
satisfatórias. 
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Projetos de lei polêmicos (reuhiões escolares): o comparecimento dos res
ponsáveis nas reuniões escolares dos filhos, no Brasil, é bastante questio
nado. Dentro deste processo, o olhar sociológico permite concluir a ampla 
importância de a família trabalhar de maneira articulada com a escola, 
oferecendo possibilidades de ascensão do indivíduo tanto na lógica do 
aprendizado, como no comportamento e atitudes. Tal relação tem se desvir
tuado cada vez mais, apontando um grau de distanciamento que prejudica o 
desenvolvimento como um todo. Para isso, a exigência do comparecimento 
passou a ser cogitado (ponto criticado por uma parte da sociedade e exal
tado por outra). Para alguns, o aspecto punitivo da proposta apresenta um 
caráter negativo (o que pode tangenciar ainda mais a aproximação entre 
família-escola, desgastando uma relação já fragilizada). Por outro lado, uma 
parcela de ativistas, educadores e da própria sociedade civil, acredita que 
este seja um caminho paliativo, porém emergencial, para que o problema 
possa ser debatido, amenizado e, a longo prazo, solucionado de maneira 
espontânea e natural. 

Portanto, os desafios que envolvem o sistema educacional brasileiro são múl
tiplos. A perda do significado da escola para a vida coletiva, a necessidade de 
resgatar o potencial socializador da mesma, as problematizações de se debater o 
papel da escola na vida do indivíduo, entre outros aspectos, acabam influenciando 
diretamente a vida do indivíduo. 

No atual momento da vida em sociedade, o questionamento acerca das insti
tuições sociais tornou-se corriqueiro. A família, a escola, a religião ou o Estado são 
esferas que sofrem com duras críticas por não atuarem da maneira como deveriam. 
Por esse elemento de fragilização das instituições sociais é que a escola tem ficado 
abarrotada de funções. A família, enquanto instituição social tem apresentado difi
culdades de socializar o indivíduo, estabelecer regras ou apresentar as condições 
limítrofes de mundo. Terceiriza o papel da educação moral para a escola que, 
questionada por sua clientela, se vê em posição desfavorável. 

Contudo, o grande obstáculo para o desenvolvimento educacional passa pelo 
diálogo com outras esferas. O resgate da função da escola na obtenção do capital 
cultural dos indivíduos, associa-se ao papel da família. o Estado, por sua vez, tem 
responsabilidades múltiplas na manutenção da ordem, no regramento e na garantia 
das liberdades e sustentação de direitos. Enquanto a escola for analisada como uma 
"caixinha" isolada, certamente o caos educacional ou o estelionato pedagógico serão 
evidentes em nossa realidade. 

4. MOBILIDADE URBANA E A QUESTÃO DAS CICLOVIAS 

O processo de urbanização e o crescimento desordenado das cidades resultou 
em problemas estruturais e funcionais para as cidades. Cada vez mais a discussão 
sobre o processo de deslocamento interno das pessoas e as estratégias que via
bilizem esta prática se coloca como pauta fundamental. o colapso do trânsito, o 
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tempo despendido no trajeto casa- trabalho- casa, a situação de estresse rotineiro 
(desgaste físico e mental), dentre outros aspectos são pontos debatidos por espe
cialistas, com o objetivo de construir modelos de mobilidade saudáveis em todos 
os aspectos (sociais, ambientais, demográficos e econômicos). 

!il!I.Jilll 'GH!';IPI~! !li! u:e i:'ll 11'•111-"f; 011' '1111\01!' • :ll',lH•ll . 1980 1.604.135 . 1991 3.614.769 . 2000 5.128.234 . 2001 5.318.888 . 2002 5·491.811 . 2003 5.649.318 . 2004 5.807.160 . 2010 6.954·750 

Fonte: Prefeitura de São Paulo e DETRAN. 

Frota de veículos: um dos problemas para a questão da mobilidade está 
relacionado com a frota de veículos das grandes cidades brasileiras. Um 
dos termômetros é a cidade de São Paulo (maior cidade do país). A frota da 
capital paulista chegou a 8 milhões de veículos em 2015, segundo projeção 
feita pelo G1 com base no número de novos emplacamentos diários feitos 
pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran). Este dado referente a 
São Paulo traz à tona o imbróglio da mobilidade urbana, visto que os 17 mil 
quilômetros de vias passam por constante disputa de espaço. Os números 
do Detran mostram que todos os tipos de veículos crescem em São Paulo 
(desde motos, ônibus e carros). 

Frota de carros 

Sul NordQstQ ·~· Norte 
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• Relação automóveis/população: um dos pontos que mais preocupa os 
especialistas é a questão da relação entre população e número de auto
móveis. Segundo da dos do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) 
e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil conta com 
4,1 habitantes para cada carro. A questão da frota de veículos revela a 
necessidade de repensar políticas públicas que favoreçam a utilização do 
transporte coletivo, a fim de reduzir os impactos no trânsito e, consequen
temente, na qualidade de vida das pessoas. Para efeito de análise crítica, 
os dados solidificam a base argumentativa do texto. Segundo estudo da 
empresa holandesa TomTom (conceituada no ramo da tecnologia de GPSs), 
a cidade do Rio de janeiro é a terceira do ranking mundial onde mais se 
perde tempo no trânsito. Segundo o estudo, o carioca perde 250 horas 
extras da sua vida no deslocamento casa-trabalho, anualmente. A capital 
carioca ficou atrás apenas de Istambul, na Turquia, e da Cidade do México, 
no México. 
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• Questões ambientais: outra referência de elevada importância para uma 
produção textual diz respeito ao processo de disposição do trânsito com 
relação aos impactos ambientais. A ideia do desenvolvimento sustentável 
pressupõe uma preocupação majoritária com a preservação ambiental, 
oportunizando alternativas que se preocupem com o delimitar de consumo 
dos espaços geográficos. Por isso, estudos recentes demonstram o impacto 
da poluição na vida da população dos grandes centros urbanos. De acordo 
com o Instituto Saúde e Sustentabilidade, ligado à USP, a poluição oriunda dos 
carros nas duas maiores metrópoles brasileiras mata mais do que acidentes 
de trânsito. o número de mortes atribuídas à poluição no Estado do Rio, em 
2011, foi de 4-566, 50°/o a mais que os óbitos em acidentes de trânsito, que 
foram 3.044. Em São Paulo a poluição provocou o dobro de mortes, 15.700 
frente aos 7.867 do trânsito. Ainda que a poluição sofra redução, as projeções 
futuras não são animadoras. O grande vilão da poluição são os carros. Para 
se ter uma ideia do tamanho do problema, o índice de poluição no Rio de 
janeiro ultrapassa duas vezes a recomendação da Organização Mundial da 
Saúde (OMS). 

Polêmica do aplicativo Uber: uma grande polêmica ganhou destaque no 
ano de 2015: a utilização do aplicativo Uber (que conecta uma pessoa a um 
motorista particular). Diferente do serviço oferecido por taxistas, a utilização 
desse aplicativo passou a ser questionada por diferentes segmentos da 
sociedade, demonstrando posicionamento divergentes sobre a disputa ser 
desleal, ou então ser legal, a partir da constatação de se tratar de uma livre 
iniciativa. A questão ganhou o poder Legislativo, visto que a regulamentação 
passou a ser questionada a partir da discussão sobre se tratar de uma em
presa de transportes ou tecnologia (ponto essencial para a sistematização 
da sua área de atuação). Em algumas áreas do país, o "vai e vem" do Uber 
levantou nova comparação com a existência ou proibição do aplicativo em 
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outras cidades do globo. A cidade do México, por exemplo, foi a primeira 
da América Latina a regularizar o serviço do Uber. Entretanto, diferente do 
que se imagina, a regulamentação passa por uma série de critérios que 
precisam ser atendidos. Por meio de decreto, em maio de 2016, o prefeito 
de São Paulo regulamentou a atuação do serviço de transporte individual 
por aplicativos. A partir de um repasse por quilômetro rodado, as empre
sas poderão atuar de maneira regularizada. Em Brasília - DF, governador 
Rodrigo Rollemberg também regulamentou por meio de lei serviços como o 
Uber- atendendo a determinadas especificações para atuação. 

5· QUESTÕES DE G~NERO: ASCENSÃO DA MULHER NA SOCIEDADE 

O papel da mulher ao longo da história passou por transformações que exigem 
uma reflexão conjuntural, reconhecendo as características do contexto histórico e, 
além de tudo, da localidade geográfica em questão. Neste processo de lutas e mo
dificações, a própria história da humanidade assistiu a um novo modelo de inserção 
da mulher (no mundo Ocidental, principalmente), onde temas e questionamentos 
foram aparecendo. Alguns destes superados com elevada naturalidade. Outros, 
tratados como imensos tabus e norteados por inúmeras falácias, informações não 
concretas e propulsoras de ações violentas e discriminatórias. Por esse elevado 
potencial que o tema oferece, a discussão sobre o papel da mulher na sociedade 
do século XXI objetivando um olhar crítico para as transformações é fundamental 
para uma produção que ofereça esta proposta. 

• Mulher e a política: sem direcionar a análise para os méritos ou deméri
tos da gestão pública, o cenário político internacional tem convivido cada 
vez mais com as mulheres em importantes postos políticos. Apesar das 
mulheres ainda serem minoria nos cargos do Executivo (cerca de 10"!.. do 
total de mais de 190 países), em 2014, registrou-se 25 líderes femininas, em 
algum momento, na chefia dos países. A questão da ascensão da mulher na 
vida política também não sugere uma automática redução do preconceito, 
discriminação ou machismo. Um dos exemplos é o Brasil, comandando por 
uma mulher a nível federal, mas que convive com ações de violência com 
relação às mesmas. 

Lei do Feminicídio (Lei 8.305/2014) e a questão da violência contra a mulher 
no Brasil: a tipificação do feminicídio como crime hediondo no Código Penal 
tornou-se lei no Brasil, em março de 2015. Este instrumento formalizado e 
legitimaélo pela lei soma-se à Declaração sobre Eliminação da Violência con
tra a Mulher, adotada em 1993 pela Assembleia Geral da ONU; à Convenção 
lnteramericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher 
(1995); além da Resolução da 57' Sessão da Comissão sobre a Situação da 
Mulher da ONU. o termo feminicídio é utilizado na América Latina e Caribe. 
Outros 15 países da região já modifll;aram sua legislação para proteger as 
mulheres (destaque para Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Peru, Venezuela). 
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O estudo "Mapa da Violência '2015: Homicídio de Mulheres", divulgado em 
novembro de 2015, mostrou que 50,3°/o das mortes violentas de mulheres no 
Brasil foram cometidas por familiares. Entre 1980 e 2013 foram assassinadas 
106.093 mulheres, 4.762 só em 2013. o país tem uma taxa de 4,8 homicídios 
para cada 100 mil mulheres, a quinta maior do mundo, conforme dados da 
Organização Mundial da Saúde (OMS) que avaliaram um grupo de 83 países. 
Enquanto o número de homicídio de mulheres brancas caiu 9,8•/o entre 2003 e 
2013 (de 1.747 para 1.576), os casos envolvendo mulheres negras cresceram 
54,2% no mesmo período, passando de 1.864 para 2.875. A classificação do 
feminicídio como "crime hediondo" impede que os acusados sejam liber
tados após pagamento de fiança, estipula que a morte de mulheres por 
motivos de gênero seja urn agravante do homicídio e aumenta as penas às 
quais podem ser condenados os responsáveis, que poderão variar de 12 a 
30 anos. Os maiores índices de homicídios de mulheres são registrados nos 
pequenos municípios, e não nas capitais. A cidade de Barcelos (AM), com 
uma população feminina média de 11.958, registrou 45,2 homicídios por dez 
mil mulheres e foi o primeiro da lista. Outro dado importante do estudo é o 
local do homicídio: 27,1°/o deles acontecem no domicílio da vítima, indicando 
a alta domesticidade dos assassinatos de mulheres. Outros 31,2% acontecem 
em via pública, e 25,2%, em estabelecimento de saúde. 

Evolução das taxas de homicídio de mulheres 
Por 1 oo mil (2003 2013) 
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Lei Maria da Penha (11.340): a lei Maria da Penha completou 10 anos em 
2016. Um dos pontos positivos da lei foi o aumento do número de denún
cias. Por outro lado, segundo dados da Secretaria de Estado e Defesa Social 
(Seds), houve pequena redução nos casos de violência contra a mulher: em 
2014 foram registradas 130.343 ocorrências, contra 133.120 notificações em 
2013. Segundo argumento de especialistas, a pequena redução no número 
de casos está relacionada com a ineficiência da fiscalização e aplicação das 
medidas protetivas (algo que o país deve aprimorar para que os efeitos 
sejam ainda maiores). Uma das medidas previstas na Lei Maria da Penha é a 
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imposição de uma distância mínima do agressor da vítima, com ele ficando 
sob o risco de ir para trás das grades caso se aproxime da pessoa. A lei, 
em vigor desde 2006, protege a mulher da violência doméstica e familiar. 
A Lei ficou conhecida por esta denominação por conta da luta da cearense 
biofarmacêutica Maria da Penha Maia Fernandes, vítima do marido, o pro
fessor universitário colombiano Marco Antonio Herredia Viveros. O agressor 
foi a júri duas vezes. Após ONGs internacionais levarem o caso à Comissão 
lnteramericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados America
nos, OEA, em 1998, o caso ganhou ampla repercussão. Em 2001, a mesma 
Comissão responsabilizou o Estado brasileiro por negligência e omissão em 
relação à violência doméstica contra as mulheres. No mês de outubro de 
2002, faltando apenas seis meses para a prescrição do crime, Marco Viveros 
foi preso e cumpriu um terço da pena (10 anos e 6 meses). Atualmente, a 
Lei Maria da Penha é considerada referência para lidar com o problema 
da violência doméstica e familiar. Outros dados: segundo Secretaria de Po
líticas para as Mulheres da Presidência da República, o ligue 180 recebeu, 
nos seis primeiros meses de 2015, mais de 360 mil ligações (364.627). Uma 
média de 6o mil (60.771) telefonemas por mês. Em 2014, foram mais de 480 
mil (485.105) atendimentos. Outra polêmica com relação à Lei Maria da 
Penha é a inconsistência de dados por parte de alguns estados. Segundo 
levantamento realizado pelo portal de notícias G1, apenas 12 estados e o 
DF têm dados sobre condenações, mas de formas distintas- só Sergipe tem 
registros anuais de condenações desde 2006. Alagoas tem dados a partir de 
2010. Amapá, Rio de janeiro e Rio Grande do Sul têm números totais desde 
a criação da lei, mas eles não estão divididos por ano. Distrito Federal e 
Piauí só começaram a contabilizar os registros em 2013. Maranhão só tem o 
registro total, mas a partir de 2008. Mato Grosso tem um dado consolidado 
a partir de 2009. Mato Grosso do Sul e Minas Gerais começaram a contabi
lizar as condenações apenas em 2010. Pernambuco faz um registro ano a 
ano, mas ele só começou em 2009. santa Catarina só tem dados de 2015. 
Outro dado apontado pelo G1 chamou a atenção dos internautas: nos 10 
anos da Lei Maria da Penha, o G1 compilou reportagens publicadas de 2006 
até julho de 2016- período que compreende a vigência da I e C Foram 4.060 
textos, reunindo histórias de mulheres agredidas, estupradas e mortas por 
maridos, companheiros, namorados ou ex-parceiros. 

6. DESAFIOS PARA A ADOÇÃO DE CRIANÇAS NO BRASIL: BUROCRACIA E DIFICULDADES 
JURÍDICAS 

A questão da adoção no Brasil ainda é tema de diferentes conflitos: seja por 
conta da burocracia do processo, a falta de informação ou a incompatibilidade de 
perfis entre os interessados e as crianças. Muitas organizações não governamentais 
têm estimulado a "adoção tardia", ou seja, de crianças com idade mais avançada. 
Atualmente, para cada criança na fila há 5 famílias querendo adotar. No Brasil, 29% 
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das famílias querem adotar somente meninas e quase 70°/o não aceitam ficar com 
os irmãos. São meninos pardos entre 8 e 17 anos com irmãos que acabam ficando 
mais tempo nos abrigos. E enquanto 69°/o só aceitam crianças sem doenças, mais de 
25% possuem problemas de saúde. Mais de 35 mil pessoas estão na fila da adoção 
no Brasil e 6,5 mil crianças e adolescentes esperam por uma família. Só no Rio de 
janeiro, há mais de 3 mil pessoas na fila, à espera de uma criança. 

A explicação para o perfil das crianças, segundo especialistas, está no fato de 
que estas vêm de segmentos vulneráveis da sociedade. 

• Cadastro Nacional de Adoção: criado em abril de 2008, o Cadastro Nacional 
de Adoção é uma ferramenta para ajudar juízes das varas de infância e da 
juventude a cruzar dados e localizar pretendes para adotar crianças aptas 
à adoção. o cadastro é preenchido pela justiça de cada estado e os dados 
são unificados. Ou seja, com o cadastro, um casal de Rondônia consegue 
localizar uma criança disponível para adoção no Rio Grande do Sul. Podem 
fazer parte do Cadastro estrangeiros e brasileiros residentes no exterior. 
Os estrangeiros já são autorizados por lei para adotar, mas eles devem 
procurar a justiça estadual de algum estado e se candidatar. 

• Abandono da criança: quando a criança é abandonada, a justiça busca o 
contato de algum parente da família natural. Caso não consiga, tem-se iní
cio o processo de destituição do poder familiar. Em seguida, a criança fica 
disponível para adoção. Segundo o Conselho Nacional de justiça, o tempo 
médio para adoção de uma criança é de um ano. 

Um dos entraves para a evolução da adoção é o processo altamente burocrático 
e que acaba produzindo resistências incomensuráveis por parte dos interessados. 
Os dados revelam tal aspecto: 

Até o primeiro semestre de 2015, segundo dados da Corregedoria Nacional 
de justiça, Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo concentraram 60°1.. do 
total de adoções do país (372 adoções entre esses estados). Onze estados 
não haviam registrado adoção via cadastro nacional até o fim de maio de 
2015. Como alguns juízes não incluem os dados na ferramenta, não há como 
saber, no entanto, se não foi realizada nenhuma adoção nesses locais. 

O tema reascende um debate sobre as estruturas burocráticas do país. Entre
tanto, a adoção em si remonta discussões múltiplas. Para a sociedade, a adoção 
representa um ato de amor, demonstração de afeto e carinho. 

Para o ordenamento constitucional, um ato jurídico a partir do qual uma criança 
ou adolescente, não gerado biologicamente pelo adotante, torna-se irrevogavelmente 
seu filho. Este é um dos pontos questionáveis, visto que perante o ordenamento 
jurídico as indagações são variadas. Adoção póstuma e filiação socioafetiva são 
exemplos de discussões que acontecem no STj -Superior Tribunal de justiça. 

Em voga, ao longo de uma produção textual é importante destacar a necessidade 
de humanizar o tema. Muitas vezes, todos os dispositivos que sugerem dificuldades 
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afastam o potencial humano do tema, a construção de famílias e a ação efetiva de 
melhorias para muitas crianças e adolescentes. 

Vale destacar ainda uma discussão sobre adoção que se relaciona com outro tema 
polêmico para propostas de redação: a adoção por casais homossexuais. O tema 
é debatido a nível mundial. Duas mulheres da Califórnia (EUA), em 1986, formaram 
o primeiro casal gay a adotar legalmente uma criança. Na Europa, muitos países 
-em diferentes graus- seguiram o exemplo da pioneira Dinamarca, que em 1999 
permitiu a homossexuais ligados por união civil a adotar o filho do companheiro 
ou companheira. Na África do Sul, a Suprema Corte legalizou a adoção por casais 
homossexuais em 2002. Em Israel, em 2008, uma decisão do procurador-geral de 
Israel facilitou a adoção para casais do mesmo sexo. O Uruguai foi o primeiro país 
latino-americano a legalizar a adoção por casais homossexuais, em 2009. 

Por consequência, de maneira automática, debater a questão da adoção no 
Brasil exige a comparação com modelos bem sucedidos de outros países. Além disso, 
para ampliar o· debate, é preciso analisar o espectro cultural da adoção. Entender 
o posicionamento conservador ou liberal, antes de tudo, é oportunizar o debate 
sobre o tema. Apresentar intervenções coerentes com a realidade é construir co
letivamente o debate, desprendendo-se de qualquer visão simplória, restritiva ou 
preconceituosa. De modo geral, discutir adoção é ainda falar de "adoção tardia e 
especial", fugindo de padrões, modelos e P.trfis que os adotantes buscam. Por fim, 
a evolução humana de debater o tema talvez seja o maior desafio de todos. 
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7. POl~MICA DOS TRANSG~NICOS 

Ao longo da história da humanidade, o desenvolvimento científico sempre esteve 
pautado em raízes dialéticas que elucidaram discussões no campo da ética. A questão 
da utilização dos transgênicos vai além, ampliando o debate para a qualidade de 
vida e os efeitos colaterais destas sementes modificadas geneticamente. Por isso, 
em uma proposta de redação sobre o tema, é fundamental a reflexão sobre os as
pectos de polêmica que circundam a temática, visto que o período cronológico de 
constatação de dados e aplicação de experiências ainda é reduzido. 
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Pontos de defesa: uma das constatações de maior peso com relação à 
utilização das sementes transgênicas diz respeito ao processo de explosão 
demográfica de algumas áreas do globo, marcadas pela pobreza, que teriam 
nesta tecnologia científica a saída para a fome. De acordo com dados divulga
dos pela FAO, nosso planeta deverá abrigar 9,6 bilhões de pessoas até 2050. 

Será necessário um crescimento de 7o•ts, do total de terra cultivável para 
produzir alimentos em quantidade suficiente para todos, com investimentos 
estimados em US$ 83 bilhões anuais. Para superar esse gargalo, o desen
volvimento de transgênicos em larga escala é defendido pelas empresas de 
biotecnologia, mas não é uma unanimidade entre especialistas. Este é, sem 
dúvida, um ponto que deve aparecer na produção textual sobre o tema, ou 
seja, a sustentação crítica de que as opiniões são divergentes e que não 
existe consenso entre especialistas. Para as empresas ligadas ao setor de 
biotecnologia, as críticas aos transgênicos existem por falta de informação, 
visto que esta prática passa por regulamentação específica que garante a 
sua existência com fins saudáveis. 

Evolução dos transgênicos: 

• 1935: O cientista russo Andrei Nikolaevich Belozersky isola o DNA pela 
primeira vez 

• 1973: Estudantes de medicina da Universidade Stanford têm a ideia de 
criar um DNA feito pelo homem 

• 1980: É emitida a primeira patente para um ser transgênico. Trata-se de 
uma bactéria que se alimenta de petróleo 

1994: o primeiro alimento transgênico, o molho de tomate Flavr Savr, 
chega aos supermercados 

1996: Na Austrália, uma espécie de erva daninha fica até 11 vezes mais 
resistente ao herbicida glifosato 

1997: A União Europeia exige que os alimentos transgênicos sejam iden
tificados no rótulo 

• 1998: justiça brasileira impede o plantio de sementes geneticamente 
modificadas 
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• 2003: Encontrado nos EUA o primeiro inseto resistente às plantas trans
gênicas, a Helicoverpa zea. Governo brasileiro autoriza o plantio de soja 
geneticamente modificada 

• 2004: No Brasil, todos os produtos que contêm transgênicos devem ser 
identificados com um símbolo na embalagem 

• 2005: Algodão da Monsanto é liberado para plantio no Brasil. Dois anos 
depois, três tipos de milho também seriam aprovados 

• 2014: Expira a patente para a linha de sementes geneticamente modifi-
cadas Roundup Ready, da Monsanto 

Pontos contrários: um dos eixos de posicionamento divergente aos trans
gênicos diz respeito aos efeitos colaterais relacionados à possibilidade de 
desenvolver células cancerígenas. Segundo um estudo da Agência Interna
cional de Pesquisa do Câncer, ligada à OMS, o glifosato, presente em ao•.t. 
das colheitas transgênicas, pode ter substâncias cancerígenas. Além disso, 
critica-se o fato de que as empresas que lidam com a modificação genética 
das sementes estão preocupadas, cada vez mais, com a ampliação do lucro, 
o que promove uma alteração da natureza para fins de sistema. Por esse 
motivo, críticos dos transgênicos afirmam que não há constatação científica 
de que estas culturas sejam seguras para a saúde e para o meio ambiente. 
Segundo Renata Amaral, pesquisadora do ldec (Instituto Brasileiro de Defesa 
do Consumidor) em plantações de transgênicos, começam a surgir novas 
pragas, que precisam ser combatidas com agrotóxicos mais fortes. Assim, 
por exemplo, a Monsanto (uma das empresas referências na área) produz 
o agrotóxico Roundup e as sementes Roundup Ready (à prova de Roundup), 
que não são afetadas pelo herbicida. (Fonte: Revista Galileu) 

Críticas à Monsanto: alguns países têm atuado de maneira rígida com relação à 
atuação da empresa. É o caso da França, que, em 2014, proibiu o cultivo do milho 
MON 810, geneticamente modificado, alegando causas ambientais. A empresa é 
especializada em engenharia genética (produção de organismos geneticamente 
modificados), sementes e herbicidas. Criada em 1901 como uma companhia 
novata na área da engenharia química, aos poucos se tornou a maior empresa 
do mundo no setor, fornecendo produtos à base de organismos geneticamente 
modificados para gigantes como a Coca-Cola, a Pepsico e a l~raft. Hoje, controla 
90•1c do mercado de sementes transgênicas do mundo- consagrando-se como 
um dos maiores monopólios já vistos. O crescimento da empresa foi vertiginoso. 
Recentemente, ela adquiriu diversas empresas na América do Sul e no Leste 
Europeu, dominando consistentes fatias de mercado em países como Argentina, 
México e Brasil - onde está presente há quase 6o anos. 

Projeto aprovado no Brasil: foi aprovado pela Câmara dos Deputados, em abril 
de 2015, um projeto de lei que modifica o alerta nos rótulos de mercadorias 
de produtos de origem transgênica. Atualmente, os produtos com qualquer 
percentual de substância transgênica precisam ter na embalagem um símbolo 
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de um triângulo amarelo preenchido por um "T" maiúsculo. Se aprovado 
o projeto de lei, as embalagens virão com a frase "contém transgênico" e, 
apenas para produtos que superem 1°/o da composição por transgênicos. 

8. BRASIL: CAMPEÃO DO USO DE AGROTÓXICOS 

Outro ponto bastante comentado nos últimos tempos diz respeito à utilização 
dos agrotóxicos no Brasil e no mundo. Com o crescimento das áreas cultiváveis e as 
novas necessidades do mercado, a implementação de agrotóxicos com o objetivo de 
viabilizar novas áreas para a produção e otimizar o tempo tornaram-se estratégias 
corriqueiras. Entretanto, o cenário de debate sobre questões ambientais, releva a 
importância de rever as aplicações de agrotóxicos, com o intuito de promover a 
reflexão sobre o conceito de desenvolvimento sustentável. 
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Instituto Nacional do Câncer x Uso de agrotóxicos: em relatórios recentes, 
o Inca vem solicitando a redução da utilização de agrotóxicos. O Brasil 
é o país que mais se utiliza de agrotóxicos, ultrapassando a marca de 1 

milhão de toneladas em 2009, equivalente a um consumo médio de 5,2 kg 
de veneno agrícola por habitante. A informação é do estudo "Agrotóxicos 
no Brasil: um guia para ação em defesa da vida", publicado em 2011 pela 
pesquisadora Flavia Londres. Existe uma elevada relação entre a amplia
ção do uso de sementes transgênicas com os agrotóxicos, visto que estas 
demandam elevada quantidade para a germinação e desenvolvimento. 
O documento indica também que a venda de agrotóxicos tem registrado 
constante aumento no país, saltando de US$ 2 bilhões para US$ 7 bilhões 
entre 2001 e 2008, e alcançando valores recordes de US$ 8,5 bilhões 
em 2001. 

• Risco à saúde: as atuais práticas de uso de produtos químicos sintéticos 
usados para matar insetos ou plantas no ambiente rural e urbano oferecem 
risco à saúde. O posicionamento da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária) revela ainda que a contaminação pode ser indireta, ou seja, 
estar em produtos industrializados e não necessariamente naqueles "In 
natura". 

"Economia" dos agrotóxicos: nos últimos 40 anos, a área plantada no 
Brasil aumentou 78"k. Em contrapartida, o uso de agrotóxicos subiu 700"b, 

afirma a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). O excesso 
de agrotóxico aplicado sem controle pode provocar sérios danos à saúde 
de quem consome o alimento produzido nestas condições e também do 
agricultor, que aplica o produto no campo. Os dados revelam a ampliação 
do uso de agrotóxicos e a necessidade de uma discussão mais ampla para 
o tema. 

Pensando na realidade atual, a preocupação com a saúde e a qualidade de vida 
são elementos centrais na vida dos cidadãos. Por isso, o dado de que, desde 2009 
o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo, assusta. Trata-se de um 
inimigo invisível. Inimigo este que está dentro dos lares, presente cotidianamente 
na vida das pessoas. O problema pode ser explicado, dentre outros aspectos, pela 
baixa taxação (ou seja, desoneração) de impostos dos agrotóxicos (em compa
ração, os agrotóxicos têm impostos menores do que escova de dente, remédios 
ou sabonetes). o Governo brasileiro concede redução de 6o•k do ICMS (imposto 
relativo à circu.lação de mercadorias), isenção total do PIS/COFINS (contribuições 
para a Seguridade Social) e do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) à 
produção e comércio dos pesticidas. 

Outro ponto que chama atenção é que alguns pesticidas permitidos no Brasil 
são proibidos em outros países. De acordtt com dados da Anvisa (Agência Nacio
nal de Vigilância Sanitária), o mercado nacional de agrotóxicos cresceu 19o•t, nos 
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últimos dez anos, no Brasil. Enquant~ isso, a média mundial foi de 93•k. Segundo 
o Dossiê Abrasco (Associação Brasileira de Saúde Coletiva) - um alerta sobre o 
impacto dos agrotóxicos na saúde, 7o•k dos alimentos in natura consumidos no 
país estão contaminados por agrotóxicos. Desses, segundo a Anvisa, 28°k contêm 
substâncias não autorizadas. 

Para efeito de comparação, segundo pesquisadores da área,. mais da metade 
dos agrotóxicos utilizados no Brasil são proibidos por países da União Europeia 
e Estados Unidos. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), entre os paí
ses em desenvolvimento, os agrotóxicos causam, anualmente, 7o.ooo intoxicações 
agudas e crônicas. 

Contudo, por se tratar de um problema obscuro para a população, pouco de
batido e sistematizado, por ser considerado um problema "invisível", grande parte 
dos indivíduos se veem afastados do debate e desconhecem os efeitos prejudiciais 
do uso de agrotóxicos. É verdade que a fontes orgânicas do desenvolvimento 
agrícola tem apresentado alta. Entretanto, frente ao processo como um todo, os 
níveis ainda são baixos para abastecer a população, sem levar em consideração 
o preço dos produtos orgânicos. 

Algumas dúvidas recorrentes demonstram o grau de desconhecimento da po
pulação com relação ao tema, o que o torna mais complexo. Por exemplo: muitos 
acreditam que lavar bem os alimentos retira grande parte dos agrotóxicos. Na 
verdade, trata-se de algo superficial. O mesmo serve para a utilização da água 
sanitária para retirar os agrotóxicos. Segundo a Anvisa, até o momento não exis
tem evidências científicas que comprovem a eficácia da água sanitária ou do cloro 
na remoção ou eliminação de resíduos dos agrotóxicos nos alimentos. A Anvisa 
orienta que se use uma solução de uma colher de sopa ele água sanitária diluída 
em um litro ele água com o objetivo apenas de matar agentes microbiológicos que 
possam estar presentes nos alimentos. 

9. DESCRIMINALIZAÇÃO NO PORTE DE DROGAS: EFEITOS E CONSEQU~NCIAS 

Um tema historicamente polêmico retornou aos noticiários nos últimos tem
pos. A possibilidade de descriminalizar o porte de drogas gera reações distintas 
na sociedade: para uma parcela, seria uma forma viável ele encarar o problema 
do tráfico de drogas, por exemplo, garantindo os pressupostos constitucionais 
(liberdade individual); para outra parcela da sociedade, a descriminalização seria 
a porta de entrada para a ampliação do consumo de outros tipos de drogas, 
gerando um caos ainda maior. 

Discussão chega ao Supremo Tribunal Federal: a discussão no STF partiu do 
recurso extraordinário 635.659, aberto pela Defensoria Pública ele São Paulo após 
a condenação de uma pessoa por porte de drogas. O homem em questão, que 
já estava preso, tinha consigo uma pequena porção ele maconha dentro de uma 
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unidade prisional em Diadema (SP). Assim, a discussão no STF visa definir se o porte 
de drogas para consumo pessoal é crime ou não. Assim, a análise jurídica visa 
estabelecer uma relação entre o artigo 28 da Lei 11.343 (que torna crime o porte 
de drogas para consumo pessoal) com artigo s• da Constituição e seus princípios 
de intimidade e vida privada, analisando se há violação do primeiro para com o 
segundo. A Defensoria Pública afirma que a condenação do homem flagrado com 
maconha é inconstitucional pois o artigo 28 da lei não pode ser conciliado com 
a Constituição. 

Argumentação da Defensoria Pública: a Defensoria parte do pressuposto de 
que o porte de drogas para uso pessoal não oferece riscos à saúde pública, "mas 
apenas, e quando muito, à saúde pessoal do próprio usuário". Neste sentido, 
uma lei não poderia decidir sobre a barganha individual, visto que os danos são 
restritos ao usuário. 

Equívocos teóricos: marcada por fortes "argumentos" superficiais, muitos 
confundem a questão da descriminalização do porte com a legalização do tráfico, 
por exemplo. Trata-se apenas de uma discussão sobre a descriminalização do 
porte para uso pessoal, visto que a compra, a produção, a venda e o tráfico 
de drogas continuarão proibidos. No caso, este é um ponto crucial para uma 
produção textual, tendo em vista que demonstra o domínio de conteúdo so
bre o tema. Além disso, o posicionamento sobre a descriminalização deve ser 
enfático (defendendo ou condenando tal ação, sempre amarrada com a base 
argumentativa concreta). 

Polêmica sobre a quantidade que define consumo pessoal ou tráfico: um dos 
pontos chave da discussão gira em torno da diferenciação entre usuários e tra
ficantes. Diferente de outros países, o Brasil não criou um critério objetivo para 
esta diferenciação. Assim, a análise é subjetiva e cabe às autoridades competentes 
(forças policiais ou poder judiciário) realizar esta definição (ponto que abre brecha 
para críticas e variadas interpretações). 

Números do tráfico de drogas e o encarceramento: dados do Levantamento 
Nacional de Informações Penitenciárias (lnfopen) e do lnternationa/ Drug Policy 
Consortium revelam que, desde a sanção da lei 11.343 (que torna crime o porte 
de drogas para uso pessoal), o número de presos por tráfico de drogas no Brasil 
aumentou de 31 mil para 164 mil. Isso representa um aumento de 52o•1o em oito 
anos. O dado é mais que alarmante, visto que o Brasil apresenta uma estrutura 
penitenciária tomada pelo caos, o que resulta na não reintegração social do preso 
e, ainda, faz o preso provisório (baixa periculosidade, no caso) ter contato com 
detentos de elevada periculosidade (o que gera uma coerção e, em casos extremos, 
resulta em outras tipificações criminais). Por este motivo, a discussão vai além da 
simples descriminalização para uso pessoal, mas chega a questões de segurança 
pública como o inchaço das penitenciárias brasileiras. 
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DISTRIBUIÇÃO DE CRIMES TENTADOS/CONSUMADOS ENTRE OS REGISTROS DAS PESSOAS 
PRIVADAS DE LIBERDADE 

n% • Outros 

7o;, · Desarmamento . 

3°k • Latrocínio 

14% · Homicídio 

3o;, · Receptação 

2°k - Quadrilha 
·ou bando 

21°k - Roubo 

Fonte: lnfopen, junho/2014. 

Legislativo ou judiciário: uma das indagações recorrentes sobre o tema é se 
ficaria a cargo do judiciário ou Legislativo definir uma diferenciação sobre trafican
te e usuário. No caso, geralmente, a decisão parte do poder Legislativo (podendo 
ser orientada por recomendação do judiciário), prevendo critérios estabelecidos 
pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), por exemplo. No Congresso, 
a discussão já ganhou espaço, com a Comissão de Constituição e justiça do Senado 
aprovando um substitutivo determinando que a Anvisa estabeleça um critério de 
diferenciação entre o traficante e o usuário (a discussão ainda está em trâmite). 

10. BULLY/NG NAS ESCOLAS: DESAFIO DE UM PROCESSO EDUCACIONAL INSATISFATÓRIO 

Antes que se discorra sobre o tema de maneira específica, é necessária uma 
atenção para o que vem a ser o bullying, e a intensidade com que vem ocorrendo 
em todas as escolas do Brasil e do mundo. Trata-se de um ato que perpassa da 
agressão física até a agressão psicológica, podendo gerar traumas "irreversíveis". O 
termo bullying compreende todas as formas de agressão, intencionais e repetitivas, 
que ocorrem sem motivo evidente, e são tomadas por um ou mais estudantes com 
outro, causando traumas físicos e/ou psicológicos, sendo executadas dentro de uma 
relação desigual de poder. Essa denominação, bullying, nasce do termo "bully", que 
em inglês significa brigão, valentão. 
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• Desenho crítico do tema: ressalta-se ainda que o bullying é um problema 
mundial, que acontece em toda e qualquer escola, sendo que o tema ga
nhou espaço de debate nos últimos anos, devido a casos extremos que 
extrapolaram o caráter social/escolar, transgredindo os limites aceitos em 
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um ambiente e tornando a harmonia do espaço escolar pouco saudável e 
extremamente conflituoso. Trata-se ainda de um problema que afeta toda 
uma estrutura e não somente partes componentes do processo, haja vista 
que muitas vezes os próprios familiares não conseguem identificar e diag
nosticar o problema nas crianças. 

Terreno da violência e seus reflexos: nesse âmbito, é importante observar 
a questão da prática de bullying, e como esta interfere na vida adulta de 
quem é agressor, de quem é vítima ou de quem simplesmente convive com 
o problema. Trata-se de uma análise não somente educacional, mas sim de 
uma preocupação com o aluno enquanto ser humano, enquanto participante 
de uma sociedade que se desmorona a cada dia com mais e mais proble
máticas. De fato, a escola pode ser considerada como uma instituição que 
solidifica o ser enquanto cidadão ou enquanto indivíduo de ordem racional 
capaz de refletir sobre temas sociais. Com isso, a vida adulta surge de um 
desenvolvimento do ser enquanto criança, desde sua convivência familiar, até 
sua convivência escolar. Por isso, indivíduos que praticam o bullying, podem 
acabar se tornando indivíduos antissociais e violentos, capazes de cometer 
atitudes delituosas e delinquentes. Enquanto que aqueles que sofrem o 
bullying, podem tornar-se indivíduos com autoestima frágil, com dificuldades 
em se relacionar socialmente, freando o próprio desenvolvimento enquanto 
seres humanos. Além do que, em casos extremos, o bullying pode gerar a 
fobia escolar, ou até mesmo a fobia social. 

Raízes históricas do debate: historicamente falando, o tema ganha espaço 
de debate quando nos Estados Unidos da América, o índice de suicídio de 
alunos aumentou consideravelmente. O aumento deste índice colocou para 
os pesquisadores questões que até então eram trabalhadas como "normais". 
Retrata-se assim a questão de entender atitudes de bullying não como 
brincadeiras, "zoeira" (fuga do senso comum dentro de uma produção 
textual), como os adolescentes mesmo dizem, mas sim como um ato cruel, 
que gera problemas e causa traumas. O bullying não deve ser explicado como 
insegurança da adolescência. Isso porque o mesmo pode interferir desde 
a concentração, motivação, rendimento escolar, até aos males chamados 
de psicossomáticos como diarreia, febre, vômito, dor de estômago e etc., 
gerando perda da vontade de frequentar a escola (evasão escolar). 

Dados que se cruzam: O olhar desse estudo atenta-se ainda para os índices 
divulgados pelo Cemeobes (Centro Multidisciplinar de Estudos e Orientação 
sobre Bullying Escolar), que conclui que 45°/o dos estudantes brasileiros já 
se incluem na prática do bullying. fndice este acima da média mundial, que 
varia entre 6°b e 40°/,. Outra estatística importante, é que So% dos que co
metem o bullying sofreram algum tipo de violência em casa ou na própria 
escola, fazendo uma reprodução dé.sta violência. Sem contar que a mídia 
influencia de maneira negativa neste processo, sendo com filmes violentos 
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que colocam a hegemonia do ~luno sendo alcançada pelo uso da força, ou 
jogos virtuais e de vídeo games que cada vez mais tornam nossas crianças 
agressivas (ainda que não existam constatações científicas - essa é uma 
análise comportamental de especialistas da área). Um exemplo de jogo que 
foi retirado do mercado é o "Bully", da Rockstar, em que você pode brigar 
com o inspetor da escola, bater em alunos, beijar garotas ou até mesmo 
garotos (outra polêmica do jogo), sem contar a destruição que o aluno pode 
realizar no ambiente físico da escola. Ainda segundo pesquisa da Unifesp, as 
meninas são as maiores vítimas de bullying. o bullying afeta 13°/o das crianças 
e adolescentes no ambiente escolar, sendo as meninas as que mais sofrem 
com o problema. Entre elas, 13,8% relatam já ter sido alvos da prática. Já 
entre os meninos, essa parcela é de 12,1%. As informações fazem parte do 
11 Levantamento Nacional de Álcool e Drogas (Lenad), pesquisa feita pela 
Unifesp, divulgada em 2014. 

Proposta de soluções para a prática: neste ponto, pausa uma preocupação 
que deve ser trabalhada de maneira a se buscar soluções. Se estas ações 
podem atrapalhar no desenvolvimento social e moral do indivíduo, o olhar 
deve ser atento, pois estamos relatando um problema que não atinge única 
e exclusivamente um indivíduo, mas também a sociedade. Os reflexos do 
bu/lying ultrapassam a escola e deixam de atrapalhar apenas aquele que 
sofre ou pratica. o papel da escola torna-se corrompido, e a sociedade sofre 
com a caracterização de indivíduos problemáticos e errôneos, que podem 
cometer falhas ou desestruturar espaços sociais. Por isso, a análise da 
prática do bu/lying, bem como seus reflexos na sociedade, deve perpassar 
o todo, ou seja, o contexto social e a realidade na qual tais personagens e 
elementos estão inseridos. 

O tema ganha grande debate já que não se diz dialogável apenas com edu
cadores, mas ressalva-se a questão da saúde do aluno, o seu bem-estar 
enquanto parte integrante do processo escolar (lembrem-se que as bancas 
examinadoras gostar de estabelecer esta ampla relação entre indivíduo
-sociedade), sendo uma problemática a ser debatida com médicos, psicólo
gos, sociólogos etc. O diagnóstico do bullying pode auxiliar no entendimento 
de determinados problemas que o aluno venha a demonstrar ao longo de 
sua trajetória escolar e, consequentemente, sua vida adulta. Leva-se em 
consideração na análise, a realidade social assistida para que a observação 
perpasse aspectos econômicos, sociais, culturais, identificando raízes múl
tiplas de desvios funcionais da própria vida do aluno. O aparato reflexivo 
é bastante amplo e deve ser levado em consideração quando o assunto se 
refere ao processo e desenvolvimento de aprendizagem de cada aluno. 

Cyberbullying nas redes sociais: cada vez mais, as redes sociais são utilizadas 
pelos jovens. Assim sendo, com relação às práticas de violência e agressão, 
esses espaços têm sido propícios para o desenvolvimento de ações trans
gressoras de perseguição. Essas perseguições, em alguns casos, acabam 
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resultando em ações irreversíveis que prejudicam a sociedade como um 
todo. Para evitá-las é preciso disseminar ações coletivas de conscientização 
nas escolas e monitorar o trabalho com as áreas mais vulneráveis, ou até 
mesmo legislar contra este tipo de violência, tipificando a prática (o que já 
vem sendo feito em alguns estados do país). A falsa ideia de que existe o 
anonimato dentro do ambiente virtual é o que garante a propagação des
sas formas de violência. Outro ponto importante é a relação que os jovens 
alimentam com a internet na atualidade. Muitas vezes, a rotina do jovem 
se faz atrelada aos espaços de convívio virtual. Dessa forma, a vida real 
acaba se confundindo com a virtual. É natural que a internet tenha trazido 
novos hábitos para os indivíduos, refletindo nas formas de interação. Esse 
elemento que "aprisiona" alguns e liberta outros explica a disseminação 
e o potencial de "viralização" de determinados fatos, acontecimentos e 
situações. Os nativos digitais se veem reféns de todo esse processo e a 
propagação do ódio se torna simples e facilitada por esses mecanismos. 
Além disso, o cyberbullying acaba apresentando um leque maior, chegando 
a diferentes espaços com velocidade e dinamismo, o que pode perpetuar 
a prática da violência (são comuns os casos de intimidações e exposição da 
privacidade de jovens de maneira maldosa). O compromisso com a atuação 
virtual, o discernimento sobre os papeis exercidos nestes espaços e, prin
cipalmente, o respeito às diferenças são pontos relevantes para superar o 
problema da violência. 

Çyperbullying em nove. formas mais c~muns · 

o cyberbullying pod~ · a~sun11r ·111~tta~ .f~tmas. No ent,~to, e~ls;eni'n~ve foJ:mas que 
são as mais comuns; ·· ·. · · · •. · · · · 

• Injúria: envianepetlçt.amente Hl)aih.?~rqp.o!J fl'lensagem p.ara uma pe!';Soa di
zendo que e!.!í ~ ~:iml:)~ç!l;, a$ql.le(9$~, f\9Je.f1t~". 
~ífa~~,taÇã~:Yê~~~~t.• . · ª1r; $<:(~1) o:u T~(lsij.gl!fl'l• para Vá~ias pes-

.. soa~. ~*e~tl~~~~~· ..... ·.· .. ·•.· · .... • ... .·.~e {ot.IP~I.n~ ·~~o~(l'\, .. 
• · .~f~ilsa: ~~vi~r·~~~~ag~lJ~.et~t~( · .•.. · •·· ... ~inenté ~Cirn n~go,~gcirll\IIJÍgar. 
• Falsa i4e~~ld1tde; taz~r~se p~~s~r>por~~u~rà pesso~ pa~a obter vantagem ou 

por at~ il(c;ito. .· · .•... ·· · ..... · . . t •... > • •·. . • . .·. . . . . . . . 
• Calúnia: p~l:íli~a~Uifl.a mensagem:"n~comúni~;l~eYlrtuak<:la el>cola dlzetído "fu-

•• laf1~ to~ · Jnlia carreira'~. · · · · 

• · Amea'~a:·. 

a morte a si mesmo. 
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Importante ressaltar os compromissos das partes que integram a sociedade no 
enfrentamento ao problema. Desde fevereiro de 2016 está em vigor no Brasil uma 
lei que obriga escolas e clubes a adotarem medidas de prevenção e combate ao 
bullying. Observe o texto na íntegra: 

fntegra da lei 
"LEI N• 13.185, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2015. 

Vigência 
Institui o Programa de Combate à Intimidação Sistemática (Bullying) 
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei: 
Art. 1• Fica instituído o Programa de Combate à Intimidação Sistemática (Bullying) em todo o 
território nacional. 
§ 1• No contexto e para os fins desta Lei, considera-se intimidação sistemática (bullying) 
todo ato de violência física ou psicológica, intencional e repetitivo que ocorre sem motivação 
evidente, praticado por indivíduo ou grupo, contra uma ou mais pessoas, com o objetivo de 
intimidá-la ou agredi-la, causando dor e angústia à vítima, em uma relação de desequi11brio 
de poder entre as partes envolvidas. 
§ 2• o Programa instituído no caput poderá fundamentar as ações do Ministério da Educação 
e das Secretarias Estaduais e Municipais de Educação, bem como de outros órgãos, aos quais 
a matéria diz respeito. 
Art. 2• Caracteriza-se a intimidação sistemática (bullying) quando há violência física ou psicológica 
em atos de intimidação, humilhação ou discriminação e, ainda: 
I- ataques físicos; 
11- insultos pessoais; 
111- comentários sistemáticos e apelidos pejorativos; 
IV- ameaças por quaisquer meios; 
V- grafites depreciativos; 
VI - expressões preconceituosas; 
VIl- isolamento social consciente e premeditado; 
VIII - pilhérias. 
Parágrafo único. Há intimidação sistemática na rede mundial de computadores (cyberbullying), 
quando se usarem os instrumentos que lhe são próprios para depreciar, incitar a violência, 
adulterar fotos e dados pessoais com o intuito de criar meios de constrangimento psicossocial. 
Art. 3• A intimidação sistemática (bullying) pode ser classificada, conforme as ações praticadas, 
como: 
I- verbal: insultar, xingar e apelidar pejorativamente; 
11- moral: difamar, caluniar, disseminar rumores; 
111- sexual: assediar, induzir e/ou abusar; 
IV- social: ignorar, isolar e excluir; 
V- psicológica: perseguir, amedrontar, aterrorizar, intimidar, dominar, manipular, chantagear 
e infernizar; 
VI- físico: socar, chutar, bater; 
VIl- material: furtar, roubar, destruir pertences de outrem; 
VIII- virtual: depreciar, enviar mensagens intrusivas da intimidade, enviar ou adulterar fotos e 
dados pessoais que resultem em sofrimento ou com o intuito de criar meios de constrangimento 
psicológico e social. 
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Art. 4° Constituem objetivos do Programa referido no caput do art. 10°: 
I -prevenir e combater a prática da intimidação sistemática (bullying) em toda a sociedade; 
11- capacitar docentes e equipes pedagógicas para a implementação das ações de discussão, 
prevenção, orientação e solução do problema; 
111- implementar e disseminar campanhas de educação, conscientização e informação; 
IV- instituir práticas de conduta e orientação de pais, familiares e responsáveis diante da 
identificação de vítimas e agressores; 
v- dar assistência psicológica, social e jurídica às vítimas e aos agressores; 
VI- integrar os meios de comunicação de massa com as escolas e a sociedade, como forma de 
identificação e conscientização do problema e forma de preveni·lo e combatê-lo; 
Vil - promover a cidadania, a capacidade empática e o respeito a terceiros, nos marcos de 
uma cultura de paz e tolerância mútua; 
VIII - evitar, tanto quanto possível, a punição dos agressores, privilegiando mecanismos e 
instrumentos alternativos que promovam a efetiva responsabilização e a mudança de com· 
portamento hostil; 
IX- promover medidas de conscientização, prevenção e combate a todos os tipos de violência, 
com ênfase nas práticas recorrentes de intimidação sistemática (bullying), ou constrangimento 
físico e psicológico, cometidas por alunos, professores e outros profissionais integrantes de 
escola e de comunidade escolar. 
Art. 5o t dever do estabelecimento de ensino, dos clubes e das agremiações recreativas asse· 
gurar medidas de conscientização, prevenção, diagnose e combate à violência e à intimidação 
sistemática (bullying). 
Art. 6o Serão produzidos e publicados relatórios bimestrais das ocorrências de intimidação 
sistemática (bullying) nos Estados e Municípios para planejamento das ações. 
Art. 7o Os entes federados poderão firmar convênios e estabelecer parcerias para a imple· 
mentação e a correta execução dos objetivos e diretrizes do Programa instituído por esta Lei. 
Art. 8° Esta Lei entra em vigor após decorridos 90 (noventa) dias da data de sua publicação oficial. 
Brasl1ia, 6 de novembro de 2015; 194o da Independência e 127o da República. 

DILMA ROUSSEFF 
Luiz Cláudio Costa 
Nilma Lino Gomes" 

O "Programa de Combate à Intimidação Sistemática" tem por objetivo prioritário 
evitar instrumentos punitivos e promover um processo de conscientização sobre 
o tema. De certa forma, a falta de conhecimento sobre o assunto pode resultar na 
prática, propagação ou aceitação de tais formas de violência. Para tal, a revisão 
maior se dá na esfera comportamental e atitudinal dos alunos, oportunizando os 
mesmos para a análise da realidade em que vivem e o debate crítico. 

Neste processo a lei abarca a comunidade como um todo. A instrução dos pro
fissionais da educação é elemento de destaque, assim como a integração da famflia 
para auxiliar no diagnóstico, prevenção e enfrentamento. 

Vale destacar que o ordenamento jurídico brasileiro já prevê penas para esses 
tipos de violência e perseguição. Insultos verbais, apelidos pejorativos, ofensa 
moral, com teor sexual, exclusão social, chantagem ou tentativa de manipulação 
psicológica, ataque físico ou material (destrt1)r pertences) estão previstos na lei, e 
são passíveis de pena, valendo inclusive para o meio virtual, incluindo quaisquer 
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atitudes com o intuito de criar constràl,gimento psicológico ou social que resultem 
em sofrimento ou ofensa. 

Algumas campanhas internacionais visam debater o tema de maneira mais 
concreta. O grande problema é demonstrar aos agressores que a perseguição e vio
lência simbólica contra as vítimas pode trazer traumas tão problemáticos quanto a 
própria violência física. Alguns famosos e ídolos de jovens e adolescentes relataram 
ter sofrido bul/ying, revelando o peso para a vida de uma criança e ou adolescente. 

Dentre os astros que sofreram com essa violência estão: Tom Cruise (que sofria 
dislexia e era rechaçado pelos colegas), Megan Fox (que relatou que tinha a impres
são de que o Ensino Médio nunca acabaria); Oemi Lovato (desenvolveu distúrbios 
alimentares); Madonna (que era chamada de "monstro cabeludo"); ]essica Alba 
(por não usar as roupas da moda, usar aparelhos e ser de família mestiça); Cauã 
Reymond recebia apelidos por conta de sua boca grande; Luan Santana era chamado 
de frango, por ser magro. 

Uma brasileira famosa também relatou sofrer bul/ying na época de sua infância. 
Gisele Bündchen, de 35 anos, é a modelo mais famosa e bem paga do mundo hoje. 
Mas antes de alcançar o sucesso, passou por situações desagradáveis. Ao jornal 
"The New York Times", a top de 1,80 contou que sofria bullylng na infância por ser 
alta e magra. 

Algumas campanhas já são realizadas há algum tempo. A Secretaria da Educação 
do Estado de São Paulo, em parceria com o canal de desenhos Cartoon Networli, 
atua na prevenção do bullying nas mais de cinco mil escolas da rede estadual com 
o lema "Chega de Bullying: Não Fique Calado" (projeto desenvolvido desde 2011). 
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Vários são os exemplos de casos recentes em que jovens atentaram contra a pró
pria vida por conta de serem vitimizados pela prática dessa perseguição constante. 
Não é à toa que os dados de organizações internacionais mostram preocupação com 
relação aos casos de suicídio entre jovens. Além de todas as causas que explicitam 
a questão do suicídio, este pode ocorrer por motivações diversificadas, e o bullyingf 
cyberbullying tem chamado a atenção nesse sentido. 

Segundo estatísticas da Organização Mundial da Saúde (OMS), tirar a própria 
vida já é a segunda principal causa da morte (atrás dos acidentes de trânsito) em 
todo mundo para pessoas de 15 a 29 anos de idade- ainda que, estatisticamente, 
pessoas com mais de 70 anos sejam mais propensas a cometer suicídio. No Brasil, 
o índice de suicídios na faixa dos 15 a 29 anos é de 6,9 casos para cada 100 mil 
habitantes, uma taxa relativamente baixa se comparada aos países que lideram 
o ranking- Índia, Zimbábue e Cazaquistão, por exemplo, têm mais de 30 casos. o 
país é o 12° na lista de países latino-americanos com mais mortes neste segmento. 

De acordo com a OMS, Soo mil pessoas cometem suicídio todos os anos. E para 
cada caso fatal há pelo menos outras 20 tentativas fracassadas. Grupos envolvidos 
com a questão também argumentam que o suicídio deveria se tornar uma questão de 
saúde pública. No entanto, apenas 28 países têm estratégias nacionais de prevenção. 
A Organização Mundial da Saúde (OMS) diz que para evitar o bullying é fundamental 
que as escolas tenham programas baseados na prevenção de violência assim como 
intervenções terapêuticas para ajudar crianças e adolescentes a controlar a raiva e 
outros problemas de comportamento. 

Ao longo de sua produção textual é importante ponderar que o tema exige ver
satilidade crítica. Com isso, a intervenção tende a se construir de maneira coesa. 
Para o professor Yves de La Taille, titular do Instituto Psicologia da USP (Universidade 
de São Paulo), o ensino e a discussão de valores morais e da ética na escola tende a 
ser uma alternativa concreta. A sustentação crítica do professor tem relação com os 
modelos sociais que são aplicados: atualmente, a sociedade incentiva os vencedores, 
o sucesso, o consumo, o empreender, o que desfigura a ética e moral. 
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11. DESAFIOS PARA O PAfS CAMPEÃO EM CESÁREAS 

o Brasil é o país com o mais alto índice de cesarianas do planeta. Segundo dados 
do Ministério da Saúde, 84°/o dos partos da rede privada são cesáreas (na rede 
pública a taxa é de 40°/o). Porém, a Organização Mundial da Saúde (OMS), recomenda 
que a taxa seja de 15%. 

Resolução para diminuir o número de cesáreas: Com estes dados, o Ministério 
da Saúde e a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) baixaram uma 
resolução para reduzir o número de cesáreas, pressionando as operadoras 
a fiscalizarem hospitais e médicos. Uma das medidas dos planos de saúde é 
informar às pacientes, em até 15 dias, a quantidade de cesarianas realizadas 
por médico, operadora e hospital, sob pena de multa se não cumprirem. 

Dados sobre os partos: Recentemente, a OMS (Organização Mundial da Saúde) 
fez novo alerta sobre o número de cesáreas no mundo. o Brasil é campeão 
do procedimento cirúrgico para partos. A cesariana era uma opção restrita 
a 14,5°/o do total de partos, em 1970, passando para 52%, em 2010, no Brasil. 
Na rede privada, o número é ainda mais impressionante: mais de So% dos 
brasileiros nascem por cesáreas. 

Visão mercadológica: o grande problema com relação ao número de cesá
reas que se ampliou consideravelmente nos últimos anos é que o parto se 
tornou negócio. Assim, em condições de tempo, a cesariana exige uma ação 
mais rápida do responsável pelo parto (caso as condições saiam dentro do 
planejado). No caso do parto normal, é preciso esperar o momento das 
contrações da mulher (assim como os demais arranjos técnicos que pos
sibilitam o nascimento). Por isso, o parto normal pode durar horas (o que 
para a lógica do mercado, se torna completamente inviável e incompatível). 
Além disso, dados científicos demonstram os riscos maiores das cesáreas 
(leva-se em consideração que, em determinados casos, a cesárea é a única 
possibilidade). O estudo "Morte materna no século 21", publicado em 2008 no 
periódico American ]ournal of Obstetrics and Ginecology, analisou 1,46 milhão 
de partos e encontrou um risco de óbito dez vezes maior para a gestante 
em cesarianas. Enquanto a taxa de morte em partos normais foi de 0,2 para 
100 mil, no caso das cesáreas chegou a 2,2 por 100 mil. 

Uma nova estratégia para tentar reduzir o número de cesáreas foi articulada 
pelo Conselho Federal de Medicina (CFM). A partir de agora, o parto cesáreo só 
pode ser realizado a partir de 39 semanas de gestação. Antes da decisão, a enti
dade considerada o tempo de 37 semanas hábil para o procedimento. De acordo 
com a própria entidade, trata-se de uma decisão de caráter "ético" que prioriza o 
feto. Segundo o CFM, o bebê pode sofrer problemas no desenvolvimento antes de 
39 semanas. Além disso, o prontuário da grávida deverá conter obrigatoriamente a 
informação da opção pelo parto cesáreo em linguagem de fácil compreensão, algo 
que não era claramente exigido até o momento. 
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Como um tema da área da saúde de elevada divergência, a questão da cesárea 
e parto normal acaba oportunizando debates acalorados. Entretanto, para uma 
proposta de redação é preciso elencar fatos, dados e conceitos. Os novos dados 
da OMS mostram que a cada 10 partos realizados em maternidades particulares no 
Brasil, 8,5 são cesáreas- a Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda 1,5. É 
essa discrepância na rede privada que faz com que o Brasil ainda ostente o triste 
título de país com mais cesarianas do mundo. 

É importante destacar ainda que a cesárea é recomendada para casos es
pecíficos, ou seja, em alguns casos a única forma de realização do parto é por 
meio de uma cesárea. Desta forma, do que está em questão é a utilização deste 
procedimento quando este não é obrigatório, o que gera uma banalização dos 
partos e massificação epidêmica dos procedimentos atendendo formatações de 
mercado. 

Uma das estratégias que tem buscado reduzir o número de cesáreas é o projeto 
"Parto Adequado", implementado em 40 hospitais do país. No intervalo de um ano, 
as maternidades conseguiram derrubar suas taxas em 9 pontos percentuais, fazendo 
com que a média de cesarianas caísse de 78•b para 69•b. Além disso, mais da metade 
dos hospitais envolvidos já conseguiu reduzir o índice para 6o•t,. 

Outro ponto relevante para a discussão é a carência de informações que as 
gestantes apresentam sobre os riscos dos procedimentos. A falta de instrução é 
um dos caminhos que facilitam a tomada de decisão de maneira unilateral (pelo 
especialista). Isso não quer dizer que a autonomia deve interferir no olhar clínico. 
Mas ressalta-se a necessidade de um pré-natal que instrumentalize a gestante. Se
gundo o Ministério da Saúde, quando não há indicação médica, a cesárea ocasiona 
riscos desnecessários, aumentando em 120 vezes a probabilidade de problemas 
respiratórios para o recém-nascido e triplicando o risco de morte da mãe. 

Um ponto que demonstra a alteração de alguns percentuais diz respeito ao que 
os médicos recebem para a realização de partos normais. Algumas operadoras de 
saúde dobraram o valor do parto normal em relação às cesáreas, o que ampliou 
a realização de partos normais. 

12. CRISES GLOBAIS: EFEITOS PARA A INSERÇÃO DOS JOVENS NO MERCADO DE 
TRABALHO 

Desde 2008, quando eclodiu a crise imobiliária nos Estados Unidos da América e, 
em efeito dominó, grande parte do mundo sentiu os impactos do mundo globalizado, 
o tema crise aparece pelos noticiários. 

De fato, vários são os motivos que exigem o entendimento sobre os aconteci
mentos, mas, acima de tudo, para uma proposta de redação é fundamental pensar 
na lógica do sistema, ou seja, na economia tle dependência entre os países e nos 
efeitos diretos e indiretos que deixam impactos por todas as partes. 
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Para tal, considera-se a lógica de~um sistema que repensou os conceitos de 
tempo e distância, visto que o processo de comunicação evoluiu de maneira con
siderável, estabelecendo novos significados para velhos conceitos. 
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Aumento da geração nem: Recentemente um dos dados mais preocupantes 
da dinâmica econômica pelo mundo é a questão dos jovens e a relação 
com o mercado de trabalho. Tema histórico em provas discursivas, a in
serção dos jovens atende às necessidades específicas de cada contexto, 
mas deve acontecer de maneira natural, gradual e sistêmica em eixos 
desenvolvimentistas. Porém, a realidade constatada em algumas partes 
do mundo, nos últimos anos, não é nada promissora. A geração "nem", 
ou seja, nem estuda e nem trabalha, inclui jovens de 15 a 29 anos (em 
algumas reportagens, o período pode ser dos 15 aos 24 anos). Segundo 
levantamento realizado pela OIT (Organização Internacional do Trabalho), 
21,8 milhões de jovens latino-americanos se enquadra nesta situação. 
Numa lista de 40 países, de 2007 a 2012, 30 deles tiveram um aumento da 
geração "nem". 

Sudeste 37,9°/, 

Nordeste 35,2°/, 

Norte 10,6°k 

Sul 9,6°k 

Centro-Oeste 6,?0k 

Dados sobre a geração nem: O estudo tem como bases de informações 
a Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) 2013, o Censo De
mográfico 2010, a Projeção da População do Brasil por sexo e idade 2013, 

dados do INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira), do Ministério da Educação, e SIM (Sistema de Informa
ções sobre Mortalidade), do Ministério da Saúde. Ao trabalhar aspectos 
relacionados ao processo econômico do país, é importante destacar 
outro conceito fundamental para a compreensão da lógica do mercado: 
a PEA (População Economicamente Ativa). Estão inseridas na PEA pessoas 
que produzem para o país e que integram o sistema produtivo. Por isso, 
são consideradas integrantes da PEA as pessoas que trabalham ou estão 
procurando emprego (por estarem inativos por determinado período). A 
população de idade ativa é dividia em: população economicamente ativa 
e não economicamente ativa ou mesmo inativa. 

Mundo globalizado e os efeitos da crise: A compreensão da importância 
econômica dos diferentes segmentos de um país pode ser visualizada na 
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análise criteriosa dos setores de sua economia. No Brasil, o que garante o 
resultado positivo da balança comercial é o Setor Primário (principalmente, 
agropecuária). Os péssimos resultados consecutivos são vistos no Setor 
Secundário (Indústria de Transformação), o que acaba influindo diretamen
te no Setor Terciário (Comércio e Prestação de Serviços). Ao passo que a 
integração entre as diferentes partes do globo otimiza e facilita diferentes 
procedimentos ligados à globalização, existe ét necessidade de blindagem 
para situações de crise acentuada. 

13. TERRORISMO NO MUNDO: DESAFIO GLOBAL 

Desde os ataques de 11 de setembro de 2001, o mundo passou a conviver 
com uma nova problemática em potencial: as ações terroristas. Para isso, países 
desenvolvidos ampliaram o investimento no setor de segurança, passaram a 
desenvolver novas formas de tecnologia da informação e buscaram parceiros a 
nível internacional a fim de travar uma luta armada contra o medo global. 

Na época, o presidente dos Estados Unidos da América, George W. Bush utilizou
-se da doutrina "Guerra ao Terror" para ocupar áreas do Oriente Médio (com a 
justificativa de que seria para combater o terrorismo, mas com a possibilidade de 
se apropriar de pontos estratégicos de jazidas petrolíferas). 

o que se coloca para uma proposta de redação é a questão da diplomacia 
e a articulação a nível internacional para combater o problema cada vez mais 
intenso, visto que as organizações terroristas têm usado de todo aparato tecno
lógico para divulgar suas campanhas de ódio e perseguições (vide as produções 
cinematográficas do Estado Islâmico que promove recrutamento de jovens por 
todo o mundo). 

Legislações mais rígidas: ponto fundamental desta discussão para ser 
abordado em uma produção textual é a preocupação dos países em le
gislar de maneira mais rígida com relação ao tema. Assim, várias foram as 
alterações legislativas pelo mundo para enquadrar e definir a tipificação 
criminal de terrorismo, a fim de estabelecer parâmetros de conduta para 
aqueles que se associarem às organizações terroristas espalhadas pelo 
globo. Destaca-se neste ponto a atuação francesa no combate ao terroris
mo após os ataques à revista "Charlie Hebdo". Dentre uma das propostas 
para combater de maneira mais efetiva o terrorismo apareceu o monito
ramento, por parte do governo, de prováveis suspeitos (o que gerou um 
debate sobre a invasão de privacidade, visto que qualquer cidadão francês 
pode ser "espionado" sem qualquer procedimento anterior). Entretanto, 
o governo se posiciona destacando que a medida é preventiva e que os 
limites serão respeitados, já que apenas suspeitos de ligação com as 
organizações terroristas é que são monitorados. 
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Organizações terroristas de destaque econômico: Uma das maiores pro
blemáticas dos últimos tempos diz respeito ao ordenamento geopolítico 
internacional e a atuação de organizações terroristas. Estas, por sua vez, 
possuem estruturas hierárquicas e sistemáticas tão bem articuladas como 
qualquer empresa altamente qualificada. Conseguem financiamento por meio 
de atividades ilícitas, recrutam jovens de diferentes localidades geográficas 
e aterrorizam o medo com a disseminação do ódio e da violência. A tabela 
a seguir aborda levantamentos de dados sobre o "provável" patrimônio de 
algumas destas. Diante o emaranhado de ações oriundas de grupos terro
ristas e as diferentes concepções acerca da prática delituosa, o primeiro 
passo para o entendimento completo desta teia de relações é a localização 
geográfica de atuação de cada uma das organizações. Para isso, atenção ao 
quadro abaixo que sistematiza as principais articulações do momento. 

Brasil e a discussão sobre o terrorismo: uma das abordagens sobre o tema 
para uma prova de redação é a questão da maneira como o Brasil tem 
encarado o avanço das práticas terroristas pelo mundo (visto que o país 
não tem um histórico de ações terroristas). Assim sendo, nota-se uma forte 
pressão internacional para que a legislação seja específica ao tipificar o crime 
de terrorismo, estabelecendo punições que alarmem para o tamanho do 
problema. O tema ganhou força com a realização de eventos esportivos de 
grande porte (Copa do Mundo de 2014 e Olimpíadas de 2016). Com isso, o 
grande entrave que se desenhou a nível legislativo foi estabelecer a defini
ção de quais ações se encaixariam como terrorismo (em alguns momentos, 
a polêmica ficou atrelada sobre as manifestações políticas serem conside
radas ações terroristas e, por isso, receberem pena severa, desfigurando 
um ambiente democrático de garantia da liberdade de expressão no cunho 
político). Um forte embate colocou pontos de vista diferenciados entre o 
sistema bicameral (Câmara dos Deputados e Senado). 

- Na Câmara dos Deputados: os deputados tinham aprovado pena de 12 

a 30 anos de prisão. Na definição da Câmara dos Deputados, terrorismo 
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seria a prática cometida por uma ou mais pessoas de atos para intimidar 
ou coagir estado, organização internacional ou pessoa jurídica, nacional 
ou estrangeira, com o objetivo de provocar terror, colocando em risco 
cidadãos, patrimônio ou a paz pública, motivada. por xenofobia, discri
minação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião. 

- No Senado: a pena proposta é de 16 a 24 anos; se o ato resultar em 
morte, a pena sobe de 24 a 30 anos de prisão. o Senado retirou o trecho 
aprovado pelos deputados em que dizia que a proposta não se aplica 
a manifestações sociais. Na definição do Senado Federal, terrorismo é 
"atentar contra pessoa, mediante violência ou grave ameaça, motivado por 
extremismo político, intolerância religiosa ou preconceito racial, étnico, de 
gênero ou xenófobo, com objetivo de provocar pânico generalizado". 

- lei sancionada (Lei 13.260/2016): a lei antiterrorismo foi sancionada pela 
então presidente Dilma Rousseff, em março de 2016. A tipificação de ter
rorismo ficou como atos de sabotagem, de violência ou potencialmente 
violentos por xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia 
e religião, quando cometidos com a finalidade de provocar terror social 
ou generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, a paz pública 
ou a incolumidade pública. Segundo a lei, ela "não se aplica à conduta 
individual ou coletiva de pessoas em manifestações políticas, movimentos 
sociais, sindicais, religiosos, de classe ou de categoria profissional, dire
cionados por propósitos sociais ou reivindicatórios, visando a contestar, 
criticar, protestar ou apoiar, com o objetivo de defender direitos, garantias 
e liberdades constitucionais". As penas variam de 5 até 30 anos. 

• Terrorismo e a geopolítica internacional: em uma abordagem crítica, não se 
pode deixar de falar das disposições geográficas que o tema apresenta, ou 
seja, o avanço de grupos terroristas explica a busca por novas delimitações 
geográficas (como é o caso do Estado Islâmico- na Síria e no lraque- que 
com o propósito de formar um califado tem buscado estabelecer uma nova 
fronteira geográfica). Por este motivo, a discussão promove a articulação dos 
mais variados países, priorizando a defesa da soberania nacional de cada 
uma das partes. Vale destacar que no caso do avanço do Estado Islâmico, 
países do Oriente Médio se articulam com o governo estadunidense a fim 
de defender a área, oferecendo subsídio para enfrentar o elevado poder 
bélico dos terroristas que atuam na região. 

O tema "terrorismo" envolve diferentes discussões práticas para uma produção 
textual. Muitos são os dados, fatos e análises de diferentes perspectivas históricas 
que podem ser assinalados ao longo da escrita. Os atos de barbárie e selvageria 
se somam. O aparato midiático se expande de maneira inimaginável, o Estado Is
lâmico se utiliza de um denso aparato corl!unicacional para divulgar seus vídeos 
decapitando reféns ou tomando patrimônios culturais. Segundo estudos recentes, 

285 



TEMAS DE flfT>1\Ç i\ O P/1Ri\ TH!BUNA!S- Rodolfo Grodoli 

o Estado Islâmico conta com 33 produtotas diferentes. A estética construída para as 
demonstrações de violência se assemelham com jogos eletrônicos e filmes de terror. 

Um dos maiores desafios para combater o terrorismo é enfrentar o potencial 
cibernético. O recrutamento de jovens acontece por meio de redes sociais, o que 
potencializa o alcance do grupo e ramifica a eventualidade de ações descentralizadas. 
Grupos de hackers já chegaram a declarar guerra aos integrantes do Estado Islâmico, 
promovendo ataques aos perfis dos mesmos. Entretanto, é difícil de mensurar o 
real alcance desse grupo. 

Podemos destacar o efeito global do terrorismo. Certamente esses dados são 
projeções e mudam constantemente. Entretanto, projeta-se um exército do Estado 
Islâmico de mais de 30 mil combatentes, vindos de 8o países. Esse seria o efeito 
difusor de ideias extremistas, visto que o problema torna-se uma ameaça global. 

Outro ponto de destaque é a forma como estes grupos terroristas se financiam 
e alcançar uma rentabilidade que garante potencial bélico por longa data. o Estado 
Islâmico, por exemplo, ao ocupar uma área, toma para si a região e todos os serviços 
como hidrelétricas, bancos, bases militares, campos de petróleo, etc. Entretanto, 
uma das principais fontes de financiamento do grupo é a venda de petróleo, além 
da cobrança de resgate e doações. 

14. SISTEMA PRISIONAl BRASILEIRO: ESTRATÉGIAS PARA AlOCAÇÃO DOS INDIVÍDUOS 

Uma das maiores discussões da atualidade diz respeito ao processo de rein
tegração social por parte do sistema penitenciário brasileiro. Sua estrutura física 
e humana acaba não atendendo às expectativas e sofrem na ressocialização dos 
infratores. Além disso, os dados sobre a violência no Brasil (tipificada nas mais va
riadas formas) acabam elucidando o tamanho desta problemática. 

Dados sobre o sistema carcerário: segundo dados do Ministério da justiça, di
vulgados em 2015, o Brasil apresenta a 4• maior população carcerária do mundo, 
ficando atrás de Rússia (6n8oo), China (1,6 milhão) e Estados Unidos (2,2 milhões). 
Atualmente, são 607.700 presos no sistema brasileiro. Segundo os dados do lnfopen, 
a população carcerária brasileira aumentou 80°.lo entre 2004 e 2014. Em 2004, o Brasil 
tinha 185,2 presos para cada grupo de 100 mil habitantes. Em 2014, segundo o lnfo
pen, o país tinha 299,7 presos para cada grupo de 100 mil habitantes. Em números 
absolutos, os Estados com a maior população carcerária são: São Paulo (219.053), 
Minas Gerais (61.286) e Rio de janeiro (31.510). Os Estados com a menor população 
carcerária são Piauí (3-224), Amapá (2.654) e Roraima(L610). (Fonte: Portal UOL) 
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Questão racial e escolaridade: O relatório divulgado pelo Ministério da jus
tiça também faz uma análise sobre a raça e cor dos presos brasileiros. De 
acordo com o lnfopen, 67,1°.lo dos presos são negros e 31,3°.lo são brancos. 
Em relação à escolarização, os dados indicam que oito em cada 10 presos 
estudaram, no máximo, até o ensino fundamental. (Fonte: Portal UOL) 
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Tipificação criminal: Entre as causas de prisão, o tráfico de drogas era a 
mais comum. Segundo a pesquisa do Ministério da justiça, 27"/o das pesso
as presas no Brasil respondem por tráfico de substâncias entorpecentes. 
Em segundo lugar no ranhing do crime está o crime de roubo. O estudo 
mostra, porém, que a incidência do tráfico de drogas é diferente entre 
homens e mulheres. Entre os homens, 25% dos homens foram presos por 
tráfico, enquanto entre as mulheres, esse percentual sobe para 63%. 
(Fonte: Portal UOL) 

Superlotação do sistema: Ainda de acordo com o relatório, o Brasil tem uma 
taxa de superlotação de presídios de 161%. Isso significa que em, em média, 
uma unidade com capacidade para 100 presos é ocupada por 161 pessoas. 
Em números absolutos, o país tem 376.669 vagas, mas faltam 231.062. Se
gundo o relatório, todos os Estados brasileiros apresentam superlotação. 
O Estado com a maior taxa de superlotação é Pernambuco. Lá, uma unidade 
com capacidade para 100 pessoas é ocupada, em média, por 265. O Estado 
com a menor taxa de superlotação é o Maranhão, onde uma unidade com 
capacidade para 100 pessoas é ocupada por 121. O lnfopen relata que o 
aumento da taxa de encarceramento no Brasil está indo na contramão da 
tendência dos países que possuem as maiores populações carcerárias do 
mundo. Enquanto a taxa aumentou 33"/o entre 2008 e 2013 no país, a dos 
Estados Unidos caiu 8%, a da China caiu 9"k e a da Rússia, 24%. Segundo o 
Ministério da justiça, a população carcerária do Brasil deverá superar a da 
Rússia em 2018. (Fonte: Portal UOL) 

o tema nas propostas de redação: certamente, trata-se de um tema de 
elevada representatividade para discussão. A problematização ao longo do 
texto deve levar em consideração pontos importantes como, por exemplo, 
a função do sistema penitenciário (visto que na atualidade entende-se 
como simples "afastamento" do indivíduo do convívio social e não resgate, 
reintegração ou ressocialização). A partir desta análise crítica, a questão das 
penas aplicadas também precisa ser tocada. Atualmente, quase metade dos 
presos brasileiros está em regime provisório (aguardando julgamento). Assim 
sendo, muitos acabam tendo contato com presos de maior periculosidade 
e, coagidos pelo sistema, podem contrair novas práticas criminosas intensi
ficando o cenário de violência. Visto isso, a discussão com relação a penas 
alternativas torna-se essencial para o sistema judiciário brasileiro, a fim de 
amenizar os impactos enfrentados pela população carcerária, assim como 
os próprios reflexos para a sociedade. Por fim, releva-se a importância de 
garantir ao encarcerado a manutenção de seus direitos, sem que a violência, 
tortura ou qualquer forma de opressão seja assistida no sistema peniten
ciário (recentemente, casos de violação de direitos humanos ganharam os 
noticiários com rebeliões em alguns presídios - destaque para o caso de 
Pedrinhas I MA). 
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15. A HISTÓRICA POL~MICA DO ABORTO NO BRASIL 

O tema se consolida como um dos mais polêmicos enfrentados pela sociedade ao 
longo da história. Diferentes agentes externos acabam por influenciar no posiciona
mento crítico, além do fato de que outras experiências de legalização costumam ser 
associadas ao caso brasileiro para defesa ou ataque de uma provável regulamenta
ção. Recentemente, a questão ganhou corpo por conta de projetos debatidos sobre 
a ampliação dos procedimentos burocráticos para o aborto, no caso do estupro. 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 19 milhões dos abor
tos são realizados anualmente de forma insegura, resultando na morte de 70 mil 
mulheres. De acordo com a ONU (Organização das Nações Unidas), leis mais restri
tivas contribuem para aumentar a mortalidade por abortos inseguros. Por isso, o 
destaque abaixo se dá a partir dos dados elucidados sobre o tema, cabendo ao 
leitor desenvolver sua visão autônoma (favorável ou contrária à prática). Neste mo
mento, o objetivo não é tocar ou esgotar os argumentos, sendo que o tema envolve 
aspectos de elevada polemicidade. 

Possibilidades de aborto no Brasil: no Brasil, o aborto é legal em três situ
ações e pode ser realizado pelo SUS (Sistema Único de Saúde). 

1) Quando a gravidez é decorrente de estupro (sem a necessidade de 
boletim de ocorrência que comprove tal ação). 

2) No caso em que há risco de morte para a mãe. 

3) Se o feto é anencéfalo- sem cérebro (não é necessária autorização judicial). 

• Casos recentes: alguns países flexibilizaram suas legislações para permitir 
a prática do aborto. Este é o caso de Portugal, que desde 2007 permite o 
aborto até a 10• semana de gestação. No Uruguai, o procedimento é per
mitido até a 12• semana de gestação, sendo este prazo ampliado até a 14• 

semana no caso de estupro. Na Espanha, o procedimento só é permitido 
em caso de perigo grave contra a saúde física e psíquica da mulher, ou 
estupro, até a 12• semana. Com a nova legislação, no caso de má formação 
do feto, as mulheres precisam provar que o diagnóstico pode causar danos 
à saúde psicológica para terem autorização de abortar. Na França, há 40 

anos o procedimento é legalizado, sendo permitido por qualquer motivo 
até a 12• semana de gravidez. 

16. VIOL~NCIA NOS ESTÁDIOS E A QUESTÃO DAS TORCIDAS ORGANIZADAS 

A violência no futebol é uma triste realidade que atravessa a história brasilei
ra. O elevado grau de fanatismo entre torcedores integrantes de organizadas ou a 
simples propagação do ódio entre torcidas rivais pelas redes sociais são elementos 
que chamam a atenção. A interação por meio do esporte que deveria equiparar 
diferenças, promover o diálogo e possibilitar um entretenimento característico da 
realidade brasileira, tem se demonstrado campo de batalha, perseguição e violência. 
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No ano de 2014, com 18 mortes comprovadamente motivadas por rivalidades 
entre clubes, dados tabulados pelo professor e sociólogo Mauricio Murad, o Brasil 
conquistou o título de país que mais mata por causa do futebol em todo o planeta. 
A vergonha do 7X1 para a Alemanha durante a Copa do Mundo de 2014 se tornou 
elemento irrelevante perante os dados que comprovam a maximização da violência 
pelos gramados. 

Os dados são ainda mais desfavoráveis para a compreensão da tensão prove
niente dos estádios. Segundo a pesquisa coordenada pelo professor Mauricio Murad, 
17"k dos envolvidos em brigas nos estádios são reincidentes. Para o Ministério do 
Esporte, apenas 3"k dos processos de violência no âmbito esportivo acabam em 
condenação. Desta forma, os dados subsidiam sua intervenção a fim de sustentar 
uma maior rigidez na aplicação de penas e na necessidade de controle e fiscalização 
que se tornem ferramentas eficazes do combate aos casos de violência. 

Outro ponto que chama a atenção nesta discussão é a atuação do poder público. 
Especialistas da área de segurança defendem o fim das torcidas organizadas (ponto 
polêmico da discussão). A discussão divide opiniões, visto que nem todos os integrantes 
de torcidas organizadas podem ser considerados transgressores da ordem. Muitos 
alimentam a paixão por um clube, respirando intensamente a vivência do esporte. 

Desta forma, uma análise sobre o tema deve se atentar para alguns elementos 
mais abstratos: 

• O futebol faz parte da cultura brasileira e se tornou elemento característico 
da identidade nacional. 

O esporte enquanto lazer e entretenimento tem o objetivo de equiparar 
diferenças e promover um diálogo, garantindo e mantendo a paz. 

O futebol brasileiro vive uma crise em diferentes aspectos: da corrupção nas 
entidades que lidam com a parte burocrática ao péssimo rendimento em 
competições oficiais da seleção brasileira. O futebol que parecia blindado 
aos escândalos de corrupção se viu em situação negativamente íngreme 
com a FIFA e grandes nomes da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) 
envolvidos em grandes escândalos. 

O fanatismo pelo futebol é mais um dos elementos que apontam para o 
crescimento de visões extremistas do mundo contemporâneo. "Torcer" por 
um clube deixou de ser algo prazeroso e espontâneo e se tornou obrigação 
na visão daqueles que cultuam o esporte de maneira fanática. 

As torcidas organizadas são questionadas por conta de terem facilidades na 
obtenção de ingressos para os jogos (muitas vezes, algo possibilitado pelos 
próprios clubes). 

• Em efeito de comparação, as penas para os crimes relacionados ao fute
bol são consideradas pouco rígidas.~ sensação de impunidade acaba por 
agravar o potencial de violência nos estádios e fora deles. 
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Muitas vezes, ações inconsequêntes dentro dos estádios durante a realização 
das partidas e concretizadas pelos próprios jogadores, podem servir de 
agente propulsor para as decorrentes formas de violência fora do estádio. 
Isso não quer dizer que toda a rivalidade de um clássico ou as feições do 
esporte devem desaparecer. Mas é preciso um compromisso e responsabili
dade dos atores do espetáculo, já que toda ação pode ser mal interpretada 
por seus torcedores. 

O futebol tem sua visão mercadológica. Para muitos jogadores trata-se de um 
negócio (e daqueles altamente rentáveis). Entretanto, para os torcedores, 
o mesmo pode ser uma paixão, um estilo de vida. Por isso, o compromisso 
com o que se faz e se defende é tão importante e relevante para a existência 
harmônica de diferentes times, concepções e visões. 

OS NUM EROS 
A violência entre torcedores no Brasil é praticada 
por uma minoria, algo entre 5% e 7% do total de 
membros das torcidas organizadas. Ainda assim, 
as rixas nascidas nas arquibancadas tornam o 
Brasil o campeao em mortes ligadas ao futebol. 

106 mortes de tortedores foram 
registradas nas úttlmos 14 anos no 
Brasil, (méda de 7.5 mortes/ano). Nos 
aoos de 2011 e 2012 foram 43 óbitos, 
rílrne'o mabr do Que o perl::ldo entre 1999 
e 2008, QUesomaram42. 

Perfil do torcedor violento 

CMadmfsttas 
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CUSTO DA VIOLÊNCIA 
AddadetambémsofreamovandallsmoemestaçOes-Mloeterlllnals 
de tnlbus. pagos com recursos da prefeitura e. por c~utnte. toda a 
~Os ga<;tos c001 a teforrm 00s Onbus tê'n efeltl lrmlato no 
bruododdadao: mtramna coota qJe delheo \Ellorda tartfa de ônibus. 

00 rúne10 l»lolloséemqJats houve llfSllll (lnbus!Wiltl'ldoP« vandcllsmo, nA o o 
n(rmo lotlll de lo8os do ano. •• Corro axld (lnii:Jus50fm d~entas grnus oo 
~nl!oéi')SWet~meroW!Iorootoi!MlO(()(OOS~solrommvandallsmc 
emdosôelosos. 

Falte: URBS. PEA. UvroPara entl!nO!ra Vblêoclano Fotl!bot de Maorldo Mtxad 
e 'lloU!ncla no Fotl!bot de Anàé lufs Nef\1 lrt01!1afla: Gazeta do PGYo. 

Muitas vezes, a realidade de países europeus que enfrentaram (e ainda enfren
tam) casos de violência por conta do futebol é utilizada como exemplo. A legislação 
específica para combater os valentões percorre diferentes estratégias: proibição 
de entrada nos estádios; necessidade de se apresentar junto a um posto policial 
no horário do jogo; aplicação de multas, etc. No Brasil, a discussão ganhou corpo 
nos últimos anos. 

Uma das estratégias para combater a violência no futebol é o projeto de lei n• 
3.083-2015, angariado pelo deputado federal Danrlei, ex-goleiro. O projeto visa proibir 
a entrada de indivíduos com histórico de brigas e agressões, resgatando para os 
estádios os torcedores de bem. O exemplo de países como Inglaterra, Espanha e 
Itália respingam bem para suplantar a necessidade de algo mais específico e direto 
para combater a violência oriunda dos estádios. 

Uma das abordagens importantes para o tema é a referência ao Estatuto do 
Torcedor (lei número 10671 de 15 de maio de 2003). O Estatuto trouxe uma raciona
lização normatizada das atividades desportivas, com ênfase para o futebol. Ainda 
que tenha representado uma evolução, especialistas concordam que é preciso 
revigorar o Estatuto do Torcedor, principalmente nos trechos que discorrem sobre 
a questão da segurança. 

Ainda que o Estatuto tenha sofrido alterações tentando viabilizar o combate aos 
casos de violência dividindo as responsabilidades, a questão das penas é ainda muito 
flexível e geram uma sensação de impunidade, o que maximiza o potencial violento 
dos torcedores que deixam de integrar o respeito coletivo e invertem a ordem. 

Algumas estratégias são traçadas entre diretorias de clubes para tentar coibir 
a violência entre torcidas rivais. Um exemplo simbólico foi o encontro dos elencos 
de São Paulo e Santos que chegaram em um mesmo ônibus para uma partida do 

291 



TEMAS DE REDAÇi\0 PAHA TRIBUNAIS··· Rodolfo Gracioli 

campeonato brasileiro de 2016. Tal medida revigora o papel do diálogo entre as 
partes e aproxima a imagem do futebol pacífico, distanciando qualquer ação de 
rivalidade conflituosa em um cenário de guerra. O fÚtebol precisa ser humanizado, 
ou melhor, os seres humanos precisam de tal humanização. 

Vale ainda destacar que a violência nos estádios acaba acontecendo em outros 
ambientes. Muitas vezes, membros de torcidas organizadas marcam confrontos por 
meio de plataformas virtuais. Por essa razão, o monitoramento de indivíduos que 
ocupam o esporte apenas para propagar práticas criminosas deve ser intenso e 
duradouro. O compromisso com o torcedor de bem se faz necessário. As competições 
esportivas em geral, apresentam potencial de reduzir desigualdades e promover o 
diálogo. Por isso, o futebol precisa ser repensado para que não passe de "paixão 
nacional" para "tensão social". 

17. INCLUSÃO SOCIAl: ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICI~NCIA E OS DESAFIOS NO 
BRASil 

o tema inclusão social é, por natureza, complexo e envolve um emaranhado de 
situações. Isso porque a realidade brasileira se demonstra afastada dos processos 
inclusivos, sendo estes essenciais para uma sociedade que busca a igualdade e a 
justiça social. Estruturalmente ou operacionalmente, a sociedade brasileira apresenta 
elevados déficits com relação aos aspectos da inclusão. 

Ainda assim, analisando a realidade brasileira nos últimos anos é possível 
notar um avanço no que diz respeito às políticas públicas e programas destinados 
a pessoas com deficiência. No Hemisfério Sul, a própria ONU reconheceu o Brasil 
como sendo ícone das políticas públicas que amparam a população de deficientes. 
Ainda assim, a própria ONU (Organização das Nações Unidas) reconheceu que as 
políticas brasileiras são mais assistencialistas e menos voltadas para a perspectiva 
dos direitos humanos. 

Uma das críticas mais intensas para o tema parte da própria sociedade civil que 
assiste o descaso com essa parcela da população no que diz respeito ao atendimento 
em escolas, estabelecimentos comerciais, na esfera trabalhista, etc. Esse fato pode 
ser facilmente notado quando se compara o acesso de uma pessoa com algum tipo 
de deficiência a determinados serviços e os demais integrantes da sociedade. 
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Abordagens importantes para a discussão: 

De fato, a legislação apresentou evolução importante nos últimos anos. En
tretanto, algumas brechas ainda existem. Por exemplo: desde 2010, todas as 
empresas de transporte público deveriam estar completamente adaptadas 
para atender portadores de deficiência. Entretanto, na realidade, grande 
parte das empresas está distante dessa adequação. 

Na questão da construção civil o desafio também é gigantesco. Os edifícios 
públicos deveriam ter sido adaptados até o ano de 2009. Entretanto, não 
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é isso que acontece. Atualmente, alguns prédios têm sido construídos sem 
as exigências legais para circulação de cadeirantes, por exemplo. 

• Os desafios para os deficientes se reproduzem na educação e saúde. Se
gundo dados entregues à ONU por entidades que atuam na causa, de 241 
unidades de saúde analisadas em 7 estados, 6o% não estavam adequadas 
para receber deficientes. Nas escolas, a falta de assistência especializada é 
um dos maiores desafios. Em 2008, 93 mil estudantes com deficiência foram 
matriculados na rede pública. Em 2014, o número caiu para 61 mil. 

• Segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), do 
Censo Demográfico de 2010, o Brasil conta com 45,6 milhões de pessoas com 
algum tipo de deficiência (representando 23,91•/o do total da população). 

• Segundo dados da ONU (Organização das Nações Unidas), cerca de 10% da 
população mundial apresenta algum tipo de deficiência. Destes, cerca de 
so•b vive em países em desenvolvimento. Ainda pelos dados da ONU, cerca 
de 30•1o dos meninos ou meninas de rua têm algum tipo de deficiência e, em 
países em desenvolvimento, 9o•b das crianças com deficiência não frequentam 
a escola (UNIC, 2013). Hipossuficientes, mulheres e meninas com deficiência 
são particularmente mais sujeitas a abusos e têm muitas vezes o seu acesso 
à justiça ou cuidados preventivos consideravelmente reduzidos. 

• Um dos pontos de destaque para a discussão da inclusão a nível global foi 
a Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (2oo6). 

Um dos pontos importantes para ser abordado em uma proposta de redação 
é a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com 
Deficiência- Lei 13.146/15). A lei entrou em vigor no mês de janeiro de 2016, trazendo 
avanços e apontando desafios. 

No geral, o que pretende o Estatuto da Pessoa com Deficiência? 

A legislação trouxe regras e orientações que visam a ampliação dos direitos e 
da liberdade das pessoas com deficiência. Entretanto, o mesmo ainda passa por 
regulamentações e problematizações em alguns pontos. 

Como o Estatuto define a pessoa com deficiência? 

Define da seguinte forma: "aquela que tem impedimento de longo prazo de 
natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou 
mais barreiras, 'pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em 
igualdade de condições com as demais pessoas". 

Por si só, a lei suprime/erradica os problemas enfrentados pelos deficientes? 

Absolutamente não. Além da regulamentação que precisa ser pensada, discuti
da e legitimada, o debate sobre inclusão dtmanda o rompimento de estruturas e 
obstáculos que estão enraizados na cultura do país. Desta forma, criar uma cultura 
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pela inclusão é elemento central da 1:tiscussão, priorizando alguns segmentos da 
sociedade e levando o debate de maneira maximizada. Neste sentido, a punição 
pela discriminação prevista em lei, por exemplo, tende a apresentar um efeito pe
dagógico de se debater o tema. 

Quais os principais pontos apontados pela nova lei? 

A lei se ocupa de variados aspectos da vida dos deficientes. Áreas como saúde, 
educação, trabalho, assistência social, esporte, previdência e transporte foram to
picalizadas no texto da lei. Observe alguns dos pontos importantes: 
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Capacidade civil: Garantiu às pessoas com deficiência o direito de casar 
ou constituir união estável e exercer direitos sexuais e reprodutivos em 
igualdade de condições com as demais pessoas. Também lhes foi aberta a 
possibilidade de aderir ao processo de tomada de decisão apoiada (au
xílio de pessoas de sua confiança em decisões sobre atos da vida civil), 
restringindo-se a designação de um curador a atos relacionados a direitos 
de ordem patrimonial ou negociai. 

Inclusão escolar: Assegurou a oferta de sistema educacional inclusivo em 
todos os níveis e modalidades de ensino. Estabeleceu ainda a adoção de 
um projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional es
pecializado, com fornecimento de profissionais de apoio. Proíbe as escolas 
particulares de cobrarem valores adicionais por esses serviços. Em junho de 
2016, o plenário do STF (Supremo Tribunal Federal), julgou constitucionais as 
normas do Estatuto da Pessoa com Deficiência (lei 13.146/2015) que estabe
lecem a obrigatoriedade de as escolas privadas promoverem a inserção de 
pessoas com deficiência no ensino regular e prover as medidas de adapta
ção necessárias sem que ônus financeiro seja repassado às mensalidades, 
anuidades e matrículas. A decisão majoritária foi tomada no julgamento da 
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5357 e seguiu o voto do relator, 
ministro Edson Fachin. Na ocasião, o único ministro que divergiu do relator 
foi o ministro Marco Aurélio, que acabou votando pelo acolhimento da ADI. 
"O Estado não pode cumprimentar com o chapéu alheio, não pode compelir 
a iniciativa privada a fazer o que ele não faz porque a obrigação principal 
é dele [Estado] quanto à educação. Em se tratando de mercado, a inter
venção estatal deve ser minimalista. A educação é dever de todos, mas é 
dever precípuo do Estado", afirmou o ministro. A esfera educacional é uma 
das mais afetadas pelos elementos que discutem inclusão. A considerada 
"Escola para Todos" vem sofrendo com a ausência de seu potencial socia
lizar e aglutinador. O que se assiste é uma marginalização e exclusão de 
parcelas sociais, o que automaticamente reflete na vida adulta pulverizada 
de moralidade, aceitação, justiça e igualdade. Muitas vezes, a invisibilidade 
social acaba produzindo efeitos irreversíveis para estes indivíduos que são 
excluídos da participação na vida coletiva. 
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Auxmo inclusão: Criou benefício assistencial para a pessoa com deficiência 
moderada ou grave que ingresse no mercado de trabalho em atividade que 
a enquadre como segurada obrigatória do Regime Geral de Previdência Social. 

Discriminação, abandono e exclusão: Estabeleceu pena de um a três anos 
de reclusão, mais multa, para quem prejudicar, impedir ou anular o reco
nhecimento ou exercício de direitos e liberdades fundamentais da pessoa 
com deficiência. 

Atendimento prioritário: Garantiu prioridade na restituição do Imposto de 
Renda aos contribuintes com deficiência ou com dependentes nesta condição 
e no atendimento por serviços de proteção e socorro. 

Administração pública: incluiu o desrespeito às normas de acessibilidade 
como causa de improbidade administrativa e criou o Cadastro Nacional de 
Inclusão da Pessoa com Deficiência (Cadastro-Inclusão), registro público ele
trônico que irá reunir dados de identificação e socioeconômicos da pessoa 
com deficiência. 

Esporte: Aumentou o percentual de arrecadação das loterias federais desti
nado ao esporte. Com isso, os recursos para financiar o esporte paraolímpico 
deverão ser ampliados em mais de três vezes. 

Desta forma, a análise do tema exige uma desenvoltura humanística da reflexão, 
reduzindo o abismo existente entre as considerações legitimadas por leis, políticas 
públicas e programas sociais e a realidade enfrentada por essa parcela da popu
lação. Trata-se de um desafio que envolve a mudança de postura, a alteração de 
uma estrutura cultural pouco inclusiva. O enfrentamento da problemática aproxima 
a sociedade civil do Poder Público, visto que não se faz útil a verticalização das 
responsabilidades. 

Nesse âmbito, o esforço legal, a fiscalização e o monitoramento das ações imple
mentadas junto com o esforço da sociedade que se debruce sobre o tema e passe 
a encarar a inclusão como algo necessário e humano, seria a receita ideal para o 
país erradicar a desigualdade existente e colocar fim às injustiças recorrentes com 
essa parcela da população. 

18. CENTENÁRIO DO SAMBA E A IDENTIDADE DO POVO BRASILEIRO 

Um dos problemas do ambiente cultural massificado é a produção mercadológica 
da música. Assim sendo, o que é consumido pela população, muitas vezes, atende às 
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condições de mercado e se distancia de um compromisso com a constatação histórica, 
contextual ou prática de uma realidade. Via de regra, a música que ganha o mercado 
acaba se afastando de qualquer implementação crítica, perdendo sua função social. 

Além disso, ao se afastar do compromisso com a realidade, a própria identida
de cultural de uma região acaba se transformando. Neste sentido, a historiografia 
mostra a necessidade de se revitalizar elementos culturais de peso e destaque. 
Por isso, falar de Brasil sem recorrer ao contexto do samba é deixar uma parte de 
nossa história esquecida ou ofuscada. Para tal, o ano de 2016 marca o centenário do 
samba- elemento difusor da história brasileira e, automaticamente, da construção 
identitária de nossa população. 

Já cantava Dorival Caymmi, "Quem não gosta de samba, bom sujeito não é"! 
Essa alusão que pode soar preconceituosa para alguns, acaba se encaixando como 
um bom trocadilho e referência para a análise inicial do tema. Em um cenário de 
irracionalidade musical ou distorção contextual, a retomada dos valores históricos 
do samba e sua contribuição para o entendimento da realidade brasileira produz 
elemento ativo da criticidade do indivíduo. 
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Alguns pontos importantes da discussão: 

O samba tem sua origem nos antigos batuques trazidos pelos africanos, que 
chegaram como escravos no Brasil Colonial. Normalmente, estes batuques 
estavam associados a elementos religiosos, fazendo parte de rituais através 
da música, da dança, da percussão e dos movimentos do corpo. 

O termo "samba" tem origem também africana, e seu significado está ligado 
às danças típicas tribais do continente. O gênero é descendente do lundu, 
esse ritmo que passou a ser chamando de samba e cujo primeiro registro 
da palavra foi visto na revista O Carapuceiro, de Pernambuco, em fevereiro 
de 1838, descrito como canto e dança popular. Conhecido como dança de 
roda originada em Angola e trazida pelos escravos, o ritmo influenciou todo 
o nosso continente, principalmente os estados do Maranhão, Salvador e Rio 
de janeiro. 

Obviamente que ao longo dos anos o samba foi ganhando arranjos diferen· 
dados, o uso de instrumentos de outros gêneros, o que acabou por produzir 
"releituras" do estilo musical. 

O samba nasceu na Bahia, no século 19, da mistura de ritmos africanos. Mas 
foi no Rio de janeiro que ele criou raízes e se desenvolveu, mesmo sendo 
perseguido. Durante a década de 1920, por exemplo, quem fosse pego dan
çando ou cantando samba corria um grande risco de ir batucar atrás das 
grades. Isso porque o samba era ligado à cultura negra, que era malvista 
na época. Só mais tarde é que ele passou a ser encarado como um símbolo 
nacional, principalmente no início dos anos 40, durante o governo de Getúlio 
Vargas. Nessa música brasileiríssima, a harmonia é feita pelos instrumentos 
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de corda, como o cavaquinho e o violão. Já o ritmo é dado, por exemplo, 
pelo surdo ou pelo pandeiro. Com o passar do tempo, outros instrumentos, 
como flauta, piano e saxofone, também foram incorporados, dando origem 
a novos estilos de samba. 

Em 1917 foi gravado em disco o primeiro samba chamado "Pelo Telefone". 
A música, de autoria reivindicada por Donga (Ernesto dos Santos), geraria 
polêmica uma vez que, naquele tempo, a composição era feita em conjunto. 
Essa canção, por exemplo, foi criada numa roda de partido alto (pessoas 
que partilhavam dos antigos conhecimentos do samba e designava música 
de alta qualidade), do qual também participaram Mauro de Almeida e Sinhô 
(José Barbosa da Silva), que se autointitulou "o rei do samba". 

• O samba retrata a diversidade cultural do país. Por isso, o samba pode ser 
considerado um patrimônio imaterial do país. O samba de roda do recôncavo 
baiano foi registrado como Patrimônio Cultural do Brasil pelo Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (lphan) em 2004 e proclamado Obra
-Prima do Patrimônio Oral e Imaterial da Humanidade pela Unesco em 2005. É 
uma expressão musical, coreográfica, poética e festiva das mais importantes 
e significativas da cultura brasileira. Seus primeiros registros, já com esse 
nome e com muitas das características que ainda hoje o identificam, datam 
dos anos 1860. 

Popularizado e difundido, mais tarde conhecido e oficializado como patri
mônio nacional pelo então Presidente da República, Getúlio Vargas, o Sam
ba ganhou status de "música oficial brasileira". Desta forma, por marcar a 
realidade brasileira em seus variados momentos da história, o samba pode 
ser considerado sempre atual. Sua versatilidade de temas e flexibilidade de 
contextos permite o entendimento múltiplo de sua função social. 

o Dia do Samba é comemorado nacionalmente em 2 de dezembro e foi cria
do em homenagem a Ary Barroso, pela composição da música "Na Baixa do 
Sapateiro", que marcou sua primeira visita à Salvador. Inicialmente, a data 
era festejada apenas na capital baiana, mas acabou se tornando nacional. 

• De maneira metalinguística, a escola de samba de São Paulo, Unidos do 
Peruche, homenageou o gênero com um samba enredo que retratou o 
"Centenário do Samba" no desfile de 2016. 

Ao longo de sua história, o Brasil contou com grandes sambistas, o que levou 
o nome do Brasil ao exterior e marcou a nossa identidade frente à música. 
Nomes como do carioca Cartola, considerado por muitos um dos maiores 
sambistas brasileiro. Noel Rosa, exímio bandolinista e violonista, além de 
excepcional sambista. Adoniran Barbosa, autor de "Trem das Onze" e "Sau
dosa Maloca". Bezerra da Silva, que usava a música para retratar o cenário 
em que vivia e a indústria musical. Afém destas, Ataulfo Alves, Paulinho da 
Viola e Martinho da Vila são nomes de destaque. 
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Para uma proposta de redação, alem de se orientar a partir da contribuição do 
samba para a história do Brasil, o destaque deve ser feito ao processo de fragmen
tação e fragilização que a música enfrenta na atualidade. As músicas mais tocadas 
e "consumidas" atendem às formatações de mercado. O compromisso com o con
texto social, a crítica aos problemas enfrentados pela população ou as propostas 
de intervenção desapareceram de grande parte das letras. 

Sendo assim, toda a função social da expressão artística musical se perde no 
sistema selvagem que impõe a necessidade de produzir algo para ser consumido e 
não mais admirado. O sambista que no passado era ícone, persona ilustre, acaba 
esquecido. A música se torna elemento de destaque frente à hierarquia da sociedade, 
que consome de maneira cíclica. O autor, pouco importa. Não obstante, resgatar as 
raízes do samba é revitalizar e rememorar a história do povo brasileiro. 

19. IDEOLOGIA E A DISCUSSÃO DA ESCOLA SEM PARTIDO 

A escola é uma das instituições sociais que comporta grandes desafios para 
cumprir seu papel de formar cidadãos críticos, aptos ao entendimento de temas 
relacionados ao mundo e capazes de apresentar soluções reais e cabíveis para cada 
situação. Além disso, a escola tem se demonstrado inoperante na condução moral dos 
indivíduos, com enorme dificuldade de socializá-los de maneira adequada, correta, 
sensata e com envolto harmônico. Óbvio que a visão, neste caso, é ampla e bons 
exemplos podem ser constatados (de maneira inferiorizada na questão quantitativa). 

Com isso, além de todos os desafios enfrentados pela escola, uma nova discussão 
ganhou espaço e traz à tona o papel do professor e sua legitimidade no espaço 
escolar. O professor, figura idolatrada em um passado não tão distante, carece de 
condições de trabalho, infraestrutura, preparo adequado para lidar com sua clientela, 
prestígio, reconhecimento financeiro e, principalmente, autonomia de trabalho. O 
tema é polêmico, envolve posicionamentos divergentes e, nesse caso, a produção 
textual deve sistematizar a sustentação crítica, argumentativa, conceitual e teórica 
para a defesa ou ataque a determinado ponto de vista. 

Sendo assim, a discussão que se amplifica a cada dia recorta o seguinte significa
do: o professor deve se posicionar sobre temas relacionados à política, sexualidade 
ou religião? É possível ser neutro? Existe uma potencialidade e intencionalidade de 
doutrinação? Quais os limites entre ensinar um conteúdo, transmitir um conheci
mento, construir um conceito ou doutrinar e dogmatizar um aluno? 

São questionamentos como estes que delimitam a atual discussão sobre a ques
tão da ideologia dentro das escolas. Não bastasse os desafios já discutidos: baixa 
qualidade de ensino, posicionamento do Brasil nos rankings de educação, máfia da 
merendá (em processo de investigação), greve nas universidades públicas, Plano 
Nacional de Educação (PNE) estagnado, os duelos simbólicos tomaram as redes 
sociais, onde pessoas defendem ou atacam o tema, muitas vezes, sem o alicerce 
teórico ou processo crítico contundente. 
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Vale destacar que o tema tem sido discutido na esfera do Congresso Nacional, 
em assembleias legislativas e Câmaras municipais. 

Abaixo, serão elucidados os pontos destacados de cada um dos posicionamentos: 

Defensores da "Escola Sem Partido": 

- Inicialmente, vale destacar que as proposições estão dispersas pela rede. 
Entretanto, alguns canais se notabilizaram por suplantar pontos comuns 
na defesa de projetos. 

- Segundo os articuladores dos movimentos que defendem a causa, a 
doutrinação política e ideológica em sala de aula ofende a liberdade 
de consciência do estudante; afronta o princípio da neutralidade políti
ca e ideológica do Estado; e ameaça o próprio regime democrático, na 
medida em que instrumentaliza o sistema de ensino com o objetivo de 
desequilibrar o jogo político em favor de um dos competidores. Por outro 
lado, a exposição, em disciplina obrigatória, de conteúdos que possam 
estar em conflito com as convicções morais dos estudantes ou de seus 
pais, viola o art. 12 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, 
segundo o qual "os pais têm direito a que seus filhos recebam a educação 
religiosa e moral que esteja de acordo com suas próprias convicções." 
Essas práticas, todavia, apesar de sua manifesta inconstitucionalida
de e ilegalidade, tomaram conta do sistema de ensino. A pretexto de 
"construir uma sociedade mais justa" ou de "combater o preconceito", 
professores de todos os níveis vêm utilizando o tempo precioso de suas 
aulas para "fazer a cabeça" dos alunos sobre questões de natureza 
político-partidária, ideológica e moral (Trecho retirado de: http://www. 
programaescolasempartido.org/saiba-mais- Acesso em junho de 2016). 

- Para os defensores, para impedir a doutrinação ideológica realizada 
por professores a proposta da Escola Sem Partido precisa ser levada 
adiante. Autor do Projeto de Lei 867/2015, o deputado lzalci Lucas (PSDB
·DF) defende a "neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado, 
como reconhecimento da vulnerabilidade do educando como parte mais 
fraca na relação de aprendizado". "Não é mordaça, nada disso do que 
estão falando, muito pelo contrário. O que estamos propondo já está na 
Constituição, só reforçamos a ideia de pluralismo no ensino brasileiro". 
O pluralismo passa longe das salas de aula, segundo ele. Segundo o 
deputado lzalci, o projeto não pretende fiscalizar nem punir ninguém. 
Seria um alerta para o professor reconhecer os limites. 

- o anteprojeto prevê cartazes nas salas de aula "reforçando" alguns 
pontos como: 

- o professor apresentará de forma justa as principais versões ao 
tratar questões políticas, socioculturais e econômicas; 
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- Não favorecerá nem prejudicará os alunos em razão de suas con
vicções políticas, morais ou religiosas; 

- Não fará propaganda político-partidária em sala de aula nem incitará 
os alunos a participarem de manifestações; 

- Respeitará o direito dos pais de educarem os filhos de acordo com 
suas próprias convicções. 

- Alagoas foi o primeiro estado a adotar tal política. o projeto foi apro
vado por unanimidade dos deputados alagoanos. o governador Renan 
Filho (PMDB) vetou o projeto, entretanto, o veto foi derrubado em abril 
de 2016, quando a lei entrou em vigor. 

- Alexandre Frota, ator, diretor, ex-modelo, comediante, ex-jogador de 
futebol americano, apresentador, empresário e ex-ator pornográfico 
brasileiro, esteve reunido com o Ministro da Educação no mês de maio 
de 2016, quando discutiu sobre o projeto "Escola Sem Partido", além de 
tratar outros assuntos. 

- Dentro das realidades extremistas da discussão está o PL 1.411/2014, 

do deputado federal Rogério Marinho (PSDB-RN), que prevê até pena 
de prisão para o professor acusado de "assédio ideológico". Ou seja, 
tipifica esse tipo de assédio como crime. 

- A primeira iniciativa para instituir a Escola sem Partido partiu do Legis
lativo fluminense, com um projeto de lei do deputado estadual Flávio 
Bolsonaro, filho do deputado federal Jair Bolsonaro (PP-RJ). O texto do 
PL 2.97 4/2014 proíbe a ideologização partidária na grade curricular e em 
materiais didáticos. 

• Opositores do "Escola Sem Partido": 

- Para aqueles que se posicionam de maneira contrária ao projeto "Escola 
Sem Partido", os argumentos são variados. De maneira geral, o projeto 
atinge a liberdade e autonomia do professor, além de estabelecer pontos 
já tratados por outros documentos legais. 

- O senador Cristovam Buarque afirmou que o projeto é uma tentativa de 
censurar o professor. Para o senador, o doutrinamento é um problema 
evidente dentro das escolas, o que deve ser condenável. Entretanto, 
uma lei nesse sentido seria desproporcional, visto que a maioria dos 
professores não tem partido. Além disso, os alunos não são a parte mais 
"fraca" do sistema segundo o senador. 

- A questão da doutrinação não se configura como uma tendência. O site 
"oficial" do Escola Sem Partido aponta para uma série de casos. Entretan
to, cita um total de 33 (pensando na realidade escolar como abarcando 
cerca de 45 milhões de estudantes, o número seria irrisório). 
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- Outro ponto questionado por aqueles que se posicionam contrários é o 
fato da doutrinação de esquerda fracassar. Isso porque uma pesquisa 
Datafolha de 2014 e o pr6prio mapa eleitoral das últimas eleições re
gistram um avanço da direita e um recuo da esquerda. 

- Outro ponto questionável é o item "Sem Partido" do movimento. O levan
tamento dos projetos de lei inspirados nas ideias do movimento mostra 
um claro predomínio dos partidos de direita e de centro. o campeão 
é o PSC, com cinco proponentes. Outro aspecto que destaca a falta da 
neutralidade é o âmbito religioso: 11 dos 19 proponentes de projetos 
inspirados pelo ESP são ligados a alguma igreja. 

- A questão da sexualidade e as discussões de gênero poderão sofrer um 
retrocesso caso o projeto ganhe corpo. Essa interdição do debate não 
é assistida em países desenvolvidos. Estados Unidos: alguns estados 
oferecem educação sexual desde o século 19). Nova Zelândia, Suécia e 
Finlândia, França e Ontário, no Canadá: tem currículo que discute rela
cionamento homoafetivo e identidade de gênero. 

- Os argumentos de defesa são frágeis e insustentáveis. Seria uma grande 
cortina de fumaça que esvazia ainda mais o ambiente educacional e 
empobrece nosso cenário. 

- O movimento "Escola Sem Partido" atribui aos escritos de Paulo Freire 
a grande doutrinação no meio escolar. Segundo o próprio movimento 
(trecho retirado do site- http://escolasempartido.org/artigos/382-paulo
-freire-e-a-educacao-bancaria-ideologizada -Acesso em junho de 2016), 
Paulo Freire "não passava de um doutrinador ideológico dogmático e 
autoritário (mas de fala mansa)". Para os críticos do projeto, Paulo Freire 
é uma das referências de maior importância para as Ciências Humanas 
como um todo. "Pedagogia do Oprimido" (1968), principal obra do peda
gogo pernambucano Paulo Freire, é a terceira mais citada em trabalhos 
da área de humanas, segundo um levantamento feito no Google Scholar 
-ferramenta de pesquisa dedicada à literatura acadêmica. o professor 
associado da London School of Economics, Elliott Green, analisou as obras 
mais citadas em trabalhos disponíveis na ferramenta, criada em 2004, que 
é desde então uma referência crescente para pesquisas, graças a sua 
acessibilidade. Freire é citado 72.359 vezes, atrás do filósofo americano 
Thomas Kuhn (81.311) e do sociólogo, também americano, Everett Rogers 
(72.780). Ele é mais referido do que pensadores como Michel Foucault 
(60.700) e Karl Marx (40.237). 

- Com relação ao projeto aprovado em Alagoas, o Ministério da Educação 
enviou à Advocacia-Geral da União (AGU) argumentos contrários à lei que 
instituiu o programa Escola Livre em Alagoas. Segundo o MEC, trata-se de 
uma lei inconstitucional. O Minis1frio da Educação destaca ainda que o 
professor acaba tendo sua liberdade afetada, além de sofrer censura. 
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Olhando para as possibilidades àrgumentativas, nota-se um leque amplo de 
análise, o que deve partir da concepção de cada autor da produção textual. O que 
não se pode perder de vista é a necessidade de alicerçar a base crítica em funda
mentos que estejam encadeados e bem estruturados, a fim de produzir um efeito 
persuasivo e nítido da concepção em análise. 

Por fim, o que é denominador comum para ambos os posicionamentos é a 
questão da necessidade de emergência dos embates referentes à educação. Se este 
projeto é ou não o mais importante, certamente cada texto que dirá. Mas a realidade 
educacional brasileira como um todo enfrenta problemas, o que exige um olhar 
atento e compromisso do Poder Público, esferas competentes e da sociedade civil. 
A educação pode não ser a reposta de todos os problemas, mas o primeiro passo 
para o desenvolvimento econômico e social pautado na humanização das relações. 

20. DESAFIOS DOS INDfGENAS NO SÉCULO XXI 

Refletir sobre a questão dos indígenas na realidade brasileira é promover um 
recorte histórico que exige a retomada da contribuição desta parcela da população 
para a história do Brasil. Edificadores de nossa história, os indígenas sofrem desde 
o processo de aculturação direcionado pelos primeiros habitantes que aqui chega
ram. Entretanto, os desafios não foram superados. Em pleno século XXI, com uma 
Constituição considerada "cidadã", a população indígena ainda se vê marginalizada 
em alguns assuntos e carente de direitos e participação social. 
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Dados sobre o tema: 

O Censo de 2010 constatou que, de uma população de 899,9 mil indígenas 
existentes em todo o país, 517,4 mil (57,8•/o) viviam em Terras Indígenas 
oficialmente reconhecidas na época da realização da pesquisa, outros 
298,871 mil (33,3•b) viviam em áreas urbanas, principalmente nos grandes 
centros; e outros 80,663 mil (8,9•b) habitavam áreas rurais, aí incluídas 
terras indígenas não reconhecidas pela Fundação Nacional do Índio 
(Funai). 

- Roraima é o estado brasileiro que detém o maior percentual de indígenas 
em terras demarcadas (83,2•1o) e o Rio de Janeiro, o menor, com apenas 
2,8•b do total. 

- O dinamismo demográfico da população indígena é uma realidade. A taxa 
de fecundidade (número de filhos por mulher), por exemplo, é diferente 
para os indígenas de terras reconhecidas, áreas rurais e áreas urbanas. 
Em terras indígenas, a taxa é de s filhos por mulher. Nas áreas rurais, 4,2 
filhos por mulher. Em centros urbanos, 1,6 filhos por mulher. Isso mostra 
o envelhecimento da população indígena nos centros urbanos. 

A taxa de fecundidade para o total da população no Brasil é de 1,9 filhos 
por mulher. 
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- As informações relatadas acima constam em um Atlas Digital com Caderno 
Temático sobre Indígenas divulgado em 2016, que faz um diagnóstico da 
população indígena no país, a partir de dados do IBGE (Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística). De acordo com o Atlas Nacional Digital, 75°k 
das pessoas que se declararam indígenas no país souberam informar 
o nome de sua etnia ou o povo ao qual pertencem. o Caderno Temático 
identificou 274 línguas indígenas no Brasil. Em áreas demarcadas, 57,3°/o 
de indígenas com mais de cinco anos falam ao menos uma dessas lín
guas, enquanto em áreas urbanas, o percentual cai para 9,7%. Em áreas 
rurais, este percentual chega a 24,6%. Em uma análise regional, as línguas 
indígenas são faladas em maior porcentagem nas regiões Norte, Sul e 
Centro-Oeste. Esta última região concentra o percentual mais elevado do 
país, com 72,4% dos indígenas que vivem em Terras Indígenas demarcadas 
falando alguma dessas línguas. 

- O relatório "Violência contra os Povos Indígenas no Brasil", elaborado e 
divulgado pelo Cimi (Conselho lndigenista Missionário) apontou o cres
cimento de 130°k no número de índios assassinados em 2014. 

- Uma das áreas mais afetadas por conflitos indígenas é a região do Mato 
Grosso do Sul. A disputa de terra entre fazendeiros e os Guarani-Kaiowá 
deixou dezenas de vítimas. 

Um dos problemas relatados pela ONU (Organização das Nações Unidas) e en
tidades que atuam com os indígenas é a violação de direitos humanos que essa 
população tem sofrido. A ONU alertou o governo brasileiro sobre "risco potencial de 
efeitos etnocidas (sobre indígenas) que não pode ser desconsiderado nem subesti
mado". o tema envolve os fazendeiros interessados no agronegócio e as populações 
indígenas alocadas em áreas "vulneráveis". 

Segundo as Nações Unidas, 92 indígenas foram assassinados no país em 2007. 

Em 2014, o número saltou para 138- o Mato Grosso do Sul foi o recordista de regis
tros. A ONU destaca ainda a falta de representatividade da população indígena no 
legislativo brasileiro- um dos grandes entraves para a luta pela causa. Importante 
destacar que a população indígena é vista por alguns integrantes da sociedade como 
um entrave para o desenvolvimento do país. 

Outro ponto de discussão que, segundo especialistas tende a fragilizar ainda 
mais a população indígena é a PEC 215/2000 (Proposta de Emenda à Constituição). A 
proposta visa transferir do Poder Executivo para o Congresso Nacional a demarcação 
de terras indígenas, quilombolas e a criação de áreas de preservação ambiental, 
o que pode sugerir uma guerra de interesses daqueles que almejam tais áreas. A 
PEC também possibilitaria a revisão das terras já demarcadas. Outra mudança seria 
nos critérios e procedimentos para a demarcação destas áreas, que passariam a 
ser regulamentados por lei e não por decreto, como é atualmente. O tema ganha 
destaque por conta da atuação de parlamentares integrantes da denominada "ban
cada ruralista", o que induz à manutenção de privilégios dos proprietários de terra. 
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Pelas regras atuais, cabe à Fundação Nacional do Índio (Funai), ao Ministério 
da justiça e à Presidência da República a decisão sobre a demarcação das terras 
indígenas, conforme prevê o Decreto 1.775/1996. 

Em outubro de 2015, em Palmas (TO), aconteceu a primeira edição dos jogos 
Mundiais dos Povos Indígenas. O evento contou com cerca de 2 mil indígenas, de 
24 países. Dentre estes, indígenas de países frios, como a Mongólia, participaram 
do evento na cidade marcando 40 graus. Dentre as modalidades disputadas esti
veram: arco e flecha, arremesso de lança, cabo de força, canoagem, corrida com 
tora, corrida de resistência (10 km), corrida de velocidade (100 m), futebol, lutas 
corporais, natação e canoagem, além de esportes e jogos tradicionais específicos 
de cada etnia, em caráter demonstrativo. A 2• edição do evento deverá acontecer 
em 2017, no Canadá. 

Traçado esse panorama sobre os desafios que os indígenas enfrentam adentra-
mos ao processo reflexivo: 
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Atualmente, a população indígena é muitas vezes inferiorizada no sentido 
cultural. Esquecidos e desamparados pelo ordenamento constitucional, o 
desmerecimento ganha espaço. O movimento deveria ser inverso, visto 
que a cultura indígena é "primogênita" no desenvolvimento dos pilares 
característicos do Brasil. 

A cultura indígena é tão presente em nossa vida que alguns hábitos foram 
adaptados da rotina dos mesmos: costume de andar descalço, descansar 
em redes, a utilização da mandioca e seus derivados (farinha de mandio
ca, beiju, polvilho), o costume de se alimentar com peixes, carne socada 
no pilão de madeira (conhecida como paçoca) e pratos derivados da caça 
(como picadinho de jacaré e pato ao tucupi), além do costume de comer 
frutas (principalmente o cupuaçu, bacuri, graviola, caju, açaí e o buriti), são 
exemplos nítidos da influência da cultura indígena. A nossa língua sofreu 
influência, assim como o fato de tomarmos banho todos os dias pode ser 
entendido como uma apropriação dos indígenas. 

• Analisando de maneira global a representatividade da cultura indígena 
para a formação da identidade do povo brasileiro, nota-se a relevância de 
entender como os indígenas sofreram com a aculturação (processo em que 
existe um choque de matrizes culturais onde elementos de alguma destas 
podem ser desconsiderados, suprimidos ou incorporados- dando origem a 
outro aspecto cultural). Desta forma, pode-se afirmar que os indígenas ainda 
sofrem com tal processo (de maneira mais velada do que no passado). No 
caso, o método não se faz impositivo e violento como no passado. Entretan
to, o simples "negar" das garantias, liberdades e direitos dessa população 
acaba por desconsiderá-la de maneira gradual, paulatina e irreversível. 

• Destacar a importância do tronco indígena dentro do processo de composi
ção social da realidade brasileira é recorrer a elementos da etnografia. Este 
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processo pode ser exemplificado pelos dados que sugerem o número de 5 
milhões de indígenas na época do descobrimento do Brasil. o desrespeito ao 
aspecto geográfico e territorial acaba sendo um dos fatores de dificuldade 
da comunidade indígena. 

Desde 1973, o Brasil conta com o Estatuto do Índio. Entretanto, segundo 
especialistas, após a promulgação da Constituição de 1988, o Estatuto do 
Índio acabou superado, visto que a Constituição trouxe maior autonomia 
para a inclusão dos indígenas na sociedade. Ainda assim, desde 1990 tramita 
um projeto de novo Estatuto do índio. Na opinião de especialistas, o texto 
de 1973 parte do pressuposto de que os indígenas deveriam deixar de ser 
índios, para integrar a cultura "civilizada". 

um dos aspectos de debate por estudiosos das comunidades indígenas é o 
elevado número de suicídios que tem acometido essa população. Segundo 
dados do Mapa da Violência de 2014, em São Gabriel da Cachoeira, no Rio 
Negro (AM), a taxa de suicídios é dez vezes maior que a média nacional. 
Entre 2008 e 2012 .. foram so casos por 100 mil habitantes, enquanto a média 
brasileira é de 5,3 suicídios. Entre os suicidas de São Gabriel, 93°b são índios 
que se enforcaram ou se envenenaram com timbó. 

Segundo a ONU (Organização das Nações Unidas), entre os jovens indígenas 
a prática do suicídio é cada vez mais comum. Segundo pesquisadores do 
assunto, os casos de suicídio estão diretamente ligados a injustiças históri
cas pelas potências coloniais, como a desapropriação de terras e recursos, 
negação de direitos humanos, combinado com a perda da identidade e um 
afastamento das raízes da cultura tradicional e modos de vida. Um vídeo 
divulgado pela ONU, em 2015, apresentava índios brasileiros relatando tal 
problemática. 

Um dos pontos mais polêmicos com relação às áreas destinadas aos indíge
nas é a exploração dos recursos presentes em determinadas regiões. Na 
Terra Indígena Yanomami, em Roraima, foi desmantelado pela Polícia Federal 
um esquema de atividades garimpeiras ilegais que movimentou cerca de 1 

bilhão de reais, fato que já havia sido denunciado pelos próprios indígenas 
da região. Um dos desafios é lidar com o avanço do agronegócio para áreas 
ainda não ocupadas. Algumas obras também entram na polêmica, como é 
o caso da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, em Altamira (PA). A barragem 
gerou um forte movimento de oposição entre os povos indígenas da bacia 
do Xingu, que temem que a hidrelétrica afete os rios e sua sobrevivência. 

Por fim, nota-se que o processo de avanço da globalização traz desafios corri
queiros para as diferentes comunidades. Entretanto, não é a garantia da evolução 
tecnológica que deve atropelar elementos tradicionais. Neste processo, é notável a 
presença do indígena "civilizado", vivendo etn grandes centros urbanos e rodeado 
de aparelhos e produtos tecnológicos. 
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Entretanto, sua cultura tradicionaf; os elementos formadores e característicos 
que os identificam, não podem desaparecer de maneira impositiva. Para tal, os 
principais desafios certamente se relacionam com a proteção desta parcela da 
população, bem como dos espaços geográficos ocupados por estes. Enquanto as 
políticas públicas, a legislação e a própria comunidade negligenciar a importância de 
defendê-los, mais ceifados culturalmente estaremos. É preciso usar as referências 
histórias dos indígenas para compreender nosso passado. Ainda assim, acima de 
tudo, é preciso fazê-los presentes no contexto atual, ofertando-lhes a importância 
necessária para nossa cultura local. 

21. LEI DA PAlMADA- DUALIDADE ENTRE FAMfliA E ESTADO 

Um dos pontos mais polêmicos que na atualidade é o que diz respeito à "Lei 
da Palmada". O tema é extremamente binário no aspecto crítico, visto que muitos 
defendem a justificativa proposta na lei considerando a mesma um avanço, en
quanto tantos outros discordam da intervenção que a família sobre por parte do 
Estado. Também conhecida como lei 'menino Bernardo', em homenagem ao menino 
Bernardo Boldrini, assassinado no Brasil, a lei busca coibir maus tratos e violência 
contra menores. 

A lei alterou um trecho do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA): 'Crian
ças e adolescentes não podem ser educados com castigos físicos, tratamento 
cruel ou humilhações por pais, responsáveis, família e profissionais como médicos 
ou professores'. A lei determina que os pais que agredirem os filhos recebam 
orientação, tratamento psicológico ou psiquiátrico, além de advertência. Além 
dos pais, podem ser enquadrados parentes, servidores que cumprem medidas 
socioeducativas ou por qualquer outra pessoa encarregada de "cuidar deles, 
tratá-los, educá-los ou protegê-los". Ficou definido que cabe ao Conselho Tutelar 
receber denúncias. 

! ..... ·é~~ttg;:;r~t;~; 'aÇ~,~;~ll~iii~~-~ti'~fscí~li~~r'aptJ~~~:-~~~-,~~~r~~9{4.~ rd~ça tísica 
que resulte .em.sofrlmelit!lAísico.ou.tesão. ,, .. ''·· • ,; • . . · .• ,. 

; ·:·~ "'~v.·'~ ,,,·i>:··:::::r,··~· ~" ··'~::;:·· .. ?':::~, .:.)/~~:·:.:::~~··~··;.:::~~;·::·,·~<:·?.>. ::,.·:/".·._: ... .. '~;,>;.: ·;:~.~;.>·:,r: '·::: . ··:<< " .. · .· .. 
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Os pontos de debate do tema: 

• A grande resistência com relação à lei se dá por conta da intervenção que 
o Estado acaba alcançando no espaço familiar. De certa forma, enquanto 
instituições sociais "isoladas", ou seja, cumprindo funções específicas 
para a construção de espaços harmônicos, a família teria o seu papel na 
condução na índole dos indivíduos, bem como na orientação e regramen
to. Dessa forma, a família acaba perdendo a autonomia na condução da 
construção moral do indivíduo, visto que uma palmada ou uma conversa 
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mais ríspida poderia ser interpretada de maneira inequívoca. Outro ponto 
relevante para o debate é a questão de que já existe na Constituição bra
sileira e demais mecanismos jurídicos a proibição da violência, crueldade e 
opressão contra as crianças e adolescentes. O próprio Estatuto da Criança 
e do Adolescente aborda a questão das situações em que esse público for 
submetido a situações de humilhação. Assim sendo, a lei pela lei não tem 
validade. É preciso monitorar e fazer acontecer aquelas que já existem. 
Uma nova lei cria uma falsa impressão de combate mais efetivo ao tema. 
Outro ponto crítico do tema diz respeito ao cientificismo aplicado para 
entender a questão das palmadas. Os estudos acabam considerando, como 
objeto de análise, agressões mais intensas no processo de educação, se 
afastando da possibilidade de "leves palmadas". Esse fato acaba por gerar 
uma inconsistência nos resultados finais. Na Nova Zelândia, que baniu a 
palmada em 2007, 87,6°/o das pessoas votaram pela extinção da lei que 
proíbe punições físicas, em referendo. Na França, 82% da população é 
contra a legislação que acaba com a palmadinha educativa, segundo uma 
pesquisa do Instituto TNS Sofres (Conselho Europeu criticou a legislação 
francesa por esta não apresentar algo específico que proíba os castigos 
físicos). Vale destacar que os críticos da lei acabam se ancorando em 
pontos percebidos nos dias de hoje: crianças e adolescentes que desco
nhecem limites, atuam dentro de uma construção comportamental avulsa, 
se distanciam de regras, respiram um imediatismo profundo e não sabem 
lidar com a frustração. Dessa forma, a proibição pela palmada agravaria 
tal cenário caótico visualizado por especialistas da área que trabalham 
diretamente com o tema, mas também pela própria sociedade como 
um todo. 

Por outro lado, os defensores da lei acreditam que esta seria uma forma 
de delimitar as ações de uso da força e situações humilhantes e vexatórias 
que pais e responsáveis acabam recorrendo para a "educação" de uma 
criança. Via de regra, seria mais um dispositivo que protege a criança de 
formas abusivas, garantindo o seu desenvolvimento de maneira global, sem 
qualquer prejuízo para a vida coletiva e/ou socialização. Para estes, uma 
palmada pode ser o início de uma agressão que tende a ser maxlmizada 
em situações recorrentes. Além disso, os castigos físicos não apresentam 
formatação pedagógica, visto que fosse uma regra assistida não existiriam 
problemas com aqueles que sofreram no passado. As palmadas podem 
reproduzir desgastes emocionais nos indivíduos, gerando traumas irre
versíveis. Por isso, é difícil pensar no efeito pedagógico de uma palmada. 
Como defesa da lei, sustenta-se que é preciso algo específico além dos 
dispositivos já previstos na Constituição. Testes da Universidade de Toron
to, no Canadá, identificaram dificuldade de aprendizado em crianças de 3 
anos que apanharam até os 2. Outro estudo, americano, constatou que a 
inteligência de crianças que receberam palmadas frequentes até os 4 anos 
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era menor do que a de crianças que não apanharam. Proibir os castigos 
físicos e palmadas já é uma realidade marcante em países europeus, por 
exemplo. Outro ponto relevante que a lei combate é o "abuso silencioso". 
Para muitos, a justificativa de que a palmada educa, acaba corroborando 
com práticas desgastantes para as vítimas. Com a lei, essa violência velada 
perde espaço e deixa de ser legitimada ou justificada socialmente. Dessa 
forma, a palmada é vista como mera expressão da violência, distante de 
qualquer função pedagógica. Muitas vezes, a visão de que o adulto detém 
maior força por conta da estrutura física avantajada se comparada a da 
criança, acaba por construir terreno fértil para a violência. A apresentadora 
Xuxa foi uma das personalidades que defendeu de maneira aberta a lei 
em questão. 

Curiosidade em questão: 

A aplicação de castigo físico é elemento conhecido da história do país. 
Importante destacar que as instituições sociais de destaque já se utilizaram 
desse mecanismo e, aos poucos, limitaram tal prática. Por exemplo: a escola 
tradicional se apropriava de métodos robustos e violentos como parte 
integrante de sua metodologia. O Estado (não democrático) já se ocupou 
da força para realizar imposições. A religião (voltando o olhar para o de 
maior representatividade numérica no Brasil- Católica Apostólica Romana), 
já usou da força para punir os que eram considerados hereges. Nos três 
exemplos, uma leitura contemporânea mostra a superação ela violência e 
uso da força. Entretanto, a família ainda não havia sido questionada até 
o mecanismo ela lei aparecer. Segundo o mapeamento histórico, o castigo 
físico incorporado nas estruturas educacionais surgiu com os jesuítas (res
ponsáveis por conduzir a educação por mais de duzentos anos). O hábito 
do castigo era cultuado nos espaços escolares, assim como na família. 

De longe o tema sustenta um debate acalorado sobre a aplicação pedagógica 
ou não da palmada no processo de educação de crianças e adolescentes. Indepen
dentemente de seu posicionamento, ressalta-se a importância de citar pontos de 
solidificação do conteúdo, como a importância do ECA- Estatuto da Criança e do 
Adolescente- no que diz respeito à proteção da criança. Além disso, é importante 
abordar a questão elos Direitos Humanos, a transformação da sociedade e o papel 
da família na condução moral dos indivíduos. 

Atualmente, a famOia tem sido questionada de diferentes formas. A deses
truturação familiar pode explicar muitos dos problemas existentes na sociedade. 
Repensar os valores, resgatar o diálogo e promover o debate de alguns aspec
tos da vida coletiva é de total importância para a evolução social e humana. A 
criança e adolescente dos dias de hoje tem anseios e expectativas diferentes 
daqueles do passado. O ritmo de vida é outro. Ser criança/adolescente é um 
grande desafio. 
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22. DEEP WEB: O SUBMUNDO DA INTERNET 

A internet propicia aos seus usuários, uma variedade de informações na busca 
de entretenimento, lazer e cultura transmitidos pelos navegadores padrões (Google, 
Bing e Yahoo) na rede. Porém, o que muitos não sabem é que o Google e, outros 
mecanismos de busca, não mostram todos os conteúdos e informações presentes 
nas redes mundiais de computadores. 

Com a efervescente revolução tecnológica e, por conseguinte, a difusão dos 
meios de comunicação e informação aos diferentes cantos da sociedade, a procura 
por novas experiências nos ambientes digitais acarretam impactos e consequências 
na navegação em territórios desconhecidos, resultantes de ataques de hackers e 
infestação vírus na rede de computadores. A segurança digital é um passo discutido 
de maneira intensa por grandes nações. 

Há outros mecanismos de buscas para acesso as informações na Internet além 
dos navegadores padrões? Sim, a Deep Web ("web profunda") é um deles e repre
senta 90°k da Internet. O que torna complexa a questão, relaciona-se com o fato 
que a Deep Web pode ser acessada tanto para conteúdos legítimos e pessoais, 
como para conteúdos ilícitos com a pirataria, venda de armas, sites de pedofilia, 
construção de bombas, venda de drogas e documentos falsificados, experiências 
com seres humanos, etc. 

A "Deep Web" tornou-se um termo geral para se referir a todo um conjunto de 
sites e servidores da internet que não são acessíveis por linl~s padrões - normal
mente iniciados com "www"- inseridos nos navegadores. Seu funcionamento é por 
base de fóruns, dificultando o rastreamento de autoridades, e sua estética difere 
de layouts estruturados como encontramos nos sites comuns da internet. 

Originalmente, os sites que não apareciafli;.nos mecanismos de busca, em especial 
o Google, e para o funcionamento, necessitam de outros mecanismos de buscas e 
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ferramentas adicionais para serem encontrados, referem-se ao termo "Deep Web". 
Com a popularização do termo, sua definição tornou-se mais compacta para se re
ferir aos sites que necessitam do uso de programas específicos (Tor, Freenet e 12P) 
para serem acessados. 

Em grande parte, a Deep Web existe, assim como a própria internet, devido à 
força militar dos Estados Unidos. Neste caso, o Laboratório de Pesquisas da Marinha 
do país, que desenvolveu o The Onion Routing (TOR) para tratar de propostas de 
pesquisa, design e análise de sistemas anônimos de comunicação. Com a liberação 
para uso não governamental, desenvolveu-se novos projetos com o TOR. 

Nesse ponto reside uma análise importante: assistimos o ser humano se des
dobrando para promover invenções realmente práticas para sua vida. Facilidades, 
inovações e caminhos que possibilitam otimização do tempo e melhor aproveitamento 
do espaço são corriqueiras. Entretanto, o sentido inverso também se faz real. Existe 
uma elevada habilidade de transformar estes mecanismos que prestariam um serviço 
à população, como armas altamente destrutivas. 

Como funciona a Deep Web? 

- Quando um usuário acessa um site normalmente em seu computador, 
tem-se uma conexão a um tipo de servidor e sua identificação por meio 
do IP (Internet Protocol) da máquina. Com o TOR- software que impede 
que suas atividades online fiquem registradas e sejam bisbilhotadas 
por quem quer que seja - o processo de identificação do usuário não 
acontece. Entra em cena uma rede anônima de computadores que fazem 
pontes criptografadas até o site desejado. Entretanto, com o desenvol
vimento tecnológico de ferramentas e softwares, os usuários da Deep 
Web, atualmente, não conseguem o pleno anonimato. 

Estima-se que o espaço virtual da Deep Web seja 400 vezes maior do que a 
busca na internet em navegadores com o Google. A Deep Web é considerada um 
território perigoso para navegar na internet pelo fato de que seus dados podem ser 
corrompidos e apropriados por hackers e vírus. Recentemente, no Brasil e outros 
países do mundo, a Deep Web é alvo de investigações policiais. 

Com programas específicos que decodificam os computadores, o anonimato 
não tem ficado alheio às leis da sociedade. Usuários que usam do anonimato para 
acessar determinados conteúdos na rede, tais como grupos de pedofilia, vendas de 
armas, assassinatos de aluguel, entre outros, são sentenciados como cibercriminosos 
e respondem pelos seus atos na rede. 
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Mapeamento da Deep Web: 

Dados indicam que mais de 25•/o das buscas entre a Deep Web e a internet 
padrão são com fins de exploração infantil e pornografia. 

Entre os exemplos que mais chocam, está a possibilidade de "encomendar" 
um assassinato por cerca de USS 180 mil (cerca de R$ 700 mil). 
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Mercadorias mais vendidas na Deep Web: 

- Maconha 

- Ritalina e Xanax, mais conhecido como Alprazolam 

- Ecstasy 

- LSD, metanfetamina, cogumelos, heroína, sementes e videogames 

No Brasil, pela pouca quantidade de sites em português, as investigações policiais 
direcionam-se a grupos de pedofilia. De acordo com o relatório da Trend Micro, a 
maior parte das URls na rede está em russo (41.4o•Lo) e inglês (40.74•Jo). Em portu
guês há 1,25•k das páginas. 

Mas a Deep Web tem lado positivo? 

A Deep Web, no entanto, não é apenas terra de criminosos. Tem-se que a 
rede foi criada para dar voz as pessoas que precisam fugir da vigilância de 
governos autoritários, sejam jornalistas, dissidentes políticos, informan
tes, ativistas e militares. A melhor parte são os fóruns com todo tipo de 
conhecimento gratuito na Deep web, tais como artigos científicos, anatomia 
humana, fóruns de programação e fóruns de música. 

Dentro de uma análise geopolítica recente, a Deep Web foi vital para os 
levantes da Primavera Árabe (onda de protestos contra os regimes auto
ritários que aconteceu no Oriente Médio e Norte da África, tendo destaque 
em países como Tunísia, Egito, Líbia, Síria etc.) permitindo que os dissidentes 
se comunicassem e se unissem sem serem detectados. Muitos dos vídeos 
filmados durante a revolução síria em 2011 foram primeiramente publicados 
na Deep Web antes de serem transferidos para o YouTube. 

Tem-se que algumas das principais manifestações anônimas foram organiza
das no submundo da Internet. Estratégias e organizações de manifestação 
contra governos, instituições e autoridades, são debatidas nos anonimatos 
de fóruns da Deep Web. 

O Wikileaks e o Anonymous também não teriam se tornado o que são hoje 
por meios convencionais. Para se ter uma ideia, foi por meio da Deep Web 
que o grupo Anonymous conseguiu divulgar a identidade de 200 pedófilos, 
também em 2011. 

Conhecendo as possibilidades que esse lado nefasto da tecnologia permite aos 
indivíduos é importante que o debate evolua para a questão da segurança no mundo 
digital. Atualmente, as pessoas realizam uma superexposição de suas imagens, dados 
e fatos relacionados ao aspecto privado. Nessa teia de relacionamentos virtuais, o 
potencial de disseminação e tráfego de informações é constante. 

Para tal, além de compromisso e comprometimento com a utilização destes me
canismos, é preciso evoluir nas plataformas de modo que os dados sejam invioláveis 
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e a conduta dos usuários seja propícia para estes espaços. A Deep Web é um dos 
pontos importantes para se pensar na vulnerabilidade frente ao mundo virtual, 
elemento que exige um olhar emergencial, visto o elevado grau de dependência de 
pessoas e corporações às interações virtualizadas. 

23. REGULAÇÃO DA INTERNET, MARCO CIVIL E A LEGITIMAÇÃO DOS SERVIÇOS VIRTUAIS 

A discussão com relação aos aspectos tecnológicos que cercam a vida do indiví
duo é sempre desafiadora. Isso por conta do grau de dependência que as pessoas 
desenvolveram com relação aos produtos e aparelhos tecnológicos. As facilidades 
são incomensuráveis. Por outro lado, como já apontado no tema anterior, os preju
ízos são gritantes. Enfim, a discussão sobre o ponto de equilíbrio sugere um olhar 
legislativo do tema, de regramento, ordenamento, direcionamento específico da 
conduta daqueles que utilizam e dos que oferecem o acesso. 

O mês de junho de 2o16 marcou a regulamentação do Marco Civil da Internet
lei no 12.965 de 2014- (considerado uma "Constituição" específica para lidar com a 
relação usuários e provedores). Após quatro consultas públicas para realizar ajustes 
que deixassem mais claro seu entendimento, o conjunto de regras se apresenta 
revolucionário (inclusive, sendo elogiado por outras nações). Ainda assim, não se 
trata de um posicionamento unânime, visto que algumas brechas abrem possibili
dade de críticas. 

Um dos pontos críticos de maior destaque se dá pela simples existência do 
Marco Civil. Para uma parcela dos críticos, essa seria uma forma de normatizar e 
vedar a liberdade do usuário percorrer os diferentes espaços virtuais. Para estes, 
seria uma violação da liberdade virtual. 
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o que diz o Marco Civil da Internet? 

• De modo geral, o texto trata das hipóteses admitidas de discriminação de 
pacotes de dados na internet e de degradação de tráfego, indica proce
dimentos para guarda e proteção de dados por provedores de conexão e 
de aplicações, aponta medidas de transparência na requisição de dados 
cadastrais pela administração pública e estabelece parâmetros para fisca
lização e apuração de infrações. 

Um dos pontos de destaque é a proteção dos dados pessoas. No espaço 
virtual tomado por ações ilícitas que se sustentam no anonimato, na falsa 
"invisibilidade", a definição de dado pessoal se fazia útil e necessária. As
sim sendo, define-se por dado pessoal como aquele "relacionado à pessoa 
natural identificada ou identificável, inclusive números identificativos, dados 
locacionais ou identificadores eletrônicos, quando estes estiverem relacio
nados a uma pessoa". 

Outro ponto importante que aparecia obscuro para usuários e provedores era 
a questão do tratamento de dados. A partir de agora define-se tratamento 
de dados como "toda operação realizada com dados pessoais, como as que 
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se referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, 
reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, arma
zenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, 
comunicação, transferência, difusão ou extração". 

• A questão da neutralidade de rede também é considerada aspecto impor
tante dessa nova regulamentação. Os provedores de internet ficam proibidos 
de ofertar conexões diferenciadas a partir do conteúdo que o usuário for 
acessar, como e-mails, vídeos ou redes sociais. Mas a venda de velocidades 
diferentes de acesso continua valendo. Críticos dessa regulamentação sobre 
neutralidade dizem que a medida impede a oferta de planos específicos 
para os clientes, conforme suas respectivas necessidades. 

Vale destacar que o Marco Civil da Internet foi regulamentado dois anos após 
entrar em vigor (entrou em vigor em 2014). Segundo os dados do IBGE (Instituto Bra
sileiro de Geografia e Estatística), mais da metade dos domicnlos estão conectados 
(54,9"/o do total), sendo um total de 36,8 milhões de domicAios com acesso à internet. 

Outro ponto importante diz respeito aos dados que podem ser armazenados e 
consultados. Dados como teor de conversa, dia, horário, e os indivíduos com quem 
se trocou mensagens por e-mail ou por telefone só podem ser obtidos mediante 
autorização judicial. Já os dados cadastrais, que são registrados em sites da inter
net, como nome, endereço, qualificação profissional e filiação podem ser cedidos 
mediante autorização do usuário. 

Um ponto reflexivo importante para a produção textual diz respeito à necessidade 
de adaptação do conjunto legislativo, do ordenamento jurídico e dos dispositivos 
legais perante o contexto de dinamismo e alavancadas transformações sociais. O 
processo se desenha de maneira rápida e veloz, sendo assim, cabe ao aparato legal 
suportar e cercar todas as possibilidades de maneira saudável e completa. Certa
mente, as relações estabelecidas via conexão, no mundo da internet, são exemplos 
nítidos para se entender essa flexibilidade exigida. 

Uma das sustentações para discutir tal assunto é o posicionamento da ONU (Orga
nização das Nações Unidas). Em 2011, a ONU destacou que o acesso à internet é um 
direito humano e que desconectar a população da web viola esta política. Impedir 
o acesso à informação da web infringe, segundo a ONU, o Artigo 19, parágrafo 3, do 
Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, de 1966. De acordo com este Artigo, 
todo cidadão possui direito à liberdade de expressão e de acesso à informação por 
qualquer tipo de veículo. o relatório da ONU, de 2011, destaca que nenhum Estado 
pode interromper o acesso à Internet, nem mesmo em situações de crise política. 
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Outro ponto que gerou amplo debate no Brasil, em 2016, foi a possibilidade das 
operadoras de telefonia limitarem a banda larga de seus clientes. Na época, as 
operadoras afirmaram que passariam a utilizar o sistema de franquia de dados. O 
sistema, que é comum nos planos de internet para celular, prevê que a velocidade 
da internet seja cortada ou reduzida ao atingir o limite de dados contratados no 
plano ou a cobrança pelos dados excedentes. 

Algumas empresas chegaram a adotar a medida antes da suspensão exigida por 
parte da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações). De maneira metalinguística, 
os ativistas digitais, entidades de defesa do consumidor, a Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB) promoveram uma articulação para pressionar as operadoras e a própria 
Anatel, o que acabou surtindo efeito. Em abaixo-assinado virtual mais de 1 milhão 
de usuários se posicionaram de maneira contrária às medidas das operadoras. 

Um dos pontos importantes sobre a discussão diz respeito ao efeito compara
tivo com outras realidades. Dos 190 países monitorados pela União Internacional 
de Telecomunicações (UIT), 130 deles oferecem prioritariamente planos de banda 
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larga fixa com internet ilimitada. Ou seja, 68°k dos países optaram por modelos sem 
franquia. A UIT é o organismo internacional das Nações Unidas (ONU) responsável 
por criar padrões e recomendações globais sobre as Tecnologias de Informação e 
Comunicação (TICs). 
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No encerramento de cada ano, a UIT publica o relatório "Medição da Sociedade 
da Informação" (Misr), que apresenta dados atualizados sobre as telecomunicações 
e divulga o ranking de países de acordo com o seu nível de acesso às Tecnologias 
de Informação e Comunicação, conhecido como índice de Desenvolvimento das TICs 
(IDI). O último relatório, publicado em novembro de 2015, mostra que a Coreia do Sul 
continua na liderança de países melhor avaliados, seguidos da Dinamarca e Islândia. 
o Brasil está apenas na 61° posição, bem distante dos Estados Unidos (lso), que 
possui um dos modelos mais competitivos do mundo. Na frente do Brasil, encontram
-se também três países sul-americanos: Uruguai (49o), Argentina (szo) e Chile (sso). 
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24. YOUTUBERS: IDOLATRIA DO SÉCULO XXI 

A busca por ídolos, o reconhecimento social hegemônico e a construção imaginária 
de personagens "rótulos" da sociedade para o reflexo construtivo sempre existiu. O 
indivíduo tende a acompanhar exemplos a sua volta, repetindo ações e adquirindo 
ou incorporando hábitos e comportamentos. Ao longo da história, vários nomes se 
destacaram por serem formadores de opiniões, por acenderem a chama da inda
gação nos jovens ou simplesmente por não se atentarem às condições normais e 
regulares do contexto em que viveram. 

Nesse contexto, as formas de relacionamento se transformaram e, atualmente, 
assistimos um novo formato de idolatria. Fruto de uma indústria cultural que prega 
o marasmo intelectual e a estagnação crítica do pensar, atitudes e ações banais 
ganham espaço entre os jovens que passam a reproduzi-las. Com toda certeza, o 
trecho se ocupa de uma análise amplificada, cabendo as constatações específicas 
que se distanciam desta realidade. 

As carreiras de ascensão astronômica fazem de jovens anônimos, grandes su
cessos internacionais. l~éfera Buchmann, )out, Chris Figueiredo, lsabela Freitas, Felipe 
Neto são nomes de youtubers que alcançaram sucesso em curto espaço de tempo 
e acabam influenciando na composição identitária de seus seguidores, sedentos 
por conteúdos originais e versáteis. A Generation C- conceito criado há alguns anos 
para uma geração não definida pela idade, mas pelo comportamento - é a gera
ção dos youtubers e dos creators (termo usado nos Estados Unidos para designar 
qualquer um que produz conteúdo na internet). Eles valorizam a conectividade, o 
pertencimento à comunidades e a criação de conteúdo e redefinem o conceito de 
cultura mainstream. 

Trata-se de um fenômeno global. A revista americana Variety perguntou a jovens 
americanos de 13 a 18 anos quais eram as figuras mais influentes dos Estados Unidos. 
Os primeiros cinco são estrelas do YouTube, que ficaram na frente até mesmo de 
atrizes de Hollywood como )ennifer Lawrence e a cantora Katy Perry. 
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Criando suas marcas próprias, escrevendo livros ou estreando propagandas de 
produtos de destaque, os profissionais dessa área excedem o espaço original e ga
nham ainda mais reconhecimento. Durante seus vídeos, os conteúdos são variados. 
De games a moda e maquiagem; dos filmes ao cotidiano de um jovem. Não existe 
uma receita estática e pronta para alcançar o sucesso nesse meio. Não existe tam
bém um compromisso real com o conteúdo de qualidade. Muitas vezes, os vídeos 
cíclicos e repetitivos pouco acrescentam para a vivência real, para o debate social 
ou para a construção de posicionamentos contundentes. 

Isso não extrai a potencialidade de alguns jovens que se articulam por meio de 
vídeos e trazem discussões interessantes. Novamente, levanta-se a discussão sobre 
o filtro necessário para alcançar conteúdos de qualidade e descartar produtos sem 
sentido, nexo ou praticidade reflexiva. o destaque tem sido tão grande na realidade 
brasileira que existe um projeto para regulamentar a profissão de youtuber. O texto 
do projeto descreve o blogueiro como o profissional que, por meio da internet, 
divulga informações e opiniões por meio de textos. O vlogueiro, segundo a matéria, 
utilizaria a mesma plataforma para publicar conteúdo em formato de vídeo. 

Desta forma, o tema permite uma análise sobre novas profissionais e tipificações 
de trabalho, algo que atende à demanda da sociedade. A permissibilidade se constrói 
ainda no sentido de garantir a exploração dos temas abordados e do compromisso 
destes como formadores de opinião. Muitos são os jovens que alcançam o sucesso 
desta forma, entretanto, tantos outros param no meio do caminho por conta de 
tentativas fracassadas ou falta de insistência. 

Para conduzir um parâmetro de rentabilidade, alguns casos recortam bem a 
realidade dos youtubers bem sucedidos. O sueco conhecido como Pewdiepie é o 
youtuber com o maior número de assinantes: quase 40 milhões (dados de 2015). Ele 
teria recebido, segundo a Forbes, US$ 12 milhões em 2014. Pewdiepie foi o primeiro 
vlogger a ter dez bilhões de visualizações no canal. HecoxD e Anthony Padilla, do 
canal Smosh, receberam a quantia de US$ 8,5 milhões em 2014. Eles fazem esquetes 
inspiradas em clássicos como Pokémon e Super Mario Bras, além de vídeos baseados 
em famosos do momento, como a Kim Kardashian. 

Outro ponto importante é a questão de youtubers mirins- segmento em alta. 
O tema divide opiniões, visto que ao passo que alguns defendem a liberdade 
destes, outros criticam por isso gerar uma pressão pela exposição conduzida e 
artificializada. Em alguns momentos, subsidiados por grandes marcas, os you
tubers mirins acabam se tornando intermediários de produtos direcionados às 
crianças. Muitas vezes, a inocência da criança acaba sendo pulverizada por conta 
dos modelos de ajustes que os vídeos exigem. No caso da publicidade que se 
aproveita desses personagens mirins de sucesso, os elementos abusivos podem 
ser facilmente notados. 

Para tanto, saber diferenciar a ação lút!ica que se apresenta como um hobby, 
dos compromissos adultos que criam uma rotina de trabalho é um ponto central 
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da discussão e da busca pelo equilíbrio das ações. É preciso reconhecer as ha
bilidades e potenciais benefícios para as crianças e adolescentes, mas construir 
um espaço saudável, com hábitos harmônicos, a fim de que o desenvolvimento 
cognitivo/social não se perca. 

25. DELAÇÃO PREMIADA E A QUESTÃO ÉTICA 

o tema envolve um ramo específico do direito. Por isso, não existe a preten
são de se aprofundar nas causalidades e ramificações que ele sustenta, suporta 
e possibilita. Entretanto, pensando em um tema de caráter geral, a relação pode 
aparecer de maneira direta com as discussões acerca de conceitos específicos da 
filosofia - como ética e moral. 

O processo legislativo se transformou de maneira considerável ao longo da 
história. As demandas da sociedade se modificam e exigem novos mecanismos de 
amparo legal. Desta forma, as tentativas se sucedem com o objetivo de estruturar 
um espaço sólido. Sendo assim, o ambiente brasileiro se demonstrou corrompido 
o suficiente para que estratégias fossem projetadas. Aqui, não se analisa nenhum 
fator político partidário, mas a sociedade como um todo. 

Certamente, foi a Operação Lava )ato (deflagrada em 2014) que trouxe à tona 
o debate sobre delação premiada. O mecanismo jurídico existe no Brasil, desde 
1990. Entretanto, apenas em 2013 que ganhou uma regulamentação completa. A 
delação premiada é considerada um dos principais meios de obter provas utilizado 
pelas autoridades. 

De maneira específica, são três tipos de "delações". A delação premiada, 
termo usado genericamente, surge na Lei de Crimes Hediondos e acaba sendo 
aplicado, por analogia, a outros crimes. Nos anos seguintes, começam a surgir 
legislações mais específicas, prevendo formas de combate aos crimes financeiros. 
A delação, nesses casos, é o acordo de leniência. Já em 2013, com a lei que de
finiu as organizações criminosas, ela passa a ser classificada como colaboração 
premiada. 

Como neste momento não nos importa as características estabelecidas pelo 
direito para o entendimento das especificidades, aproximamos a discussão ética 
do tema. De modo geral, esse instrumento legal acaba oferecendo prestígio à 
"traição". Uma das premissas iniciais é que a contestação até pode acontecer por 
parte daqueles que se posicionam de maneira contrária. Entretanto, trata-se de 

·um mecanismo legal, o que garante sua utilização prática. 

Nesse leque analítico, ganha espaço a reflexão sobre a conduta do "traidor". 
De certa forma, existe um interesse por trás das informações concedidas por 
este. Existem benefícios para os que delatam (a redução de pena, por exemplo), 
o que sugere uma nuvem de poeira absorvida superficialmente. 
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O pensar ético acaba colocando em uma linha de tensão a situação apresentada. 
Certamente, no ambiente democrático, libertá rio e autônomo, o tema exige cuidado 
ainda maior. De certa forma, a delação premiada acaba atacando a ética desvirtuada 
daqueles que cometem alguma ação ilícita e transgressora. Para novo efeito com
parativo, países como Alemanha, Itália e Estados Unidos recorrem a mecanismos de 
delação há algum tempo. Faz-se relevante sempre reforçar que a cópia de outras 
realidades bem sucedidas pode gerar prejuízos, visto que os contextos ideológicos, 
políticos e institucionais alteram o resultado final. 

Para um posicionamento contrário ao uso da delação premiada, sustenta-se a 
baixa efetividade deste mecanismo. O uso da delação premiada tem pequena eficá
cia, uma vez que a prova relevante, no Direito Penal moderno, é a prova pericial, 
técnica, científica, e não a prova testemunhal, e muito menos o testemunho pouco 
confiável de pessoas condenadas pela justiça. Assim sendo, o mecanismo cria uma 
turbulência nas investigações e pode comprometer as situações verídicas. Um en
tendimento oco e simplista pode se afastar das predisposições penais para falso 
testemunho ou a delação caluniosa (vale a ressalva). 

O debate sobre ética e moralidade se faz ausente no estágio social em que 
vivemos. O bom senso, a discussão sobre certo ou errado, bom ou ruim, intrigam 
as relações entre os indivíduos. Etimologicamente, o termo "ética" (ethos) significa 
morada, refúgio. Para grande parte dos filósofos seria o caráter, a índole do indivíduo. 
Não se tratam de definições comuns, existem divergências. Aristóteles acreditava que 
a ética caracteriza-se pela finalidade e pelo objetivo a ser atingido, isto é, que se 
possa viver bem, ter uma vida boa, com e para os outros, com instituições justas. 
já Platão entende que a justiça é a principal virtude a ser seguida. 

De certa forma, a ética acaba cercando a vida com os outros, o agir dos indiví
duos. Assim, parte da liberdade de escolha ancorada no bom senso. já moral (qo 
latim, mores), significa costume. Sendo assim, trata-se da cristalização verdadeira 
por meio da ação. A moral é fruto do padrão cultural vigente e incorpora as regras 
eleitas como necessárias ao convívio entre os membros dessa sociedade. Regras 
estas determinadas pela própria sociedade. Para tanto, a conduta moral parte da 
ação do indivíduo a partir de sua escolha (quando desvirtuada, fala-se em imoral). 

A grosso modo, a moral ou imoral deve levar em consideração o contexto em 
questão. Para isso, a ética indaga a moral. Se o homem deve ser honesto, como ser 
honesto? Quais os caminhos exemplificativos? 

Um dos pontos de maior relevância para o entendimento da temática é que 
ninguém nasce dotado de moralidade ou ética. Trata-se de um processo de aquisição 
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que leva em consideração as simbologias e a construção cultural vigente. Por isso, 
a reflexão acerca do instrumento jurídico que é a delação premiada deve levar em 
consideração a aplicação ética: qual a finalidade de tal ato? Tende a beneficiar? 
Trata-se de algo reducionista? Desta forma, obviamente, o caminho crítico será ali
cerçado (pela defesa ou pelo ataque), produzindo o embasamento necessário para 
uma produção textual de propriedade. 

26. ESTATUTO DO DESARMAMENTO E A QUESTÃO DA VIOL~NCIA 

A discussão sobre o Estatuto do Desarmamento suscita reflexões com relação à 
violência generalizada, ao comportamento policial, às medidas preventivas e pro
tetivas e, inclusive, ao entendimento da sociedade civil sobre "armar a população". 
Inicialmente, como qualquer produção textual, é preciso fugir do senso comum para 
argumentar sobre o tema. 

Sendo assim, distanciando-se de qualquer falácia perpetuada pelas discussões 
avulsas existentes nos mais variados espaços, vamos para os fatos sobre os requi
sitos para se adquirir uma arma de fogo no Brasil (Estatuto do Desarmamento- Lei 
10.826/2003): 

Em seguida, para estabelecer o terreno de comparações e intersecção do tema, 
é importante destacar alguns dados: 

320 

Segundo o Mapa da Violência 2015, mais de 88o mil pessoas morreram no 
Brasil vítimas de armas de fogo (homicídios, suicídios e acidentes) de 1980 
a 2012. 

• No último ano do levantamento, 42.416 pessoas morreram por disparo no 
país, o equivalente a 116 óbitos por dia. 

• Em 2004, primeiro ano após a vigência do Estatuto do Desarmamento, o 
número de homicídios por arma de fogo registrou queda pela primeira vez 
após mais de uma década de crescimento ininterrupto - de 39.325 mortes 
(2003) para 37.113 (2004). 

• Com 15 milhões de armas de fogo (8 para cada 100 mil habitantes), o Brasil 
ocupa a 75a posição em um ranking que analisou a quantidade de armas 
nas mãos de civis em 184 nações. 
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Segundo o Mapa da Violência, do total de armas no Brasil, 6,8 milhões estão 
registradas e 8,5 milhões estão ilegais, com pelo menos 3,8 milhões nas mãos 
de criminosos. 

De acordo com o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias 
(lnfopen) 7"Lo dos 607.731 detentos do país cumprem pena pelos crimes 
previstos no referido estatuto. 

Em 2010, a Polícia Federal contabilizava 8.974.456 armas e em 2015 esse 
número caiu para 631.144. Em apenas cinco anos, mais de 9o"lo das armas 
legais tornaram-se ilegais (por conta das exigências da renovação periódica 
de registro) ocasionando, assim, a criminalização de seus proprietários com 
base no artigo 12 do Estatuto. 

Apropriando-se da base estatística e dos dispositivos burocráticos para o acesso 
à arma de fogo no país, ganha corpo a análise crítica. Alguns acontecimentos recen
tes elucubraram o debate a nível mundial. o ataque em Orlando, nos EUA, em junho 
de 2016, em processo de investigação, (mas que teria uma motivação homofóbica 
e influência terrorista) aterrorizou o mundo por conta do poderio armamentista do 
autor das mortes. 

No Brasil, uma maior flexibilização do Estatuto do Desarmamento é objeto de 
discussão (Projeto de Lei 3.722/2012). Vale destacar a atuação política de elevada 
representatividade (no quesito numérico e de apoio) da denominada "bancada da 
bala", composta por ex-policiais, militares e políticos ligados à indústria das armas. 
Dentre as alterações, há a redução da idade mínima de 25 para 21 anos, o porte para 
deputados e senadores, o fim à restrição para pessoas que respondem inquérito 
policial e o prazo para renovar o porte passaria de 3 para 10 anos. 

• Base argumentativa favorável a armar a população: as armas não são as 
responsáveis pelas mortes em massa causadas por atiradores, As pessoas 
com problemas e distúrbios é que matam pessoas e não as "armas". Armas 
impedem crimes, visto que alguns agressores fogem após visualizarem a 
arma (argumento utilizado pelo lobby de defesa ao armamento). A partir do 
momento que é permitido o uso adequado da arma, consciente e instruído, 
o cidadão tem o direito de defesa frente a uma ação de violência que ele 
julgue extrema e que exceda os limites coletivos. A ampliação da criminalida
de deve-se ao fato de que os criminosos sabem que os cidadãos não estão 
armados, esse seria um caminho prático para a exacerbação da violência. 
O armamento ilegal continua entrando no território brasileiro. Ainda que 
as medidas sejam tomadas por conta das autoridades competentes, o que 
se assiste é a população criminosa se munindo de armamentos cada vez 
mais pesados. Defender a utilização da arma não quer dizer armar toda a 
população de maneira indiscriminada e arbitrária. 

• Base argumentativa contrária a aimar a população: quanto maior o 
controle sobre as armas, maior a redução do número de mortes. Países 
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como Austrália, em 1996 e Rei'ito Unido, em 1997, ampliaram as restrições 
e diagnosticaram a queda do número de mortes. O número de mortes 
por armas per capita nos Estados Unidos em 2012 (ano mais recente para 
estatísticas comparáveis) é quase 30 vezes maior do que no Reino Unido: 
2,9 a cada 100 mil em comparação a apenas 0,1. E de todos os assassinatos 
cometidos nos EUA, 60°b foram por arma de fogo, em comparação com 
apenas 10°b no Reino Unido. Outro argumento que solidifica o entendimen
to de que as restrições devem ser mais rígidas diz respeito ao número 
de suicídios que se amplificou nos últimos anos. Segundo um relatório da 
Universidade de Harvard de 2008, o número de suicídios superou o de 
homicídios numa proporção quase de dois para um. A disponibilidade de 
armas letais "aumenta" a chance do suicídio. Em suma, a análise parte 
do pressuposto que restringir o acesso reduz a violência em seus mais 
variados aspectos. 

A discussão exige ainda um olhar para a lógica dos Direitos Humanos. o Brasil é 
um país tomado por uma realidade específica. As tipificações de violência são múl
tiplas e aparecem em intensidades diferenciadas. A segurança pública se desenha 
caótica, as políticas públicas deficitárias e a atuação as autoridades competentes 
quase que nula na maior parte das vezes (seja na esfera municipal, estadual ou 
federal). Nesse espaço infértil da segurança, reina a "sociedade do medo", agrava
da por mecanismos dos veículos de comunicação em massa que tratam no âmbito 
sensacionqJista alguns casos. 

As repartições que deveriam oferecer a segurança para a população não pas
sam confiança necessária. Muitas das vezes são tomadas por ações corrutíveis e 
demostram sua fragilização e perda de potencial e significado. A população alimenta 
uma descrença cíclica nas esferas que deveriam protegê-la. Em espaços de violência 
epidêmica, o poder paralelo institui regras e ocupa as funções do Estado, demons
trando a crise política, econômica, social e cultural. 

Com esses subsídios, é possível desenvolver um posicionamento ao longo de 
uma produção textual ou ainda pontuar os diferentes caminhos analíticos. Trata-se 
de um tema que pode envolver ainda questões pessoais, como o contato com situa
ções de vulnerabilidade social, casos de violência explícitos, etc. Portanto, o debate 
e a problematização devem partir dos fatos e dados para que os argumentos não 
fiquem desfigurados ou insustentáveis. 

27. NORMOSE, A DOENÇA DA NORMALIDADE 

As provas de tribunais recorrem de maneira rotineira a aspectos que circulam 
a vida do indivíduo mas que não necessariamente se apontam de maneira explí
cita. Dessa forma, grande parte dos candidatos se vê envolta em uma nuvem de 
infinitas possibilidades e pouco consegue escrever, pensar, raciocinar ·ou conectar 
mentalmente para argumentar. 
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Neste sentido, uma das discussões relevantes para representar o momento 
doentio que a sociedade vive, é a questão das construções de tipologias que são 
encaradas, entendidas e sistematizadas como "normais". Por força maior, o termo 
"normal" ganha encaixes problemáticos. julgar uma ação, pessoa ou situação como 
"normal" ou "fora do normal" acaba transferindo um juízo de valor. 

Para tanto, o entendimento sobre o que é normal se aproxima do que era aceito. 
Por isso, um recorte rápido de diferentes momentos históricos prova que alguns 
pontos questionáveis (para a nossa realidade) já foram normais: 

Pessoas se digladiarem até a morte como forma de lazer de uma multidão; 

Mulheres queimadas na fogueira, em espaço público, acusadas de bruxaria; 

Casamentos encomendados e sem qualquer relação afetiva; 

Exploração do trabalho de maneira a violar direitos humanos. 

Entretanto, para entender o que seria a normose é preciso retomar alguns hábi
tos cultuados e naturalizados. Trabalhar de maneira repetitiva 40 horas por semana, 
iludir uma pessoa com mentiras para ampliar o faturamento ou ainda explorar uma 
floresta inteira sem racionalidade são elementos considerados "normais". Entretanto, 
olhando de maneira cética, nada de normal se faz descrito. Por isso, normose é um 
conjunto de hábitos considerados normais pelo consenso social que, na realidade, 
são patogênicos em graus distintos e nos levam à infelicidade, à doença e à perda 
de sentido na vida. 
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A normose torna-se epidêmica em períodos históricos de transitoriedade 
cultural - quando o que era normal subitamente passa a parecer absurdo, ou até 
desumano. No contexto atual, de efemeridade, velocidade e fluidez, a construção, 
reconstrução e destruição do normal é algo habitual. Neste sentido, a normose 
sustenta rótulos, modelos de vida que precisam acontecer. Alguns procedimentos 
corriqueiros precisam ser cumpridos, a sociedade aplica sua visão impositiva e o 
indivíduo não pode se desfazer. 

Um modelo de intervenção concreto para a normose é algo que parte de visões 
de elevada especificidade. ou seja, existe uma necessidade introspectiva de nive
lamento maior para o indivíduo, que deve se enxergar nesse meio desgastante e 
romper com os paradigmas a ele oferecidos. Entretanto, algumas estruturas sociais 
podem contribuir para uma nova configuração de seres. A escola, por exemplo, é 

323 



TEMI\S DE HEDI\Ç ÀO PI\HI\ THiellf~I\IS -1/odolfo Grociolí 

um bom modelo. Pautada em modelos tradicionalistas, arcaica em sua estrutura 
esquelética de procedimentos e ultrapassada em pontos relevantes para o desen
volvimento humano, seus frutos são similares, ou seja, busca a padronização das 
habilidades e o esfacelamento de habilidades individuais. 

Outro exemplo emblemático alcança o setor empresarial. Algumas empresas, 
como a Google, oferece um espaço laboral que garante a liberdade de seus funcio
nários. De sala de jogos à massagem e relaxamento. Assim, a autonomia, criatividade 
e produtividade aparecem enquanto ferramentas alinhadas, sem nenhuma coerção 
externa ou pressão oriunda da estrutura. 

A idealização ou construção utópica dessa realidade passa por uma revolução 
no pensamento dos indivíduos. A visão mercadológica para tudo, a coisificação das 
relações, a banalização dos sentimentos ou a ampliação das diferenças são elementos 
que nada colaboram para uma realidade menos patológica. 

Ponto importante da discussão é que a normose acaba retirando o potencial que 
os indivíduos têm de ser quem realmente são. Existe uma vedação de sua identidade 
natural e orgânica. Os desejos interiores são suprimidos por agentes externos. Em 
uma sociedade desfigurada de identidade, distante de autonomia, a reprodução 
de modelos prontos e estáticos se torna praticamente natural e automática, ponto 
alimentado pelos hábitos desde os primeiros anos de vida. Não existe um esforço 
crítico ou manusear abstrato. Se as coisas aparecem pontilhadas são identificadas 
como difíceis. Tudo precisa ser objetivo, acabado, ponto e finalizado. 

Não obstante, a normose se associa com a falta de felicidade. Esta aparece muitas 
vezes atrelada ao consumo (quando não se tem o poder de compra), à acumulação 
(quando não se tem o mínimo para sobreviver), ao imediatismo (enquanto o sucesso 
exige atravessar etapas). Ser feliz tornou-se uma obrigação. A sociedade abastece 
um modelo imperativo da "Ditadura da Felicidade", apresentando os caminhos para 
tal processo se aflorar no corpo coletivo. 
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Sobre mensurar a felicidade: 

Todos os anos, a Organização das Nações Unidas (ONU) divulga um ranhing 
em que mede a felicidade dos habitantes de 156 países. Moradores dos 156 
países avaliados deram uma nota de o a 10 para seis categorias: PIB per 
capita, expectativa de vida saudável, ter alguém em quem confiar, percepção 
de liberdade para fazer escolhas, corrupção e generosidade. 

O Brasil aparece na 17° posição do ranhing, à frente de países como Grã
-Bretanha, França e Itália. Os 10 primeiros colocados foram: Dinamarca, Suíça, 
Islândia, Noruega, Finlândia, Canadá, Holanda, Nova Zelândia, Austrália e 
Suécia. 

Burundi aparece em último, seguido de Síria, Togo, Afeganistão, Benim, Ru
anda, Guiné, Libéria, Tanzânia e Madagascar. 



<Cap. VIl- OUTROS TEMAS COMENTADOS 

Desta forma, a compreensão da patologia da normalidade exige que o indivíduo 
se encare de maneira paralela, desprenda-se das vaidades e caprichos ou dificul
dades e desafios para que possa compreender o que o cerca. A "crise existencial" 
no sentido positivo da expressão pode trazer a revolução pessoal, a transformação. 
A aceitação, absorção natural, a assimilação impensada pouco ativa o mecanismo 
natural do nosso "organismo" de combate à normose. 

28. REINO UNIDO, UNIÃO EUROPEIA E AS JUSTIFICATIVAS GEOPOLfTICAS 

Um dos grandes gargalos contemporâneos e desafios para a diplomacia mun
dial é a questão da integração de países aos blocos econômicos. O tema não é 
recente no que tange às motivações e articulações. Entretanto, a resposta destes 
grupos para determinados fatos é o que tem se destacado. Para a compreensão 
abrangente de tal contexto, é importante analisar variáveis que rodeiam esses 
movimentos. 

A geopolítica tem se redesenhado desde o período da Nova Ordem Mundial. 
Ainda que os discursos, posicionamentos e visões de mundo tendem a cair em uma 
polarização, a lógica sistêmica atende aos modelos do Capitalismo (com a ressalva 
de que a expressão de outras correntes, quantitativamente, se faz em menor nível 
para a análise). Nesse ordenamento, a competitividade é ponto central para as 
políticas que almejam o desenvolvimento global de uma nação. 

Abarcados por uma ideia de autossuficiência, as lutas por autossuficiência pro
movem um debate sobre economia, política, geografia, sociedade e valores culturais. 
Em um estabelecimento hierárquico não é possível assinalar importância em graus 
para cada uma destas esferas. o que pode ser compreendido é que estes segmentos 
acabam por se relacionar (decisões econômicas atreladas à política; o dinamismo 
social relacionado com os aspectos culturais, etc.). 
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Para discorrer acerca do tema em uma proposta de redação, o destaque deve 
se direcionar para motivações tidas como justificativas para a defesa ou ataque 
sobre o Reino Unido na União Europeia. No caso, vários são os argumentos. Entre
tanto, segundo especialistas, alguns têm peso maior e debatem outros problemas 
atuais que apedrejam a comunidade global (por exemplo, a crise de refugiados e 
a questão do deslocamento de pessoas). 
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Dentre os argumentos que foram apresentados a favor da saída, estiveram: 

Uma das sustentações foi a questão econômica. A saída da União Europeia 
oferecerá maior autonomia para o Reino Unido realizar comércio com países 
não pertencentes a tal acordo, como é o caso da China. Esse fato tende 
a impulsionara economia local, promovendo variação e diversificação de 
atuação no mercado global. Isso porque as taxações para o comércio com 
países de fora da UE são elevadas. 

O repasse de 440 milhões de euros semanais a Bruxelas fica suspenso. O 
repasse contribuía com o Orçamento europeu e o valor deverá ser revertido 
para pesquisas científicas e investimento industrial da região. 

O ponto mais polêmico de todos, por envolver um lado huma_no da discus
são, se dá com relação à crise humanitária de refugiados. o crescimento da 
aversão aos estrangeiros (xenofobia) reforça a necessidade dos países do 
Reino Unido se desligarem da União Europeia, se afastando das decisões do 
bloco com relação ao problema do deslocamento de pessoas. Assim sendo, 
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o Reino Unido poderá optar por políticas específicas para lidar com o tema, 
a partir da leitura do contexto em questão. 

Dentro os argumentos dos que foram contrários à saída, estiveram: 

• A participação na UE propicia a livre circulação de trabalhadores, de dinheiro 
e de produtos. 

Deixar o bloco não significa que a imigração cairá, pois países de fora têm 
maiores índices de imigrantes, incluindo pessoas vindas da própria UE. 

O Reino Unido, enquanto membro do bloco, está livre de pagar tarifas de 
exportação, o que reduz a burocracia e permite com que 45"k das exporta
ções britânicas sejam para dentro da UE. 

O episódio do plebiscito no Reino Unido envolveu outros aspectos. A deputada ]o 
Cox, defensora dos imigrantes e sustentação nítida da permanência do Reino Unido 
na UE, foi assassinada na rua de uma cidade do norte da Inglaterra. o assassino teria 
entoado um grito em defesa da "separação", o que gerou intensa comoção nacional. 

Outro ponto importante é pensar que dentro do Reino Unido (formado por 
Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte), houve uma disparidade na 
votação. A Escócia (66"k) e Irlanda do Norte (s6"k), que votaram majoritariamente 
pela permanência, já discutem a possibilidade de se tornarem independentes do 
Reino Unido. Em 2014, a Escócia tinha decidido permanecer no Reino Unido (com 
55,3°k da população votando contra a independência, contra 44,7"k). 

Na Irlanda do Norte, lideranças republicanas, favoráveis a uma reunificação com 
a Irlanda também cogitaram a possibilidade de um plebiscito sobre independência. 
Por estes exemplos, nota-se um efeito dominó, onde além da questão econômica, 
o debate social, geográfico e cultural se demonstra intrínseco. 

Além das reações econômicas para o Reino Unido - como efeito cascata, as 
agências de classificação de risco Standard a Poor's e Fitch cortaram a nota do Reino 
Unido. A SttP cortou a nota em dois degraus, para "APí' ante "AAPí', e alertou que 
pode reduzi-la ainda mais. A SttP era a única das principais agências de classifica
ção de risco que mantinha a classificação máxima (AAA) para o Reino Unido. A Fitch 
rebaixou a nota de crédito do Reino Unido para "APí', ante "AA+", e informou que a 
perspectiva é negativa, o que significa que pode voltar a cortar a classificação- os 
casos de xenofobia se acentuaram pelas ruas de Londres. 
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O resultado do plebiscito foi considerado, por especialistas, vitória da direita 
conservadora que dispõe de uma visão restritiva do acesso de imigrantes, inclusive 
europeus na região. Esse seria um ponto essencial de análise para o desenvolvimento 
textual. A crise humanitária de refugiados trouxe um ambiente dicotômico: alguns 
países absorvendo os mesmos, estabelecendo "pontes", enquanto outros países 
adotaram repulsa com essa parcela populacional, solidificando "muros". 

Antes de qualquer apontamento restritamente econômico e pautado em dados 
estatísticos, é preciso olhar a questão a partir da ótica humana. Ao fazer uma análise 
do sentimento xenofóbico que se dissipa por países europeus, gerando a repulsa, a 
propagação do ódio e a perseguição da população de estrangeiros, o ponto principal 
de reflexão permeia a maturidade moral da sociedade. 

A Europa, que vai foi modelo, "ponto central" do universo, espelho e referência 
de produções artísticas e culturais, tem demonstrado um lado tomado por visões 
extremistas, arraigadas de intolerância e nutridas de um nacionalismo destrutivo. A 
crise de refugiados escancarou uma faceta europeia superada pelos personagens 
históricos que delimitaram ações vertiginosamente cruéis. 

29. ESPAÇOS PARA A SOLIDARIEDADE NA ESFERA CONTEMPORÂNEA 

De longe, um dos pontos de maior preocupação de quem encara as provas de 
tribunais é a necessidade de analisar elementos constitutivos da singularidade nos 
indivíduos, traçando comparações com o aspecto coletivo. O que isso quer dizer: 
muitas vezes, a partir de um texto norteador I mobilizar que sugere uma reflexão 
abstrata sobre o comportamento da sociedade, o examinador busca a reflexão sobre 
alguma bagagem afetiva, sentimental, psicológica ou emocional. Por exemplo: amor, 
amizade, companheirismo, angústia, vida, liberdade, morte, medo, receio, estresse, 
humor, alegria, felicidade, egoísmo, individualismo, narcisismo, maniqueísmo etc. 

Essa exemplificação é a que desenha melhor o desafio das provas de tribunais 
quando estas se ocupam deste tipo de análise. Para tal, é preciso sempre elucidar 
pontos importantes de sua abordagem (independentemente do tópico citado ante
riormente que ela possa solicitar). A partir de palavras chave, troncos esquemáticos 
e delimitações argumentativas, seu trajeto pela produção textual ficará um tanto 
quanto facilitado. 

No atual momento da sociedade, carente de valores, vazia de princípios e fugaz 
de sentimentos, alguns acontecimentos tem chamado a atenção e demonstrado a 
possibilidade de auxílio ao próximo, companheirismo e exaltação da solidariedade. 
Em certos momentos, ouve-se dizer que "o mundo ainda tem jeito ... " numa restrita as
sociação de que algumas atitudes são simplesmente surpreendentes (positivamente). 

Os exemplos que podem ser abordados em uma produção textual vão dos pro
gramas voluntários de auxílio às pessoas em situação de vulnerabilidade (moradores 
de rua, por exemplo), até a constatação de vaquinhas virtuais para arrecadar fundos 
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(para diferentes propósitos- de auxiliar cantores em fase inicial de carreira a pagar 
a fiança de políticos). No caso, a discussão sobre voluntariado que se une ao tema 
central solidariedade é um dos grandes tabus da sociedade moderna. 

O trabalho voluntário é visto como um diferencial curr" cu lar para seleções em 
empresas. Isso porque demonstra uma habilidade pouco cultivada dentro dos 
espaços coletivos, a "doação" sem nada em troca. A rotina agitada da população, 
o ritmo de vida intenso e os diversos compromissos acabam ceifando qualquer 
possibilidade de dedicação a uma prática voluntária. Geralmente, esta é a prin
cipal justificativa. 

Existem entidades incentivadoras de tais práticas no mundo. O maior exemplo 
vem da Organização das Nações Unidas (ONU). Criado em 1970, o programa Voluntários 
das Nações Unidas (UNV, na sigla em inglês) é um braço do Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento e tem como objetivo contribuir para a paz e para 
o desenvolvimento através do trabalho voluntário em mais de 140 países. Todos os 
anos, mais de 7 mil mulheres e homens, de mais de 170 nacionalidades e com grande 
experiência profissional, servem como voluntários da ONU em mais de 140 países. 

Além da imensa troca de experiências, o intercâmbio informacional, o trabalho 
voluntário amplifica a visão de mundo, buscando o auxílio aos demais sem com
promissos financeiros como retorno. A realidade brasileira se aponta distante da 
equiparação mundial. 

O estudo anual da World Giving lndex 2015, publicado pela Charities Aid Foundation 
(CAF), uma organização internacional sem fins lucrativos que promove a doação e a 
filantropia em todo o mundo, mostrou uma queda do Brasil no ranking da solidarie
dade. O relatório mostra que cada vez menos brasileiros doam dinheiro ou tempo 
de voluntariado para ajudar boas causas, possivelmente refletindo a difícil situação 
econômica do País, apesar de a quantidade de brasileiros que ajudaram pessoas 
desconhecidas ter aumentado no ano passado. 

O estudo mostra que a proporção de pessoas que ajudaram um desconhecido 
aumentou de 40°k em 2013 para 41°k em 2014. Isso indica que quase 2,5 milhões a 
mais de brasileiros realizaram um ato de bondade em relação a 2013. Três indicado
res são avaliados para o estabelecimento do ranking dos países: a porcentagem de 
pessoas que doaram para caridade, dedicaram tempo de voluntariado e ajudaram 
um desconhecido no último mês. 

O estudo constatou que uma em cada cinco pessoas no Brasil (20°k) afirmou ter 
doado dinheiro. Isso é menos do que os 22°k de 2013 e a porcentagem mais baixa 
registrada nos últimos seis anos. Os níveis de voluntariado também caíram no Brasil, 
com quase três milhões de pessoas a menos doando o seu tempo para boas causas 
em 2014. Conforme o estudo, 13°k das pessoas no Brasil se voluntariaram (média 
mundial é de 40°k), em comparação com 16ok no ano anterior. A queda foi mais 
acentuada entre os homens. 
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O contexto econômico brasileiro é ~talvez um dos vilões para que as pessoas 
possam dispender seu tempo e realizar um trabalho voluntário, ou então ajudar 
com uma doação financeira. Neste sentido, as práticas autônomas também merecem 
atenção. Em situações de extremidades climáticas, o Brasil assistiu a população se 
articulando (muitas vezes com o auxílio das redes sociais e espaços virtualizados) 
para promover campanhas do agasalho, arrecadação de alimentos e demais possi
bilidades para auxiliar moradores de rua. 

Questão dos moradores de rua: 

Certamente, as ações da sociedade civil revelam um elemento positivo da 
vida coletiva: o amor ao próximo, a prática da solidariedade. Entretanto, a 
vulnerabilidade desse nicho populacional é algo preocupante e que demanda 
a ação efetiva, emergencial e concreta do poder Público a fim de superar 
tais dificuldades e erradicar o problema. 

Números: de acordo com o Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Esta
tística (IBGE) de 2012, existem cerca de 1,8 milhão de moradores/as de rua em 
todo o território brasileiro, o que representa cerca de o,6°b a 1°b da população. 
Em quatro anos, o número de pessoas nessa situação aumentou 10°b. 

• Perfil do morador de rua: Já na cidade de São Paulo, segundo o censo do 
IBGE de 2015, quase 16 mil pessoas estão em situação de rua, sendo que oito 
mil, atualmente, estão acolhidos/as. A pesquisa na capital paulista mostra 
que 82% da população de rua é composta por homens, sendo 36°b entre 31 
e 49 anos. 

Problema de cunho internacional: Nos últimos dez anos, o número de mo
radores de rua cresceu 86°b em Nova Iorque. 

Vítimas fatais do descaso: segundo dados de junho de 2016, do Instituto 
Médico-Legal (IML), mais de 100 moradores de rua morreram nas ruas e 
marquises de São Paulo. 

Com o desenho desse cenário fatídico para cidadãos como quaisquer outros, é 
destacável a articulação da sociedade para auxiliar e praticar a solidariedade na sua 
mais alta espontaneidade. Vivenciamos uma sociedade cada vez mais individualista, 
egocêntrica e autossuficiente. Desta forma, toda ação que busque superar dificulda
des e apresentar soluções reais para a população em situação de vulnerabilidade 
deve ser aplaudida e, mais do que isso, fortalecida com atendimento adequado 
das autoridades competentes. 

O destaque do tema é que analisar a situação dos moradores de rua e a ten
dência dessa problemática, é retomar políticas públicas e o descaso governamental 
com essa população que se torna marginalizada e excluída, sem qualquer possibili
dade de inserção nos contextos coletivos. Trata-se de uma regra de existência que 
anula a importância destes seres humanos para a sociedade. Portanto, naturalizar 
a existência desses indivíduos não auxilia no processo de superação do problema. 
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A situação de mendicância é um fenômeno presente em diferentes contextos, 
sendo um retrato preciso da vulnerabilidade social de algumas áreas. Muitas vezes, 
esses indivíduos se tornam invisíveis para a sociedade, o que geral uma total exclu
são da participação social. O tema exige um olhar humano para a causa. Inclusive, 
é nesse ponto que o conceito de solidariedade se encontra com a reflexão acerca 
das pessoas que vivem nas ruas. 

Muitos dos moradores de sua são entendidos a partir de um perfil genérico: seres 
humanos sem conteúdo, com baixa instrução e pouco a contribuir para a sociedade 
como um todo. Entretanto, em vários casos, os moradores de rua se demonstram 
pessoas dotadas de discernimento para compreender o mundo ao seu redor, ins
truídos o suficiente para solucionar problemas, mas atados da participação coletiva 
por variáveis múltiplas que cercam estes. 

Os números sobre crianças que vivem nas ruas assustam. A ONU (Organização 
das Nações Unidas) fala em um total de 150 milhões de crianças vivendo nas ruas. 
Segundo a ONU, as crianças de ruas sofrem diversas violações e não tem direitos reco
nhecidos por conta da ineficiência da estrutura social. A violência faz parte da rotina 
delas, assim como a constituição de famílias desestruturadas, a fome, pobreza, etc. 

IMPORTANTE! 

Actific~ldacte ell' contpilar ~f! dos ma)s Ptecisos .sobre .os. morad()re$ de rua acaba 
ger~IJct() ~rao~e ~~~êyrct~cle •. ent~~~JÍJ()PI,e~a!i#~r pFeot<ü~f~lta,d~ .endereço fixo 
dific~lt(( o .ley~fltatllentode~a~Q'~):oe .~torct~ .• l:f)m' (),~lnfs.~é;rl~tl.p .• Dfl~~hVol~iroento 
soslal •. rf~ Brasil; ~.7rê~ .de\~ Mií!iã~:inâi\/1?.11?~ vivem,>?~~ ru~Si·Un1~.pesqHis~ f~ita 
pelti ~inistério'SQélâl e co'mbate l;!(Ftltne entré 32 roW'll:íorá:dores•êl(frua mostrou 
outro dadçt surtyreenélente:;,74°kisabem ler e escreVer, 48"/ó terminaram o ensino 
fundamenta! ,e,2%;COIJlpletat:am;o curso supe,rior e falam outros·ldiomas (o que 
afa~t~. ~qu~la;Vi$~O):!ImpJlsta de .que t()dOs OS IJloradores de .rua apresentam baixa 
qu;;tlificaç,ã~/l!l~truçãÇf), , 

Um dos debates que apresentou moradores de rua como pontos centrais se deu 
com relação à arquitetura da exclusão. Não cabe aqui avaliarmos no governo de qual 
prefeito as obras que excluem os mendigos foram arquitetadas. Mas a realidade é que 
as "rampas anti mendigos" foram estratégias implementadas para estratificar ainda mais 
uma realidade conflituosa, reforçando a desigualdade econômico-social presente em 
grandes centros urbanos, como o caso de São Paulo. o tema oportunizou um debate 
sobre a questão do espaço público: os moradores de rua, enquanto cidadãos sem 
moradia, têm a permissão de ocupar áreas da cidade de interação coletiva? 

Por outro lado, o problema dos moradores de rua traz uma reflexão sobre des
vios funcionais vivenciados por estes: alcoolismo, drogas, desemprego, violência, etc. 
Toda essa problemática, que afeta diretamente a vida desses indivíduos, destaca 
um elemento crítico da realidade brasileira: segurança pública. Isso porque grande 
parte da população considera as pessoas em situação de vulnerabilidade social 
como criminosos em potencial, o que pode agravar o processo de exclusão social. 
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Questão das "vaquinhas" virtuais, ou seja, campanhas de arrecadações de 
fundos: 

• uma das práticas que viralizou nos últimos anos nas redes sociais foram as 
articulações virtuais para arrecadar fundos para beneficiar um terceiro ou 
um grupo. Já algum tempo, a internet apresenta seu potencial de aglutinar 
interesses similares em uma causa. Entretanto, é novidade que as pessoas 
estejam dedicando seus fundos para a contribuição a respeito de alguma 
causa: auxiliar um artista a gravar um disco; juntar fundos para um político; 
incentivar um projeto cultural, esses são alguns dos exemplos que se tor
naram corriqueiros nos últimos meses. 

De onde surgiu o termo "vaquinha"? 

- Tudo indica que ela tenha sido criada pela torcida do time de futebol 
do Vasco, durante a década de 20. Na época, os fãs do clube carioca 
adotaram uma tática bastante eficiente para estimular os jogadores em 
campo. A cada resultado positivo, os atletas recebiam um prêmio em 
dinheiro arrecadado pelos torcedores. O valor dependia do placar e era 
inspirado em números do jogo do bicho. Um empate, por exemplo, valia 
"um cachorro", que corresponde ao número 5 no bicho. Nesse caso, os 
boieiros embolsavam 5 mil réis. Uma vitória comum geralmente rendia 
"um coelho", o número 10 no jogo, ou o equivalente a 10 mil réis. Mas 
a recompensa mais cobiçada era justamente "uma vaca", o número 
25 - ou seja, nada menos que 25 mil réis, pagos somente em vitórias 
históricas ou em conquistas de títulos. Com o tempo, a expressão "fazer 
uma vaca", ou "fazer uma vaquinha" passou a ser usada sempre que 
um grupo de pessoas dividia uma despesa comum. Décadas depois, a 
palavra "vaca" ou "vaquinha" também foi usada para apelidar as cédulas 
de 100 cruzeiros. "No jogo do bicho, ela representa também o grupo de 
números terminados em oo. A associação deve ter surgido daí", afirma 
o filólogo (estudioso da língua e das palavras) )osé Pereira da Silva, da 
Universidade Estadual do Rio de janeiro (UERJ). (Fonte: Mundo Estranho). 
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• Atualmente, vários são os mecanismos que facilitam a gestão das vaquinhas 
virtuais. Existem sites específicos e até aplicativos que dialogam de maneira 
objetiva com os interessados e amplifica a possibilidade do sucesso de tais 
mobilizações. Em alguns casos, é notável a sensibilização da população para 
acontecimentos, o que sugere a doação. Em outros, o fanatismo de alguma 
forma acaba sendo transparecido. 

• Vaquinha para empreendimentos imobiliários, para gravação de DVD de 
cantores amadores, para projetos de alunos de Ensino Médio, para inves
timento em projetos culturais, para pagar despesas de parlamentares. As 
motivações são variadas, mas as campanhas digitais alcançam um espaço 
amplo em curto período de tempo, o que facilita o potencial de arrecadação. 
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• Uma análise criteriosa sobre a legitimação de tal campanha virtual depende 
do contexto, dos propósitos e dos personagens envolvidos. Para tal, uma 
proposta de redação tende a sugerir a visão do candidato com relação à 
possibilidade de tal mecanismo. Nesse caso, é importante destacar que a 
estratégia tem abertura múltipla. 

• Novamente, destaca-se a questão da praticidade possibilitada pela tecnolo
gia como molde contemporâneo que permite ao indivíduo uma participação 
rápida. Usar esses mecanismos virtuais se tornou algo prático por já fazer 
parte da vida dos indivíduos. A tecnologia está por todas as partes e a 
interação com ela é praticamente absoluta e reaL 

Utilizando essas exemplificações gerais é possível observar que a questão da 
solidariedade alcança momentos espaçados da vida sociaL Quando a coletividade 
é colocada à frente das sensações individualistas, no atual contexto, deve ser algo 
valorizado. Na sociedade marcada pela competitividade, toda demonstração de 
preocupação com o coletivo deve ser reforçada e utilizada como exemplo. 

A mercantilização das relações trouxe um anonimato para o mundo. As pessoas 
não se conhecem, pouco se falam ou tendem a não se preocupar com os outros. Os 
valores se apontam corrompidos. O indivíduo que encontra um envelope com uma 
quantia de dinheiro e devolve para o dono, ou então paga uma conta que estava 
junto, é referência. Torna-se notícia, é exaltado. Mas essa não deveria ser a ação 
normal? A resposta é sim. Entretanto, no mundo fadigado pelo corrompimento dos 
seres, essas ações singulares (com complexidade coletiva) tornam-se exemplares 
ao ponto de serem ressaltadas. 

É fato ainda que a busca pela ação solidária faz o indivíduo rever suas limita
ções, olhando para as necessidades alheias. O trajeto do "eu" até o "nós" exige 
o desprendimento de vaidades e caprichos. Automaticamente, ser solidário é ser 
humano. Por isso, a solidariedade presta um serviço para a moral da sociedade, 
ofertando o autoconhedmento e funcionando como uma libertação sociaL 

Nesse contexto, naturalizar as ações solidárias é a tarefa do momento. Em 
situações extremas, o ser humano já demonstrou habilidade suficiente de ajudar 
o próximo. Mas o grande desafio é tornar cada ação do cotidiano, solidária. O 
exercício de preocupação com o próximo no ambiente do estímulo aos elementos 
individualistas é desafiador. 

Assim sendo, a solidariedade pode acontecer entre "pares", com o assisten
cialismo/filantropia ou na própria universalização de direitos e manutenção dos 
mesmos (solidariedade contratual). o que é importante para o contexto do século 
XXI é um resgate desses valores (afetivos, sentimentais, emocionais ou psicológicos) 
que poucos são presentes em nossa vida, s<\ tornando elementos destrutivos para 
a sociedade. 

333 



!'EMAS DE REDAÇAO PARA TRIBUNAIS- Rodo/lo Gracioli 

30. HOMESCHOOUNG: ALTERNATIVA PARA A INCONSIST~NCIA DA ESCOLA 

Uma das instituições sociais mais questionadas nos dias de hoje é a escola. jun
tamente com a família, a escola tem papel central na formação moral do indivíduo. 
Por esse motivo, a escola tem precisado superar alguns desafios gigantescos para 
atender sua "clientela" de maneira realmente satisfatória. Muitas vezes, a estrutura 
escolar se prende a modelos tradicionais e já ultrapassados. 

Desta forma, alguns mecanismos são pensados para que a educação (formal e 
informal) das crianças e adolescentes não se veja prejudicada. Nesse espaço é que 
o homeschooling (educação domiciliar) tem ganhado força no Brasil. Trata-se de um 
modelo difundido principalmente nos EUA. 

Uma pesquisa realizada em 2016 pela Associação Nacional de Educação Domiciliar 
(Aned), nos 26 estados brasileiros mais o Distrito Federal, revelou que o país possui 
3.201 famílias que adotaram esse modelo de educação. o caminho escolhido pelas 
famílias para educar os filhos em casa se relaciona, principalmente, com a baixa 
qualidade do sistema de ensino brasileiro. 

Segundo Associação Nacional de Educação Domiciliar, de 2010 a 2015, a educação 
domiciliar cresceu 965°k no Brasil. 
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O tema envolve um debate intenso visto que os especialistas divergem sobre 
a praticidade. A principal crítica do modelo se sustenta no fato de que a socializa
ção da criança se vê prejudicada, visto que ela acaba sendo privada do convívio 
escolar (que acaba sugerindo a ausência de conflitos que tendem a promover um 
amadurecimento social). 

Outra polêmica do tema diz respeito à legitimação jurídica. Não existe uma lei que 
trate especificamente de tal metodologia. De acordo com a Constituição, a educação 
é dever do Estado e da família. Para a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e para 
o Estatuto da Criança e do Adolescente, os pais ou responsáveis têm a obrigação 
de matricular os seus filhos nas escolas. Além disso, o artigo 246 do Código Penal 
assegura que o comportamento divergente, sem justa causa, pode ser considerado 
crime de abandono intelectual, sendo a pena aplicada de detenção, de 15 dias a 
um mês, ou multa. Para especialistas, a regulamentação por meio de lei respeitaria 
a autonomia dos pais e possibilitaria uma fiscalização sobre o que se é ensinado. 

Outro ponto que se discute é a questão da obtenção do diploma de Ensino Mé
dio. Para os estudantes desse método, o caminho é fazer a prova do Enem (Exame 
Nacional do Ensino Médio). Atendendo aos requisitos mínimos (idade, pontuação 
mínima), é possível obter o diploma. 

Outro ponto de vista acerca da educação domiciliar se faz com relação à pro
ximidade e comprometimento que se cria entre a família e a escola. Isso se dá por 
conta da relação que se torna mais restrita. Desta forma, não existe uma delegação 
da educação para a escola. No processo de educação escolar a terceirização edu
cacional não existe. A família torna-se prioritário no processo de instrução. Existe 
ainda a possibilidade de a família dirigir a educação dos filhos (tirando a educação 
por parte da escola e matriculando em cursos específicos, por exemplo). 
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desconhece. Em suma, os defensores de tal metodologia argumentam ainda que a 
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educação no atual formato massifica os conhecimentos e afunila qualquer habilidade 
individual. O sistema de educação domiciliar promove o sentido inverso, parte das 
necessidades específicas e amplifica as mesmas, valorizando as habilidades e não 
deixando de lado o rigor necessário como denominador comum. Por outro lado, 
ainda que não existam dados empíricos, os críticos sustentam que os prejuízos 
sociais por conta da ausência do convívio no espaço escolar devem ser encarados 
com maior preocupação. 

31. DROGAS ILfCITAS X DROGAS LfCITAS 

A discussão sobre drogas ilícitas e drogas lícitas é um debate de longa data. Não 
é de hoje que especialistas divergem sobre os prejuízos de cada um dos segmentos, 
assim como a necessidade de aprimorar as políticas públicas a fim de amparar a 
população de maneira concreta. Por isso, alguns conceitos básicos delimitam uma 
análise sobre o tema. Além disso, a escrita a partir de um diagnóstico dos fatos 
torna preponderante o entendimento. 

Cerca de sob da população adulta, ou 250 milhões de pessoas entre 15 e 64 anos, 
usou pelo menos uma droga em 2014, de acordo com o último relatório feito pelo 
Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC). O relatório sugere que 
o número de pessoas que apresentam transtornos relacionados ao consumo de 
drogas aumentou desproporcionalmente pela primeira vez em seis anos. Existem 
hoje mais de 29 milhões de pessoas dentro dessa categoria - em comparação aos 
27 milhões divulgados anteriormente. Além disso, cerca de 12 milhões de pessoas 
usam drogas injetáveis e 14°b destes vivem com HIV. Esses dados revelam que o 
impacto do uso de drogas na saúde continua preocupante. 

Os dados apresentados revelam que uma a cada vinte pessoas entre 15 e 64 
anos fez o uso de algum tipo de droga em 2014. Enquanto a mortalidade relacionada 
ao uso de drogas manteve-se estável em todo o mundo, em 2014 ainda havia cerca 
de 207 mil mortes relatadas: um número inaceitavelmente elevado de mortes que 
poderiam ter sido evitadas caso intervenções adequadas fossem estabelecidas. 
Cerca de um terço dessas mortes ocorreram por overdose. 

A taxa de mortalidade por overdose é bem mais alta entre egressos que recen
temente saíram do sistema prisional, se comparada com a população em geral. O 
sistema prisional continua representando um grande desafio em relação às políticas 
de drogas e agravos associados ao uso de drogas. Em grande parte dos países, as 
prisões representam ambientes de grande vulnerabilidade para doenças infecciosas. 
o uso de drogas no sistema prisional continua elevado, assim como a prevalência 
de HIV, hepatites e tuberculose, principalmente se comparado com a população em 
geral. A prevenção e os tratamentos são reduzidos perante as necessidades destes 
espaços específicos. 

O relatório da ONU demonstrou o aumento do uso de heroína- assim como as 
mortes por overdose de heroína- em países da América do Norte e Europa Ocidental 
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e Central. A maconha, por sua vez, continua a ser a droga mais usada ao redor do 
mundo. Dados de 2014 mostram que cerca de 183 milhões de pessoas fizeram uso da 
droga, enquanto anfetaminas ocupam o segundo lugar. Na América do Sul foi cons
tatada uma elevação do consumo de cocaína - algo que não acontecia desde 2010. 

Em geral, homens são três vezes mais propensos a usar maconha, cocaína ou 
anfetaminas, enquanto mulheres estão mais inclinadas a fazer uso de opioides e 
tranquilizantes não receitados. Diferenças de gênero no uso de drogas são mais 
atribuídas a oportunidades sociais de uso e menos a homens ou mulheres serem 
mais ou menos suscetíveis ou vulneráveis ao seu uso. Apesar de mais homens usa
rem drogas do que mulheres, o impacto do uso é maior nas mulheres do que nos 
homens, porque as mulheres tendem à falta de acesso à prestação de cuidados 
continuados na dependência do uso de drogas. No contexto familiar, parceiras e filhos 
de usuários de drogas são também mais propensos a serem vítimas de violência 
relacionada ao uso de droga. 

Preocupada com o tema, a ONU (Organização das Nações Unidas), dentro dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, busca discutir a relação da pobreza com 
as drogas. Desta forma, a pobreza, marginalização social e exclusão da parcela mais 
vulnerável da sociedade pode explicar o lapso negativo que desenha a ascensão 
do consumo de drogas. Além disso, outros aspectos como o tráfico e as formas de 
violência se associam a questão das drogas. 

A violência explica a realidade dos sistemas prisionais pelo mundo (no Brasil, 
um intenso debate por conta do inchaço penitenciário e sucateamento da função 
ressocializadora das penitenciárias). Globalmente, 30°k da população prisional é 
composta de prisioneiros não condenados ou em pré-julgamento. Entre os presos 
condenados, l8°k estão na prisão por delitos relacionados à droga. O uso excessivo 
da pena de prisão por crimes relacionados às drogas de natureza menor é ineficaz 
na redução da reincidência e sobrecarrega os sistemas de justiça penal, impedindo
-os de lidar de forma eficiente com crimes mais graves. 

Análise a partir de dados da OMS (Organização Mundial da Saúde): 

Um dos maiores questionamentos se dá com relação ao consumo de álcool. 
No Brasil, a criminalização do consumo do álcool é sempre alvo de debates. 
Isso por conta das problemáticas que se associam ao mesmo. Dessa forma, 
ainda hoje, o tema alcoolismo é um "tabu" para grande parte dos jovens. 

Segundo o Relatório Global sobre Álcool e Saúde, da Organização Mundial 
de Saúde (OMS), publicado em maio de 2014, estima-se que no mundo 
indivíduos com 15 anos ou mais consumiram cerca de 6,2 litros de álcool 
puro em 2010, o equivalente a 13,5 g por dia. No Brasil, porém, o consumo 
total estimado equivale a 8,7 litros por pessoa, 40°k maior do que a mé
dia mundial. A OMS diz ainda que, 'Cm 2003, o consumo no Brasil era bem 
maior- 9,8 litros por pessoa. 
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Em que pese a diminuição do Zonsumo de álcool em território brasileiro na 
comparação entre 2003 e 2010, retratada no estudo, as projeções para a 
próxima década indicam que ele voltará a aumentar, ultrapassando a linha 
de 10 litros por pessoa. O abuso no consumo é outro dado que põe o Bra· 
sil negativamente à frente do ranking mundial. Segundo a OMS, no país, a 
parcela da população que experimentou consumo excessivo de álcool pelo 
menos uma vez durante o ano foi de 12,5°&.. A média mundial é de 7,5°k. Para 
piorar a situação, por causa do amplo acesso, cada vez mais a dependência 
do álcool é cruzada com outras drogas. 

De acordo com a OMS, o uso nocivo do álcool é um dos fatores de risco de 
maior impacto para a morbidade, mortalidade e incapacidades em todo o 
mundo e está relacionado a 3,3 milhões de mortes por ano, o que significa 
que quase 6°k das mortes em todo o planeta são atribuídas total ou par
cialmente ao álcool. Em todo o mundo, aponta a OMS, as faixas etárias mais 
jovens (20-49 anos) são as principais afetadas pelas mortes associadas ao 
uso do álcool. 

Nesse leque de dados e no cruzamento de informações entram discussões 
sobre: 
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• Necessidade de regulamentar a venda de maneira mais próxima, promovendo 
controle e fiscalização; 

Criminalizar o álcool como droga ilícita (atingindo o mercado como um todo); 

• Rever as penalidades para indivíduos que consomem álcool e dirigem (Lei 
Seca); 

Motivações que levam os indivíduos ao consumo do álcool; 

Facilidade no acesso às bebidas alcoólicas; 

Falta de monitoramento dos pais; 

Rompimento do "tabu" de se discutir o tema entre os jovens. 
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32. LEI ROUANET E A QUESTÃO ÉTICA DA CULTURA IMATERIAL 

Uma das legislações mais citadas nos últimos tempos e escancarada para críticas 
foi a lei Rouanet. Em 2016, operação (Operação Boca Livre) da Polícia Federal partiu 
da lei para chegar a golpistas. A lei suscita um debate acerca do investimento no 
quesito cultural, elemento marcante de qualquer nação desenvolvida no sentido 
amplo do termo, e tão deficitário na realidade brasileira. 

Entendendo a lei Rouanet: 

A lei Rouanet foi sancionada no governo de Fernando Collor, em 1991, como 
parte do Programa Nacional de Apoio à Cultura. 

Trata-se de uma política de renúncia fiscal. Artistas, produtores culturais, 
fundações e empresas podem captar dinheiro com entes privados para 
o financiamento de projetos. Posteriormente essas empresas abatem de 
impostos o valor destinado aos projetos. 

Cerca de R$ 1,18 bilhão foi a captação autorizada pela lei em 2015. o Ministério 
da Cultura informa que cerca de 10 mil projetos são inscritos anualmente na 
lei. Destes, 54•t, são aprovados para solicitar recursos. Apenas 35% conseguem 
de fato captar a verba. 

Quem quer conseguir recursos pela Lei Rouanet precisa, primeiro, da aprova
ção do Ministério da Cultura. É o governo que autoriza a captação e decide 
quanto cada atividade cultural pode captar. Com os projetos aprovados, os 
autores procuram as empresas em busca do financiamento. 

O dinheiro destinado pelas empresas a projetos da lei Rouanet é integral
mente deduzido do Imposto de Renda no ano seguinte. Ou seja, em vez de 
pagar ao governo, a empresa financia um projeto cultural já chancela do pelo 
Ministério da Cultura. O limite para o incentivo é de 4•k do imposto devido 
por empresas e 6°b para pessoas físicas. 

A empresa que patrocina o projeto é chamada de incentivadora. O projeto 
cultural pode ser incentivado por doação ou patrocínio. Doação serve ape
nas para incentivados sem fins lucrativos. Patrocínio permite que o nome 
da incentivadora seja divulgado. 

Até receber dinheiro da Lei Rouanet, um projeto passa por diversas etapas 
de avaliação. A primeira é feita pelo próprio Ministério da Cultura, que 
analisa a documentação. O projeto também é analisado por entidades que 
atuam na área, chamadas de parecerista. 

O parecerista apura a viabilidade e solicita eventuais ajustes no projeto. A 
palavra final é da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, formada por 
artistas, representantes da sociedade civil e empresários. Eles são escolhidos 
pelo ministério e têm mandato de dois anos. 
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• Quais as críticas à lei: a destinação dos recursós captados pela Lei Rouanet 
é alvo constante de críticas. No Congresso, há um pedido de CPI protocolado 
pelo DEM na Mesa Diretora da Câmara que aguarda a decisão da presidência 
para começar a funcionar. o deputado Alberto Fraga (DEM-DF), um dos arti
culadores da CPI, quer investigar a "aplicação muito seletiva" da legislação. 
Os parlamentares questionam os critérios utilizados na aprovação de pro
jetos e o apoio a grandes eventos. Há também queixas de artistas sobre os 
projetos privilegiados pelas empresas incentivadoras. Segundo os críticos, 
elas dão preferência a critérios comerciais em detrimento dos culturais na 
avaliação. 

• Quais são as vantagens da lei: quando a lei Rouanet foi criada, a ideia era 
descentralizar a decisão sobre o incentivo à cultura. Tirar das mãos apenas 
do governo e dar à sociedade pelo menos uma parte do direito de escolher 
sobre os projetos que devem ou não receber dinheiro público. É como se 
fosse um tipo de mecenato, para incentivar a atuação de outros setores. 
Além disso, esse modelo agiliza o repasse, já que fica menos sujeito à bu
rocracia que envolve os trâmites de órgãos públicos. Há também o motivo é 
orçamentário. Na lei Rouanet, o dinheiro não passa pelos cofres do governo 
e por isso não é considerado despesa. Assim, para garantir os recursos da 
cultura, é mais eficiente abrir mão de receitas futuras do que tentar garantir 
despesas. (Fonte: Nexo jornal) 

Para efeito de argumentos, a produção textual deve se ocupar de uma análise 
sobre o investimento em cultura e os benefícios para um país. Atualmente, por na
tureza, discutir cultura é ingressar em um emaranhado de aspectos que revelam a 
diversidade como um problema, e não como algo positivo. Essa pobreza cultural se 
conecta a valores de baixa valorização de artistas de rua, amadores e demais indi
víduos que tenta sobreviver da arte. Visto isso, é preciso que a valorização atenda 
aos ganhos intelectuais, e não apenas ao âmbito econômico. 

No cenário de intolerância ampliada, falta de respeito e perseguição maximizada, 
a apropriação cultural tornou-se um problema. Quando uma cultura adota simbologiás 
de outra, fincando algum elencando de destaque ou fazendo de maneira natural, 
pode nascer a prática preconceituosa. Nesse sentido, notamos como a apropriação 
cultural (conceito antropológico) pode ser exemplificada pela falta de estímulo ao 
tema. A ideia de culturas dominantes e culturas oprimidas mostra bem o conflito 
ao invés do diálogo. 

Recorte das referências para o tema (Porta Uol): 
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Nesse vazio de valorização cultural, tudo que é produzido no campo imaterial 
não ganha sentido. Se não atende aos padrões do mercado, se torna facilmente 
descartado. Portanto, a reflexão sobre os estímulos à cultura e a injeção de valores 
culturais já se tornou mais do que emergencial. 

33· ANIMAIS NO CENTRO DO DEBATE ATIVISTA E CIENTrFICO 

Desde o ano de 2015, quando o leão Ceci! (símbolo da cultura do Zimbábue) foi 
morto por um dentista dos Estados Unidos da América, durante uma caça "esporti
va", o tema que coloca os animais como protagonistas ganhou destaque. Na época, 
rapidamente os ativistas em defesa dos animais se mobilizaram pelas redes sociais 
com o intuito de pressionar as autoridades competentes, para a aplicação de uma 
pena rígida ao caçador (fato que não aconteceu, sendo que o mesmo foi inocentado 
da situação, por conta de não saber que se tratava de uma ação ilegal -segundo 
a justificativa). 

o ano de 2016 chegou com novos acontecimentos que conectaram os ativistas 
para a problematização de diferentes situações. Um aligátor matou uma criança 
de dois anos no parque da Disney, nos EUA. Uma série de banhistas registrou, por 
meio de fotos, um momento com um golfinhq, em Buenos Aires, sendo que o animal 
havia sido retirado da água por conta da vaidade humana de fazer tais registros 
(fato contestado por alguns indivíduos que alegaram que o animal já estava morto). 
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o parque SeaWorld, sediado em Orlando, na Flórida, afirmou que não criará mais 
orcas em cativeiro. A queda de popularidade do parque se dá por conta das inten
sas críticas à maneira como os mamíferos marinhos são tratados nas dependências 
do parque (a fim da exploração pelos seres humanos, com intuito de obtenção de 
vantagens econômicas). O documentário "Biackfish", produzido em 2013, denunciou 
a maneira como os animais são tratados pelos responsáveis do SeaWorld, o que 
gerou forte onda de protestos (alguns ativistas defendem o fim das baleias em 
apresentações como as do parque). 
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No ano de 2016, outros casos envolvendo animais se multiplicaram: 

Caso do gorila de um zoológico de Cincinnati, nos EUA: um garoto caiu em 
uma jaula de um gorila ameaçado de extinção. Os responsáveis pelo zoo
lógico optaram por matar o gorila a fim de proteger a criança. Tal medida 
foi tomada após as reações do gorila junto ao garoto (fato questionável, 
visto que especialistas chegaram a apontar que se tratava de instinto e não 
violência). No caso, rapidamente, ativistas se mobilizaram para pedir que 
os pais do garoto fossem responsáveis por tal acontecimento que levou o 
gorila à morte. Entretanto, a morte do gorila Harambe, de 17 anos e 200 

quilos, não resultou na responsabilização dos responsáveis pela criança. 

Nos EUA, a morte de um menino de 2 anos no "Grand Floridian Resort and 
Spa", no complexo do parque da Disney, após ser arrastado por um aligátor 
(jacaré da região) até um lago, gerou reações diferentes. Uma parcela do 
público acusou o parque de negligência e realizou também acusações contra 
os pais da criança; outra parcela considerou uma tragédia sem precedentes 
(primeiro episódio em 45 anos). Algumas famílias chegaram a postar fotos 
dos filhos na área onde o garoto de 2 anos foi pego pelo aligátor, como 
forma de amenizar a perseguição contra os responsáveis pela criança. 

• No Brasil, durante a passagem da tocha olímpica pela cidade de Manaus, um 
fatídico episódio chamou a atenção. A onça ]uma, abatida após participar 
do revezamento da tocha no Centro de Instrução de Guerra na Selva (Cigs), 
gerou ampla mobilização de ativistas. A onça foi abatida pelo Exército após 
fugir e avançar contra um militar. A própria organização da Rio 2016 chegou 
a comunicar que o episódio fora um erro que poderia ser evitado. o exército 
foi multado em R$ 40 mil pelo Instituto de Proteção Animal do Amazonas 
(lpaam). Alguns especialistas chegaram a afirmar que a exploração da imagem 
animal para tal evento resultou na situação de estresse, fato que poderia 
ser evitado. 

Um episódio na Espanha, em julho de 2016, também ganhou os noticiários. 
Durante uma tourada, um toureiro de 29 anos morreu após ser atingido por 
um touro. A competição acontecia na cidade de Teruel, em Aragão. A com
petição era transmitida ao vivo e os telespectadores assistiram à queda do 
toureiro e à posterior chifrada no peito. A possibilidade de proibição das 
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touradas já é discutida há algum tempo. No caso dos argumentos favorá
veis ao evento, além de sustentar um traço cultural da Espanha, a tourada 
movimenta um mercado bilionário. Segundo a ANOET (Associação Nacional 
de Organizadores de Tourada, na sigla em inglês), a Espanha perderia um 
montante de 3,6 bilhões de euros por ano com a proibição dos festivais de 
tourada. Apenas a capital Madrid enfrentaria a perda de R$ 990 milhões (244 

milhões de euros) em receitas, se extinguisse o festival. 

Em junho de 2016, a prefeitura de Buenos Aires, na Argentina, anunciou que 
irá fechar o zoológico da cidade. Inaugurado em 1875 e bastante visitado 
por turistas, o zoológico dará espaço a um eco parque. No contexto atual, a 
existência dos zoológicos é bastante discutida, visto que a mercantilização do 
lazer se torna artificial com a ida a espaços onde é possível notar o estresse 
dos animais e o total distanciamento de condições naturais de existência. 

Outro aspecto da discussão que envolve animais e demonstra elevador ter de 
divergência diz respeito à realização de testes em animais. Nos últimos tempos, 
várias legislações evoluíram no sentido de restringir esse tipo de procedimento 
científico. Entretanto, em alguns setores da ciência, os animais continuam sendo 
essenciais para a evolução de medicamentos e demais procedimentos voltados 
para a área da saúde. 

Ativistas e cientistas se veem em caminhos opostos com relação ao tema: os 
mesmos testes que podem ajudar a salvar a vida humana geram sofrimento para 
alguns animais. No Brasil, o Concea (Conselho Nacional de Experimentação Animal) 
e o Ceuas (Comissão de Ética no Uso de animais) são responsáveis por lidar com 
as devidas limitações. 

Um dos elementos que solidificam a defesa da não utilização de animais em 
testes é a imprecisão dos resultados. Um exemplo histórico foi a talidomida, remédio 
vendido para grávidas que causou a deformação de fetos em várias mulheres nos 
anos 1950. Era usado como sedativo para aliviar as náuseas das mulheres grávidas. 
Em todo o mundo, estima-se que entre 10 mil e 20 mil bebês nasceram sem pedaços 
dos braços ou pernas, ou com as mãos ou pés diretamente colados ao tronco. O 
remédio foi testado antes em animais. 

Por outro lado, Louis Pasteur, Carlos Chagas e Albert Sabin utilizaram-se de ani
mais para o desenvolvimento de testes e alcançaram resultados históricos para a 
ciência. Desde 2014, o estado de São Paulo tem uma lei que proíbe a utilização de 
animais no desenvolvimento de cosméticos, perfumes e produtos de higiene pessoal. 
No caso de não cumprimento, a lei prevê multa de mais de R$ 1 milhão por animal 
usado para a instituição que desrespeitar as novas regras. Para o profissional que 
não seguir as novas normas, a sanção prevista é de cerca de R$ 40 mil. Na União 
Europeia, os testes em animais para cosméticos são proibidos desde 2009. Em feiras 
de produtos, a não utilização de animais em pesquisas é um marl~eting positivo 
para as empresas. 
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34· A VIOlAÇÃO DOS DIREITOS DOS IDOSOS NO CONTEXTO DE DESVALORIZAÇÃO DA 
VELHICE 

Um dos temas de maior alcance dos últimos tempos é a questão do envelheci
mento da população. o processo de ampliação da expectativa de viela acabou por 
produzir desafios para os países ampararem populações cada vez mais idosas. Dessa 
forma, o tema se tornou elemento corriqueiro nas pesquisas científicas e em debates 
da esfera econômica- como a questão da aposentadoria I Reforma Previdenciária. 

No contexto brasileiro, o tema torna-se vertiginosamente incendiário, haja vista 
que o processo ela Reforma Previdenciária tem sido debatido há anos no contexto 
político do país. Além disso, a questão da saúde- medicina, em geral- acaba por se 
tornar um grande desafio para um país com uma população de idosos (o que eleva 
o potencial crítico da temática, visto que a realidade da saúde brasileira passa por 
dificuldades estruturais e operacionais). 

O envelhecimento da população envolve uma análise da realidade demográfica 
dos diferentes países. Segundo a ONU, o número de pessoas com mais de 6o anos 
deverá aumentar mais do que o dobro globalmente, ele cerca de 900 milhões de 
pessoas em 2015 para mais de 2,1 bilhões em 2050. A Ásia abriga mais da metade 
da população mundial de 901 milhões de idosos, com 508 milhões de pessoas acima 
de 6o anos. Outros 177 milhões de idosos moram na Europa, 75 milhões na América 
do Norte, 71 milhões na América Latina e no Caribe, 64 milhões na África e 6 milhões 
na Oceania. Pela primeira vez na história, a humanidade vai chegar a um ponto em 
que há menos crianças do que pessoas idosas no mundo. 

Aspectos demográficos para a compreensão das causas do envelhecimento da 
população: 
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Desde 2ooo, a expectativa de vida aumentou consideravelmente em grande 
parte dos países do mundo. A evolução da medicina e das condições sa
nitárias explicam tal fenômeno. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 
entre 2000 e 2015, a expectativa de vida aumentou cinco anos globalmente, 
evolução mais rápida desde a década de 1960. O indicador havia tido forte 
declínio nos anos 1990, afetado pela queda da expectativa de vida na África 
devido à epidemia de AIDS, e na Europa Oriental após o colapso da União 
Soviética. 

Nos últimos 15 anos, o aumento maior ocorreu na Região Africana da OMS, 
onde a expectativa de vida subiu 9,4 anos, passando para 6o anos. Apesar 
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do avanço, que ocorreu principalmente devido a melhoras na sobrevivência 
infantil, aos avanços no controle da malária e a um maior acesso aos antir
retrovirais para o tratamento de HIV, a região continua com as taxas mais 
baixas do mundo. 

• Nesse contexto de transições demográficas (dinamismo da população), alguns 
conceitos tornam-se elementares: 

- Natalidade: relação entre o número de nascidos vivos e o total da po
pulação em um dado lugar, num dado período de tempo. Calcula-se a 
taxa de natalidade dividindo-se o número de nascidos vivos em um ano 
pelo número de habitantes (do país, região ou cidade). 

- Mortalidade: número de pessoas que morrem em determinada época 
ou em determinada região, país, etc. A taxa de mortalidade é calculada 
dividindo-se o número de pessoas mortas pelo número de habitantes. 

- Fecundidade: é a capacidade de reprodução de determinada sociedade. 
A taxa de fecundidade é calculada dividindo-se o número de filhos nas
cidos pelo número de mulheres entre 15 e 49 anos, numa determinada 
população. 

Um dos aspectos mais relevantes para o tema diz respeito ao significado que a 
velhice tem para a sociedade contemporânea. Na maior parte das vezes, o idoso é 
visto como um "peso" social, como elemento retrógrado e ultrapasso, sendo entendi
do como um fardo para o progresso. O jovem associa-se com a visão do "moderno", 
o que mitiga o sentido da velhice. Não é à toa que o preconceito etário pode ser 
observado em vários segmentos coletivos, com ênfase para o mercado de trabalho. 

Segundo um estudo produzido pela Organização Mundial da Saúde (OMS), atitu
des negativas ou discriminatórias contra idosos prejudicam a saúde física e mental 
dessa população. Idosos que se sentem um fardo percebem suas vidas como menos 
valiosas, colocando-se em risco de depressão e isolamento social, de acordo com 
a OMS. Os dados da pesquisa assustam: 6o0fo da população afirmou que os idosos 
não são respeitados. A pesquisa revelou que os países onde os idosos são menos 
respeitados são os que têm as rendas mais altas. 

Outro ponto que se aponta como um entrave para a população idosa é a questão 
da limitação funcional. Um em cada três idosos brasileiros apresenta alguma limitação 
funcional. Desse grupo, 80°fo- cerca de 6,5 milhões de indivíduos- recebem ajuda 
de familiares para realizar alguma atividade do cotidiano, como fazer compras ou 
se vestir, mas 360 mil não podem contar com o apoio dos parentes. Os números são 
da pesquisadora e professora Maria Fernanda Costa, da Fundação Oswaldo Cruz de 
Minas Gerais, e foram apresentados em encontro realizado pela Organização Pan
·Americana da Saúde (OPAS) e pelo Ministério da Saúde brasileiro. 

Em 2015, pensando na saúde do idoso, a 'lorganização Mundial da Saúde lançou 
o Plano de Ação Mundial sobre Envelhecimento e Saúde. O documento inclui cinco 
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objetivos estratégicos que buscam promover a capacidade funcional durante toda 
a vida por meio da adoção de medidas de envelhecimento saudável; a criação 
de ambientes adaptados aos idosos; a adaptação dos sistemas de saúde para as 
necessidades desse público; estímulos ao desenvolvimento de redes sustentáveis 
e equitativas de atenção a longo prazo, bem como melhorias nos processos de 
investigação. 

Um dos avanços na realidade brasileira para proteção dessa parcela da popu
lação foi o Estatuto do Idoso. Desde 2003, o Estatuto do Idoso (Lei no 10.741) regula 
os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 6o anos. o do
cumento define que são obrigações da família e do Estado garantir aos idosos o 
direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, 
ao trabalho, entre outros. É essa lei que assegura, por exemplo, o passe gratuito 
nos transportes públicos; o atendimento domiciliar, incluindo a internação, para 
quem estiver impossibilitado de se locomover; e que veta a determinação de limite 
máximo de idade para admissão de idosos, inclusive em concursos. 
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Fonte: Portal Brasil, com informações da Previdência Social, da Câmara dos Deputados, do IBGE e do 
Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário 

Ainda que tenha representado um avanço para a proteção da população idosa, 
o Estatuto precisa avançar em alguns pontos. Um dos problemas em alta no Brasil 
diz respeito às variadas formas de violência contra o idoso: 

35· QUESTÃO INDfGENA NO BRASIL 

Uma das reflexões mais carentes a nível nacional diz respeito a importância do 
índio para a cultura brasileira. Muitas vezes, a sociedade negligencia a importância 
de toda a tradição indígena para refletir sobre o processo de sincretismo cultural e 
entender a real identidade do país. Dessa forma, os indígenas são vistos de forma 
estagnada, como uma parcela da sociedade sem representatividade maior, com o 
olhar voltado para o esgotamento e um pressuposto arcaico. 

Assim sendo, a análise crítica deve se voltar para um desenho da importância da 
cultura indígena e, principalmente, a necessidade de revitalização desses elementos 
para uma compreensão concreta da identidade brasileira. Outro segmento relevante 
diz respeito à proteção de todo esse aparato cultural, humano e intelectual - fato 
muitas vezes esquecido e desamparado pelo Estado. 

Alguns elementos são importantes para a compreensão do tema: 

A expansão urbana promove uma tensão com os interesses indígenas. A 
questão territorial torna-se um elemento de disputa entre ruralistas (grandes 
fazendeiros) e as tribos indígenas- destaque para a expansão das fronteiras 
agrícolas. 

Grandes obras, como o caso de hidrelétricas, também ameaçam a permanên
cia das tribos indígenas em determinadas áreas. Segundo a ONU, os povos 
indígenas reportaram ameaças a seus direitos no contexto de megaprojetos 
como a construção de hidrelétricas, projetos de mineração e a instalação 
de linhas de transmissão, iniciados sem consulta prévia a esses povos. 

No Rio de janeiro, o Museu do índio é um exemplo de descaso com a comu
nidade indígena em si. O local foi alvo de disputa no início de 2013 quando 
o governo do estado do Rio anunciou a intenção de derrubar o prédio 
para construção do Complexo do Maracanã, que receberia partidas da 
Copa de 2014. Sem a reforma prometida, o local se encontra desamparado 
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pelo poder do estado, o que demonstra a falta de compromisso com a 
preservação da cultura indígena. 

• A violência contra a população indígena é um dos pontos de maior emergência 
no debate. o estado do Mato Grosso do Sul é o líder em casos de violência 
contra os índios. Segundo o relatório de Violência Contra os Povos Indígenas 
no Brasil - dados de 2015, divulgado pelo Conselho lndigenista Missionário 
(Cimi), foram registrados 51 casos de violência, sendo 25 assassinatos de 
índios. O relatório ainda aponta 12 tentativas de homicídios, cinco casos de 
lesões corporais, ameaças, violência sexual, racismo e abuso de poder. Além 
disso, o levantamento apontou a violência causada por omissão do poder 
público. No estado, foram quatro casos de desassistência na área da saúde, 
um de educação escolar e oito de situações gerais. 

Nas últimas três décadas, quase mil indígenas foram assassinados no Brasil, 
segundo levantamentos do Cimi (Conselho lndigenista Missionário) e CPT 
(Comissão Pastoral da Terra). 

• Em setembro de 2016, após constantes inspeções da Organização das Nações 
Unidas (ONU), a entidade afirmou que a população indígena brasileira vive 
a situação mais grave desde 1988. De acordo com o Conselho lndigenista 
Missionário, 92 indígenas foram assassinados em 2007; em 2014, esse número 
havia aumentado para 138, tendo o Mato Grosso do Sul o maior número de 
mortes. Com frequência, os assassinatos constituem represálias em contextos 
de reocupação de terras ancestrais pelos povos indígenas depois de longos 
atrasos nos processos de demarcação. A ONU fez algumas recomendações 
para tratar das questões mais prementes que observou no país. Elas dizem 
respeito à necessidade de medidas urgentes para enfrentar a violência e 
discriminação contra os povos indígenas e o fortalecimento de instituições 
públicas como a Fundação Nacional do Índio (FUNAI). A ONU recomendou 
ainda redobrar os esforços na demarcação e proteção de terras e alocar 
recursos para melhorar o acesso à justiça, entre outras recomendações. 

• Atualmente, existem no Brasil cerca de 305 grupos que se autoidentificam 
como povos indígenas, falando mais de 27 4 línguas. Apesar de representarem 
apenas 0,43•1o da população, os povos indígenas estão presentes em So% 
dos municípios brasileiros. 

• A ONU destacou que processos coloniais e genocidas resultaram num declínio 
da população nativa, de um número estimado de 5 milhões de pessoas antes 
da chegada dos europeus, para menos de 1 milhão atualmente. Contudo, 
de acordo com o censo nacional de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), a população indígena está crescendo. 

Dentro da perspectiva da base argumentativa no âmbito mais abstrato, o texto 
deve enfatizar a luta da população indígena para "existir". Assim sendo, a retoma
da do processo de construção histórico social com a chegada dos portugueses, faz 
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emergir o debate sobre o processo de aculturação que essa população enfrentou 
- partindo de uma visão etnocêntrica, os portugueses dominaram os povos com o 
propósito de civilização, entendendo a cultura nativa como inferior. 

No âmbito legal, alguns eventos ganharam destaque, apresentando uma evolução 
para a proteção da cultura indígena. Em 1910 foi criado o SPI- Serviço de Proteção 
ao fndio, que buscava fazer o contato com tribos isoladas e promover a coexistência 
pacífica entre colonizadores e indígenas nas frentes de expansão econômica. Em 
1973, o governo aprovou o Estatuto do Índio. E finalmente, em 1988, foi promulgada a 
nova Constituição Federal, que inovou ao estabelecer o direito originário dos índios 
sobre as terras que tradicionalmente ocupam e reconheceu oficialmente direitos 
de cidadania, como o respeito à identidade e organização social, costumes, línguas, 
crenças e tradições. 

Veja na íntegra o texto do Estatuto do índio a fim de compreender a expansão 
da proteção por meio desse exemplo de mecanismo legal, mas rebuscando o dis
tanciamento do efeito prático de proteção aos mesmos. 

~~l_~t>I~Ci,.QOJ'-Jl~~l9-!>E D E~\O_MJIRQ_Q.f;_~913_, 

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei: 

TÍTULO I 
Dos Princípios e Definições 

Art. 10 Esta Lei regula a situação jurídica dos índios ou silvícolas e das comunidades indígenas, 
com o propósito de preservar a sua cultura e integrá-los, progressiva e harmoniosamente, 
à comunhão nacional. 

Parágrafo único. Aos índios e às comunidades indígenas se estende a proteção das leis do 
País, nos mesmos termos em que se aplicam aos demais brasileiros, resguardados os usos, 
costumes e tradições indígenas, bem como as condições peculiares reconhecidas nesta Lei. 

Art. 20 Cumpre à União, aos Estados e aos Municípios, bem como aos órgãos das respectivas 
administrações indiretas, nos limites de sua competência, para a proteção das comunidades 
indígenas e a preservação dos seus direitos: 

I - estender aos índios os benefícios da legislação comum, sempre que possível a sua 
aplicação; 

11 - prestar assistência aos índios e às comunidades indígenas ainda não integrados à 
comunhão nacional; 

111- respeitar, ao proporcionar aos índios meios para o seu desenvolvimento, as peculia
ridades inerentes à sua condição; 

IV - assegurar aos índios a possibilidade de livre escolha dos seus meios de vida e 
subsistência; 

V - garantir aos índios a permanência voluntária no seu habitat, proporcionando-lhes ali 
recursos para seu desenvolvimento e progresso; 

VI - respeitar, no processo de integração do ínii,io à comunhão nacional, a coesão das co
munidades indígenas, os seus valores culturais, tradições, usos e costumes; 
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VIl - executar, sempre que possível mediante a colaboração dos índios, os programas e 
projetos tendentes a beneficiar as comunidades indígenas; 

VIII - utilizar a cooperação, o espírito de iniciativa e as qualidades pessoais do índio, 
tendo em vista a melhoria de suas condições de vida e a sua integração no processo de 
desenvolvimento; 

IX- garantir aos índios e comunidades indígenas, nos termos da Constituição, a posse per
manente das terras que habitam, reconhecendo-lhes o direito ao usufruto exclusivo das 
riquezas naturais e de todas as utilidades naquelas terras existentes; 

X- garantir aos índios o pleno exercício dos direitos civis e políticos que em face da legis
lação lhes couberem. 

Parágrafo único. (Vetado). 

Art. 3o Para os efeitos de lei, ficam estabelecidas as definições a seguir discriminadas: 

1 - Índio ou Silvícola - É todo indivíduo de origem e ascendência pré-colombiana que se 
identifica e é identificado como pertencente a um grupo étnico cujas características culturais 
o distinguem da sociedade nacional; 

11- Comunidade Indígena ou Grupo Tribal - É um conjunto de famílias ou comunidades ín
dias, quer vivendo em estado de completo isolamento em relação aos outros setores da 
comunhão nacional, quer em contatos intermitentes ou permanentes, sem contudo estarem 
neles integrados. 

Art 4° Os índios são considerados: 

I- Isolados- Quando vivem em grupos desconhecidos ou de que se possuem poucos e vagos 
informes através de contatos eventuais com elementos da comunhão nacional; 

11- Em vias de integração -Quando, em contato intermitente ou permanente com grupos 
estranhos, conservam menor ou maior parte das condições de sua vida nativa, mas aceitam 
algumas práticas e modos de existência comuns aos demais setores da comunhão nacional, 
da qual vão necessitando cada vez mais para o próprio sustento; 

111- Integrados- Quando incorporados à comunhão nacional e reconhecidos no pleno exer
cício dos direitos civis, ainda que conservem usos, costumes e tradições característicos da 
sua cultura. 

TÍTULO 11 
Dos Direitos Civis e Políticos 

CAPÍTULO I 
Dos Princípios 

Art. so Aplicam-se aos índios ou silvícolas as normas dos artigos 145 e 146, da Constituição 
Federal, relativas à nacionalidade e à cidadania. 

Parágrafo único. O exercício dos direitos civis e políticos pelo índio depende da verificação 
das condições especiais estabelecidas nesta Lei e na legislação pertinente. 

Art. 6o Serão respeitados os usos, costumes e tradições das comunidades indígenas e seus 
efeitos, nas relações de família, na ordem de sucessão, no regime de propriedade e nos 
atos ou negócios realizados entre índios, salvo se optarem pela aplicação do direito comum. 

Parágrafo único. Aplicam-se as normas de direito comum às relações entre índios não 
integrados e pessoas estranhas à comunidade indígena, excetuados os que forem menos 
favoráveis a eles e ressalvado o disposto nesta Lei. 
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CAPÍTULO 11 

Da Assistência ou Tutela 

Art. 7• Os índios e as comunidades indígenas ainda não integrados à comunhão nacional 
ficam sujeito ao regime tutelar estabelecido nesta Lei. 

§ 1• Ao regime tutelar estabelecido nesta Lei aplicam-se no que couber, os princípios e normas 
da tutela de direito comum, independendo, todavia, o exercício da tutela da especialização 
de bens imóveis em hipoteca legal, bem como da prestação de caução real ou fidejussória. 

§ 2• Incumbe a tutela à União, que a exercerá através do competente órgão federal de 
assistência aos silvícolas. 

Art. 8• São nulos os atos praticados entre o índio não integrado e qualquer pessoa estranha 
à comunidade indígena quando não tenha havido assistência do órgão tutelar competente. 

Parágrafo único. Não se aplica a regra deste artigo no caso em que o índio revele consciên
cia e conhecimento do ato praticado, desde que não lhe seja prejudicial, e da extensão 
dos seus efeitos. 

Art. 9• Qualquer índio poderá requerer ao juiz competente a sua liberação do regime tutelar 
previsto nesta Lei, investindo-se na plenitude da capacidade civil, desde que preencha os 
requisitos seguintes: 

I- idade mínima de 21 anos; 

11- conhecimento da língua portuguesa; 

111- habilitação para o exercício de atividade útil, na comunhão nacional; 

IV- razoável compreensão dos usos e costumes da comunhão nacional. 

Parágrafo único. o juiz decidirá após instrução sumária, ouvidos o órgão de assistência ao 
índio e o Ministério Público, transcrita a sentença concessiva no registro civil. 

Art. 10. Satisfeitos os requisitos do artigo anterior e a pedido escrito do interessado, o 
órgão de assistência poderá reconhecer ao índio, mediante declaração formal, a condição 
de integrado, cessando toda restrição à capacidade, desde que, homologado judicialmente 
o ato, seja inscrito no registro civil. 

Art. 11. Mediante decreto do Presidente da República, poderá ser declarada a emancipação 
da comunidade indígena e de seus membros, quanto ao regime tutelar estabelecido em 
lei, desde que requerida pela maioria dos membros do grupo e comprovada, em inquérito 
realizado pelo órgão federal competente, a sua plena integração na comunhão nacional. 

Parágrafo único. Para os efeitos do disposto neste artigo, exigir-se-á o preenchimento, pelos 
requerentes, dos requisitos estabelecidos no artigo 9•. 

CAPÍTULO 111 
Do Registro Civil 

Art. 12. Os nascimentos e óbitos, e os casamentos civis dos índios não integrados, serão 
registrados de acordo com a legislação comum, atendidas as peculiaridades de sua condição 
quanto à qualificação do nome, prenome e filiação. 

Parágrafo único. o registro civil será feito a pedido do interessado ou da autoridade ad
ministrativa competente. 

Art. 13. Haverá livros próprios, no órgão competente de assistência, para o registro ad
ministrativo de nascimentos e óbitos dos índios, da cessação de sua incapacidade e dos 
casamentos contraídos segundo os costumes tribais. 
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Parágrafo único. o registro administrativo constituirá, quando couber documento hábil para 
proceder ao registro civil do ato correspondente, admitido, na falta deste, como meio 
subsidiário de prova. 

CAPITULO IV 
Das Condições de Trabalho 

Art. 14. Não haverá discriminação entre trabalhadores indígenas e os demais trabalhadores, 
aplicando·se-lhes todos os direitos e garantias das leis trabalhistas e de previdência social. 

Parágrafo único. É permitida a adaptação de condições de trabalho aos usos e costumes 
da comunidade a que pertencer o índio. 

Art. 15. Será nulo o contrato de trabalho ou de locação de serviços realizado com os índios 
de que trata o artigo 4•, I. 

Art. 16. Os contratos de trabalho ou de locação de serviços realizados com indígenas em 
processo de integração ou habitantes de parques ou colônias agrícolas dependerão de 
prévia aprovação do órgão de proteção ao índio, obedecendo, quando necessário, a 
normas próprias. 

§ 1• Será estimulada a realização de contratos por equipe, ou a domicílio, sob a orientação 
do órgão competente, de modo a favorecer a continuidade da via comunitária. 

§ 2• Em qualquer caso de prestação de serviços por indígenas não integrados, o órgão de 
proteção ao índio exercerá permanente fiscalização das condições de trabalho, denunciando 
os abusos e providenciando a aplicação das sanções cabíveis. 

§ 3• O órgão de assistência ao indígena propiciará o acesso, aos seus quadros, de índios 
integrados, estimulando a sua especialização indigenista. 

TITULO 111 
Das Terras dos lndios 

CAPITULO I 
Das Disposições Gerais 

Art. 17. Reputam-se terras indígenas: 

I - as terras ocupadas ou habitadas pelos silvícolas, a que se referem os iL11k~it".J.Y, e 
!98JJI"ª"~º-Ilgi!!!iç!lQ; 

11 - as áreas reservadas de que trata o Capítulo 111 deste Título; 

111 - as terras de domínio das comunidades indígenas ou de silvícolas. 

Art. 18. As terras indígenas não poderão ser objeto de arrendamento ou de qualquer ato ou 
negócio jurídico que restrinja o pleno exercício da posse direta pela comunidade indígena 
ou pelos silvícolas. 

§ 1• Nessas áreas, é vedada a qualquer pessoa estranha aos grupos tribais ou comuni
dades indígenas a prática da caça, pesca ou coleta de frutos, assim como de atividade 
agropecuária ou extrativa. 

§ 2• (Vetado). 

Art. 19. As terras indígenas, por iniciativa e sob orientação do órgão federal de assistência 
ao índio, serão administrativamente demarcadas, de acordo com o processo estabelecido 
em decreto do Poder Executivo. 

§ 1• A demarcação promovida nos termos deste artigo, homologada pelo Presidente da 
República, será registrada em livro próprio do Serviço do Patrimônio da União (SPU) e do 
registro imobiliário da comarca da situação das terras. 
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§ 2• Contra a demarcação processada nos termos deste artigo não caberá a concessão de 
interdito possessório, facultado aos interessados contra ela recorrer à ação petitória ou 
à demarcatória. 

Art. 20. Em caráter excepcional e por qualquer dos motivos adiante enumerados, poderá 
a União intervir, se não houver solução alternativa, em área indígena, determinada a pro
vidência por decreto do Presidente da República. 

1• A intervenção poderá ser decretada: 

a) para pôr termo à luta entre grupos tribais; 

b) para combater graves surtos epidêmicos, que possam acarretar o extermínio da co
munidade indígena, ou qualquer mal que ponha em risco a integridade do silvícola ou do 
grupo tribal; 

c) por imposição da segurança nacional; 

d) para a realização de obras públicas que interessem ao desenvolvimento nacional; 

e) para reprimir a turbação ou esbulho em larga escala; 

f) para a exploração de riquezas do subsolo de relevante interesse para a segurança e o 
desenvolvimento nacional. 

2• A intervenção executar-se-á nas condições estipuladas no decreto e sempre por meios 
suasórios, dela podendo resultar, segundo a gravidade do fato, uma ou algumas das me
didas seguintes: 

a) contenção de hostilidades, evitando-se o emprego de força contra os índios; 

b) deslocamento temporário de grupos tribais de uma para outra área; 

c) remoção de grupos tribais de uma para outra área. 

3• Somente caberá a remoção de grupo tribal quando de todo impossível ou desaconse
lhável a sua permanência na área sob intervenção, destinando-se à comunidade indígena 
removida área equivalente à anterior; inclusive quanto às condições ecológicas. 

4• A comunidade indígena removida será integralmente ressarcida dos prejuízos decor
rentes da remoção. 

5• O ato de intervenção terá a assistência direta do órgão federal que exercita a tutela 
do índio. 

Art. 21. As terras espontânea e definitivamente abandonadas por comunidade indígena ou 
grupo tribal reverterão, por proposta do órgão federal de assistência ao índio e mediante 
ato declaratório do Poder Executivo, à posse e ao domínio pleno da União. 

CAPfTULO 11 
Das Terras Ocupadas 

Art. 22. Cabe aos índios ou silvícolas a posse permanente das terras que habitam e o di
reito ao usufruto exclusivo das riquezas naturais e de todas as utilidades naquelas terras 
existentes. 

Parágrafo único. As terras ocupadas pelos índios, nos termos deste artigo, serão bens 
inalienáveis da União (ª-r:llg~.,JY, e .!9Jl....lli!J;.onstituiçM_Le_çl_e_@!). 

Art. 23. Considera-se posse do índio ou silvícola a ocupação efetiva da terra que, de acor
do com os usos, costumes e tradições tribais, detém e onde habita ou exerce atividade 
indispensável à sua subsistência ou economicariknte útil. 
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Art. 24. O usufruto assegurado aos índios~ou silvícolas compreende o direito à posse, 
uso e percepção das riquezas naturais e de todas as utilidades existentes nas terras 
ocupadas, bem assim ao produto da exploração econômica de tais riquezas naturais 
e utilidades. 

§ 1° Incluem-se, no usufruto, que se estende aos acessórios e seus acrescidos, o uso dos 
mananciais e das águas dos trechos das vias fluviais compreendidos nas terras ocupadas. 

§ 2° É garantido ao índio o exclusivo exercício da caça e pesca nas áreas por ele ocupadas, 
devendo ser executadas por forma suasória as medidas de polícia que em relação a ele 
eventualmente tiverem de ser aplicadas. 

Art. 25. O reconhecimento do direito dos índios e grupos tribais à posse permanente das 
terras por eles habitadas, nos termos do artig_o __ :t_9_~,_Q-ª.J:Q.nstLtu_ki\QJederª_l, independerá 
de sua demarcação, e será assegurado pelo órgão federal de assistência aos silvícolas, 
atendendo à situação atual e ao consenso histórico sobre a antigUidade da ocupação, sem 
prejuízo das medidas cabíveis que, na omissão ou erro do referido órgão, tomar qualquer 
dos Poderes da República. 

CAPÍTULO 111 
Das Áreas Reservadas 

Art. 26. A União poderá estabelecer, em qualquer parte do território nacional, áreas desti
nadas à posse e ocupação pelos índios, onde possam viver e obter meios de subsistência, 
com direito ao usufruto e utilização das riquezas naturais e dos bens nelas existentes, 
respeitadas as restrições legais. 

Parágrafo único. As áreas reservadas na forma deste artigo não se confundem com as 
de posse imemorial das tribos indígenas, podendo organizar-se sob uma das seguintes 
modalidades: 

a) reserva indígena; 

b) parque indígena; 

c) colônia agrícola indígena. 

Art. 27. Reserva indígena é uma área destinada a servidor de habitat a grupo indígena, com 
os meios suficientes à sua subsistência. 

Art. 28. Parque indígena é a área contida em terra na posse de índios, cujo grau de integra
ção permita assistência econômica, educacional e sanitária dos órgãos da União, em que 
se preservem as reservas de flora e fauna e as belezas naturais da região. 

§ 1° Na administração dos parques serão respeitados a liberdade, usos, costumes e tra
dições dos índios. 

§ 20 As medidas de polícia, necessárias à ordem interna e à preservação das riquezas 
existentes na área do parque, deverão ser tomadas por meios suasórios e de acordo com 
o interesse dos índios que nela habitem. 

§ 3o O loteamento das terras dos parques indígenas obedecerá ao regime de proprieda
de, usos e costumes tribais, bem como às normas administrativas nacionais, que deverão 
ajustar-se aos interesses das comunidades indígenas. 

Art. 29. Colônia agrícola indígena é a área destinada à exploração agropecuária, adminis
trada pelo órgão de assistência ao índio, onde convivam tribos aculturadas e membros da 
comunidade nacional. 
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Art. 30. Território federal indígena é a unidade administrativa subordinada à União, instituída 
em região na qual pelo menos um terço da população seja formado por índios. 

Art. 31. As disposições deste Capítulo serão aplicadas, no que couber, às áreas em que a 
posse decorra da aplicação do ªIMº-.!91L.<1liQnsJlt!Jlç_ª.QJedeH1. 

CAPÍTULO IV 
Das Terras de Domínio Indígena 

Art. 32. São de propriedade plena do índio ou da comunidade indígena, conforme o caso, 
as terras havidas por qualquer das formas de aquisição do domínio, nos termos da legis
lação civil. 

Art. 33. O índio, integrado ou não, que ocupe como próprio, por dez anos consecutivos, 
trecho de terra inferior a cinqUenta hectares, adquirir-lhe-á a propriedade plena. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica às terras do domínio da União, 
ocupadas por grupos tribais, às áreas reservadas de que trata esta Lei, nem às terras de 
propriedade coletiva de grupo tribal. 

CAPÍTULO V 
Da Defesa das Terras Indígenas 

Art. 34. O órgão federal de assistência ao índio poderá solicitar a colaboração das Forças 
Armadas e Auxiliares e da Polícia Federal, para assegurar a proteção das terras ocupadas 
pelos índios e pelas comunidades indígenas. 

Art. 35. Cabe ao órgão federal de assistência ao índio a defesa judicial ou extrajudicial dos 
direitos dos silvícolas e das comunidades indígenas. 

Art. 36. Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, compete à União adotar as medidas 
administrativas ou propor, por intermédio do Ministério Público Federal, as medidas judiciais 
adequadas à proteção da posse dos silvícolas sobre as terras que habitem. 

Parágrafo único. Quando as medidas judiciais previstas neste artigo forem propostas pelo 
órgão federal de assistência, ou contra ele, a União será litisconsorte ativa ou passiva. 

Art. 37. Os grupos tribais ou comunidades indígenas são partes legítimas para a defesa dos 
seus direitos em juízo, cabendo-lhes, no caso, a assistência do Ministério Público Federal 
ou do órgão de proteção ao índio. 

Art. 38. As terras indígenas são inusucapíveis e sobre elas não poderá recair desapropria
ção, salvo o previsto no artigo 20. 

TÍTULO IV 
Dos Bens e Renda do Patrimônio Indígena 

Art 39. Constituem bens do Patrimônio Indígena: 

1- as terras pertencentes ao domínio dos grupos tribais ou comunidades indígenas; 

11- o usufruto exclusivo das riquezas naturais e de todas as utilidades existentes nas terras 
ocupadas por grupos tribais ou comunidades indígenas e nas áreas a eles reservadas; 

111 - os bens móveis ou imóveis, adquiridos a qualquer título. 

Art. 40. São titulares do Patrimônio Indígena: 

1- a população indígena do País, no tocante a bens ou rendas pertencentes ou destinadas 
aos silvícolas, sem discriminação de pessoas ou grupos tribais; 

11 - o grupo tribal ou comunidade indígena determinada, quanto à posse e usufruto das 
terras por ele exclusivamente ocupadas, ou a ele reservadas; 
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111 - a comunidade indígena ou grupo tribal nomeado no título aquisitivo da propriedade, 
em relação aos respectivos imóveis ou móveis. 

Art. 41. Não integram o Patrimônio Indígena: 

1 - as terras de exclusiva posse ou domínio do índio ou silvícola, individualmente conside
rado, e o usufruto das respectivas riquezas naturais e utilidades; 

11 -a habitação, os móveis e utensílios domésticos, os objetos de uso pessoal, os instru
mentos de trabalho e os produtos da lavoura, caça, pesca e coleta ou do trabalho em 
geral dos silvícolas. 

Art. 42. Cabe ao órgão de assistência a gestão do Patrimônio Indígena, propiciando-se, 
porém, a participação dos silvícolas e dos grupos tribais na administração dos próprios 
bens, sendo-lhes totalmente confiado o encargo, quando demonstrem capacidade efetiva 
para o seu exercício. 

Parágrafo único. o arrolamento dos bens do Patrimônio Indígena será permanentemente 
atualizado, procedendo-se à fiscalização rigorosa de sua gestão, mediante controle interno 
e externo, a fim de tornar efetiva a responsabilidade dos seus administradores. 

Art. 43. A renda indígena é a resultante da aplicação de bens e utilidades integrantes do 
Patrimônio Indígena, sob a responsabilidade do órgão de assistência ao índio. 

§ 1• A renda indígena será preferencialmente reaplicada em atividades rentáveis ou utilizada 
em programas de assistência ao índio. 

§ 2• A reaplicação prevista no parágrafo anterior reverterá principalmente em benefício da 
comunidade que produziu os primeiros resultados econômicos. 

Art. 44. As riquezas do solo, nas áreas indígenas, somente pelos silvícolas podem ser 
exploradas, cabendo-lhes com exclusividade o exercício da garimpagem, faiscação e cata 
das áreas referidas. 

Art. 45. A exploração das riquezas do subsolo nas áreas pertencentes aos índios, ou do 
domínio da União, mas na posse de comunidades indígenas, far-se-á nos termos da legis
lação vigente, observado o disposto nesta Lei. 

§ 1• O Ministério do Interior, através do órgão competente de assistência aos índios, repre
sentará os interesses da União, como proprietária do solo, mas a participação no resultado 
da exploração, as indenizações e a renda devida pela ocupação do terreno, reverterão em 
benefício dos índios e constituirão fontes de renda indígena. 

§ 2• Na salvaguarda dos interesses do Patrimônio Indígena e do bem-estar dos silvícolas, 
a autorização de pesquisa ou lavra, a terceiros, nas posses tribais, estará condicionada a 
prévio entendimento com o órgão de assistência ao índio. 

Art. 46. O corte de madeira nas florestas indígenas, consideradas em regime de preservação 
permanente, de acordo com aJ~1!:ª-Z e §_~·L do artj~c1_o Cfu:ligo Flores@!, está condicio
nado à existência de programas ou projetos para o aproveitamento das terras respectivas 
na exploração agropecuária, na indústria ou no reflorestamento. 

TÍTULO V 
Da Educação, Cultura e Saúde 

Art. 47. É assegurado o respeito ao patrimônio cultural das comunidades indígenas, seus 
valores artísticos e meios de expressão. 

Art. 48. Estende-se à população indígena, com as necessárias adaptações, o sistema de 
ensino em vigor no País. 
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Art. 49. A alfabetização dos índios far·se-á na língua do grupo a que pertençam, e em por
tuguês, salvaguardado o uso da primeira. 

Art. so. A educação do índio será orientada para a integração na comunhão nacional me
diante processo de gradativa compreensão dos problemas gerais e valores da sociedade 
nacional, bem como do aproveitamento das suas aptidões individuais. 

Art. 51. A assistência aos menores, para fins educacionais, será prestada, quanto possível, 
sem afastá-los do convívio familiar ou tribal. 

Art. 52. Será proporcionada ao índio a formação profissional adequada, de acordo com o 
seu grau de aculturação. 

Art. 53. o artesanato e as indústrias rurais serão estimulados, no sentido de elevar o padrão 
de vida do índio com a conveniente adaptação às condições técnicas modernas. 

Art. 54. Os índios têm direito aos meios de proteção à saúde facultados à comunhão nacional. 

Parágrafo único. Na infância, na maternidade, na doença e na velhice, deve ser assegurada 
ao silvícola, especial assistência dos poderes públicos, em estabelecimentos a esse fim 
destinados. 

Art. 55. O regime geral da previdência social será extensivo aos índios, atendidas as condi
ções sociais, econômicas e culturais das comunidades beneficiadas. 

TÍTULO VI 
Das Normas Penais 

CAPÍTULO I 
Dos Princípios 

Art. 56. No caso de condenação de índio por infração penal, a pena deverá ser atenuada 
e na sua aplicação o juiz atenderá também ao grau de integração do silvícola. 

Parágrafo único. As penas de reclusão e de detenção serão cumpridas, se possível, em re
gime especial de semiliberdade, no local de funcionamento do órgão federal de assistência 
aos índios mais próximos da habitação do condenado. 

Art. 57. Será tolerada a aplicação, pelos grupos tribais, de acordo com as instituições pró
prias, de sanções penais ou disciplinares contra os seus membros, desde que não revistam 
caráter cruel ou infamante, proibida em qualquer caso a pena de morte. 

CAPÍTULO 11 
Dos Crimes Contra os índios 

Art. 58. Constituem crimes contra os índios e a cultura indígena: 

I - escarnecer de cerimônia, rito, uso, costume ou tradição culturais indígenas, vilipendiá
los ou perturbar, de qualquer modo, a sua prática. Pena- detenção de um a três meses; 

11 - utilizar o índio ou comunidade indígena como objeto de propaganda turística ou de 
exibição para fins lucrativos. Pena -detenção de dois a seis meses; 

111- propiciar, por qualquer meio, a aquisição, o uso e a disseminação de bebidas alcoólicas, 
nos grupos tribais ou entre índios não integrados. Pena- detenção de seis meses a dois anos. 

Parágrafo único. As penas estatuídas neste artigo são agravadas de um terço, quando o 
crime for praticado por funcionário ou empregado do órgão de assistência ao índio. 

Art. 59. No caso de crime contra a pessoa, o patrimônio ou os costumes, em que o ofendi
do seja índio não integrado ou comunidade indigena, a pena será agravada de um terço. 
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TfYUlO VIl 
Disposições Gerais 

Art. 6o. Os bens e rendas do Patrimônio Indígena gozam de plena isenção tributária. 

Art. 61. São extensivos aos interesses do Patrimônio Indígena os privilégios da Fazenda 
Pública, quanto à impenhorabilidade de bens, rendas e serviços, ações especiais, prazos 
processuais, juros e custas. 

Art. 62. Ficam declaradas a nulidade e a extinção dos efeitos jurídicos dos atos de qualquer 
natureza que tenham por objeto o domínio, a posse ou a ocupação das terras habitadas 
pelos índios ou comunidades indígenas. 

§ 1• Aplica-se o disposto deste artigo às terras que tenham sido desocupadas pelos índios 
ou comunidades indígenas em virtude de ato ilegítimo de autoridade e particular. 

§ 2• Ninguém terá direito a ação ou irdenização contra a União, o órgão de assistência ao 
índio ou os silvícolas em virtude da nulidade e extinção de que trata este artigo, ou de 
suas consequências econômicas. 

§ 3• Em caráter excepcional e a juízo exclusivo do dirigente do órgão de assistência ao índio, 
será permitida a continuação, por prazo razoável dos efeitos dos contratos de arrendamento 
em vigor na data desta Lei, desde que a sua extinção acarrete graves consequências sociais. 

Art. 63. Nenhuma medida judicial será concedida liminarmente em causas que envolvam 
interesse de silvícolas ou do Patrimônio Indígena, sem prévia audiência da União e do 
órgão de proteção ao índio. 

Art. 64 (Vetado). 

Parágrafo único. (Vetado). 

Art. 65. O Poder Executivo fará, no prazo de cinco anos, a demarcação das terras indígenas, 
ainda não demarcadas. 

Art. 66. O órgão de proteção ao silvícola fará divulgar e respeitar as normas da Convenção 
107, promulgada pelo Qecre_to_~.í8~Jl.~4L_d~..!AÜilllo_gg _ _1.9§.f1. 

Art. 67. É mantida a Lei_rr~.53Z.L_cl_e _ _í__de dezE~I!lbJ:.o.Q_e_19l>Z· 

Art. 68. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 21.12.1973 

EMfUO G. MEDICI 
Alfredo Buzaid 

Antônio Delfim Netto 
]osé Costa Cavalcanti 

Além de recorrer a mecanismos legais, o texto pode percorrer um afunilamento 

crítico com relação à efetividade desses mecanismos. Nas condições burocrático

-administrativas, a lei cumpre um papel perspicaz de proteção das comunidades 

indígenas (seja pelo Estatuto do Índio ou pela própria Constituição Federal de 

1988). Entretanto, na prática, a proteção não se constrói de maneira tão precisa e 

cirúrgica. Não é à toa que as violações às comunidades indígenas alcançaram níveis 
assustadores nos últimos tempos. 
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Outro tema polêmico que envolve as tribos indígenas diz respeito a PEC 2015 

(Proposta de Emenda à Constituição). A chamada PEC 215 (proposta de emenda 
à Constituição) muda a Constituição e determina que a demarcação de terras 
indígenas passará a ser feita por lei de iniciativa do Executivo, e não mais por 
decreto, como acontece hoje. Na prática, essa medida dá ao Congresso Nacional 
a palavra final sobre novas demarcações. O texto também proíbe a ampliação das 
terras já demarcadas, garante indenização aos proprietários de áreas dentro 
dessas reservas e fixa o dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Cons· 
tituição, como marco temporal para definir o que são terras permanentemente 
ocupadas por indígenas e quilombolas. o tema se divide entre as bancadas dos 
ruralistas e dos defensores das causas socioambientais. A bancada do agronegó
cio defende a medida para conter supostas irregularidades nas demarcações de 
terra, que prejudicam os interesses dos produtores rurais. Denúncias de fraudes 
em laudos antropológicos, por exemplo, estão em investigação na CPI da Funai 
e do lncra, na Câmara. Por outro lado, os movimentos socioambientais avaliam 
que a transferência da decisão de demarcações do Executivo para o Congresso 
representaria o fim das demarcações, devido à força da bancada do agronegócio 
na Câmara e no Senado. 

Em 2016, o IBGE divulgou dados de uma pesquisa voltada para a população indí
gena no Brasil. A pesquisa teve como base os dados do Censo de 2010 e destacaram 
informações relevantes para o tema: 

Há mais indígenas em São Paulo do que no Pará ou no Maranhão. 

O número de indígenas que moram em áreas urbanas brasileiras está dimi
nuindo, mas crescendo em aldeias e no campo. 

O percentual de índios que falam uma língua nativa é seis vezes maior entre 
os que moram em terras indígenas do que entre os que vivem em cidades. 

Segundo o instituto, há cerca de 900 mil índios no Brasil, que se dividem 
entre 305 etnias e falam ao menos 274 línguas. Os dados fazem do Brasil um 
dos países com maior diversidade sociocultural do planeta. Em comparação, 
em todo o continente europeu, há cerca de 140 línguas autóctones, segundo 
um estudo publicado em 2011 pelo Instituto de História Europeia. 

O estudo do IBGE diz que, entre 2000 e 2010, os percentuais de indígenas 
brasileiros que vivem nas regiões sul e Sudeste caíram, enquanto cresceram 
nas outras regiões. A região Norte abriga a maior parcela de índios brasi
leiros (37.4•t,), seguida pelo Nordeste (25,5%), Centro-Oeste (16•t,), Sudeste 
(12•t,) e Sul (9,2•k). 

Entre 2000 e 2010, também caiu o percentual de indígenas que moram em 
áreas urbanas, movimento contrário ao do restante da população nacional. 

Hoje, 57,7•/o dos índios brasileiros vivem em terras indígenas. 
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A cidade de São Paulo ocupa o quarto lugar na lista de municípios brasileiros 
com mais índios, com 13 mil. 

• o ranking das cidades com maior número de indígenas é encabeçado por 
São Gabriel da Cachoeira, no noroeste do Amazonas. O município abriga 29 
mil indígenas e foi o primeiro do país a aprovar como línguas oficiais, além 
do português, três idiomas nativos (tukano, baniwa e nheengatu). 

• A taxa de fecundidade entre mulheres que moram em terras indígenas é 
significativamente maior que entre as que vivem em cidades. Em terras 
indígenas, há 74 crianças de o a 4 anos para cada 100 mulheres, enquanto 
nas cidades há apenas 20. 

A questão da baixa representatividade da comunidade indígena na esfera política 
pode explicitar tamanhas dificuldades dessa parcela da população. Segundo dados 
da rádio Yandê, as eleições municipais de 2016 contaram com 0,34•k de candidatos 
indígenas, porcentagem inferior à porcentagem dos povos originários na população 
do Brasil. 

O Acre elegeu o primeiro prefeito indígena de sua história, o professor lsaac 
Pyânko (PMDB), em Marechal Thaumaturgo. Ele é do povo Ashaninka, do Rio Amônia, 
no Alto ]uruá. Eleito com mais de 56% dos votos, lsaac Pyânko entrou na história. 
lsaac Piyãl~o (PMDB) é um dos seis prefeitos indígenas eleitos no Brasil. Ele foi o 
quinto mais bem votado entre os candidatos indígenas eleitos no país, com 4.094 
votos válidos. Em primeiro lugar ficou o indígena de Pernambuco Rossine Blesmany 
dos Santos Cordeiro (PSD), com 12.454 votos. Os dados são do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE). 

Fonte: Retirado de: https://www.nexojornal.com.br/expresso/20l6/ol/24/Estes·fatos-mostram-por-que-a
quest•kc3%A30·ind•kc3•kADgena-•kc3•kA9·Um-tema-urgente. 
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36. FORO PRIVILEGIADO EM PAUTA 

Uma das discussões que ganhou o Brasil em 2016 foi a questão do foro privi
legiado. Após o envolvimento de um grande número de políticos em investigações 
policiais, inquéritos e escândalos, o mecanismo jurídico passou a ser debatido entre 
especialistas do Direito e a sociedade civil como um todo. De antemão, elucida-se 
que o propósito maior não é apontar os efeitos específicos que o tema sugere (visto 
que essa seria uma tarefa importante para o conteúdo da área do Direito). Entre
tanto, trata-se de um manuseio temático interessante que aglutina outros pontos 
gerais, como a questão do combate à corrupção, a igualdade perante a lei ou a 
implementação de medidas eficientes para sanar as lacunas no âmbito político. 

Para a compreensão, é preciso destacar alguns pontos: 

• Foro privilegiado não é um privilégio para a pessoa em si, mas para o cargo 
que ela ocupa. 

• o mecanismo existe pela seguinte interpretação: é necessário garantir a 
proteção do exercício de determinada função ou mandato, que depende 
do cargo que a pessoa a ser julgada ocupa. 

O artigo so Constituição Brasileira estabelece que todos os brasileiros e 
estrangeiros residentes no país são iguais perante a lei, mas o foro por 
prerrogativa de função, mais conhecido como foro privilegiado, pode ser 
considerado uma exceção a essa regra. Nesse momento, a intensidade crítica 
já se amarra pelo fato de muitos criticarem essa exceção, considerando a 
mesma dissonante da busca pela igualdade jurídica. 

• A análise de processos envolvendo pessoas que gozam de foro privilegiado é 
designada a órgãos superiores, como o Supremo Tribunal Federal, o Senado 
ou as Câmaras Legislativas. 

• No Brasil, entre as autoridades que têm o foro por prerrogativa de função, 
estão o presidente da República, os ministros (civis e militares), todos os 
parlamentares, prefeitos, integrantes do Poder judiciário, do Tribunal de 
Contas da União (TCU) e todos os membros do Ministério Público. 

• A justiça tem quatro instâncias, sendo que o STF é a maior (e a última) delas. 
Na primeira instância, cidadãos comuns são julgados por juízes em seções ou 
varas. Na segunda instância, os casos são julgados por um desembargador 
do Tj (Tribunal de justiça) ou pelo TRF (Tribunal Regional Federal). Na terceira 
instância, está o STj (Superior Tribunal de justiça). 

Acusados com foro privilegiado não podem ser alvo de prisão preventiva ou 
temporária. Só vão para a cadeia em caso de condenação ou de flagrante 
de crime inafiançável. 

A partir de tal constatação técnica, tornà-se importante compreender o impacto 
de tais procedimentos no cunho político: 
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"' • o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Teori Zavascki sustenta que o 
foro privilegiado deva ser reduzido a menos pessoas, mas que não pode 
ser extinto enquanto mecanismo jurídico. 

A presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Cármen Lúcia, se po
siciona de maneira contrária ao mecanismo em questão. Para ela, a medida 
não é compatível com a República. Reproduzindo as palavras da ministra, 
fica visível sua preocupação com a operacionalidade do foro. "Reconheço, 
e aprendi com alguns ex-presidentes, que quando se está no cargo, não ne
cessariamente vai haver impugnação. Depois que se sai, ou mesmo estando 
no cargo, pode ser que alguém questione alguma coisa. E isso vai para um 
juiz que, também encantado com o fato de poder afastar o presidente da 
República, imagino se poderia ser o juiz responsável e competente para isso. 
Acho que nós temos que pensar em outra forma, que seguramente não é a 
prerrogativa de foro, na minha opinião. Privilégios são incompatíveis com a 
República". 

O ministro Luís Roberto Barroso defende a criação de uma Vara Federal 
especializada em Brasília, mas destacou: "O importante é acabar com esta 
reminiscência aristocrática, que traz impunidade e desprestígio para o STF. Se 
a maioria preferir que a competência vá para a justiça comum, também estou 
de acordo". 

O juiz federal Sérgio Moro, responsável pelos processos da Lava jato na pri
meira instância, defendeu em audiência pública na Câmara dos Deputados, 
o fim do foro privilegiado. Na visão do magistrado, esse princípio "fere a 
ideia básica da democracia de que todos devem ser tratados como iguais". 

Com toda razão, a Operação Lava jato foi a grande responsável por colocar no 
centro do debate o mecanismo do foro privilegiado. Dessa forma, a discussão ganhou 
o legislativo que debate uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC 10/2013), que 
retira o foro privilegiado de políticos e autoridades brasileiras, inclusive o presidente 
da República, nas infrações penais comuns (no fechamento desta edição, a discussão 
acontecia no âmbito da Comissão). 

A proposta permite a prisão de membros do Congresso Nacional condenados 
em segundo grau, nas infrações comuns. Hoje, eles são julgados pelo Supremo 
Tribunal Federal e só podem ser presos após condenação definitiva dessa Corte. A 
PEC também elimina a possibilidade de a Casa parlamentar sustar o andamento de 
ação penal contra os legisladores, hoje prevista pela Constituição. A proposta pre
vê a suspensão do presidente da República de suas funções, nas infrações penais 
comuns, a partir do momento do recebimento da denúncia ou queixa-crime pelo 
juiz competente. Nos crimes de responsabilidade, a suspensão só ocorre após a 
instauração do processo pelo Senado. 

Desmembrando ainda mais as possibilidades, chegamos a alguns entendimentos 
importantes: 
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Segundo o jornal "Folha de S. Paulo", nos últimos dez anos, um terço das 
ações contra políticos no STF (Supremo Tribunal Federal) que foram arquiva
das aconteceu devido à prescrição dos crimes- impossibilidade de punição 
porque o prazo legal para tanto se esgotou. Esse seria um argumento aca
chapante para a defesa do fim do foro, já que o excesso de processos no 
âmbito do STF acaba por retardar esse tipo de julgamento, elucidando uma 
concepção de impunidade. 

Dados levantados pela Ajufe (Associação dos juízes Federais do Brasil) mos
tram que no Supremo Tribunal Federal (STF) há 369 inquéritos em tramitação, 
sendo 102 ações penais. Um levantamento mostrou que são necessários 617 
dias para o recebimento de uma denúncia pelo tribunal. Segundo a Associa
ção dos Magistrados Brasileiros (AMB), a média de tempo para julgamentos 
do STF é de 1396 dias. 

Contra a ida para a primeira instância, há argumentos que sustentam 
que podem ocorrer desde perseguição, ou seja, na primeira instância, 
haveria maior possibilidade de interferência política contra ou a favor 
de um réu. 

Dessa forma, sendo favorável ou contrário ao fim do foro privilegiado, o texto 
deve levar em consideração o atual estágio do sistema judiciário brasileiro. Com 
isso, instrumentalizar um caminho para otimizar o andamento dos processos passa 
por uma análise acerca da eficiência ou não da possibilidade de foro. Qualquer 
análise que se demonstre em descompasso com esse recorte contextual tende a 
se construir a partir do senso comum. Nesse tema, ancorar sua reflexão no estágio 
político atual é ponto chave para o encadeamento das ideias. 

37· DELAÇÃO PREMIADA E ACORDOS DE lENI~NCIA 

Desde 1999, quando o mecanismo passou a ser utilizado, a delação já auxiliou 
o andamento de vários processos (são mais de 2 mil casos nesse espaço cronoló
gico). O protagonismo do delator acabou por suscitar um debate importante: quais 
os limites da ética para tal fato? Esse "prêmio" concedido ao delator pode reduzir 
até dois terços da sua pena ou perdoar o crime se as informações reveladas forem 
comprovadas e tiverem relevância e valor para o Estado. 

O recurso como conhecemos hoje foi instituído nos Estados Unidos nos anos 
1960. Com o nome de "plea bargaining", a justiça norte-americana ofereceu um 
acordo a mafiosos italianos que estavam sendo investigados propondo reduzir 
a pena, caso eles colaborassem com as investigações. Hoje a prática é comum 
nos tribunais do país. No Brasil, esse tipo de acordo, com os deveres da justiça 
e as garantias ao delator, só foi regulamentado como parte do sistema jurídico 
brasileiro em 2013, com a lei anticorrupção (Lei 12.846) e a lei das organizações 
criminosas (Lei 12.850). 
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Fonte: Acesso em novembro de 2016: http://blog.juridicocerto.com/2ol6/10/ 
entenda-como-funciona-delacao-premiada.html. 

Além da delação premiada, outro mecanismo ganhou destaque nos últimos anos 
na realidade brasileira. Os acordos de leniência provocaram uma grande reviravolta 
em alguns encaminhamentos investigativos, como é o caso da Operação Lava jato. 

Panorama geral sobre os Acordos de Leniência 
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Fonte: Acesso em novembro de 2016: http://www.politize.eom.br/acordo-de-leniencia-o-que-e/. 

Dessa forma, a reflexão sobre esses mecanismos torna-se necessário e um ex
celente tema para redação. Por dividir opiniões e fomentar um debate sobre ética 
é que a amplitude do tema é tão intensa. Além disso, ao analisar esses mecanismos 
jurídicos sem todo o leque de especificidade que o Direito apresenta, é possível 
produzir uma reflexão sólida acerca de todos os escândalos que sucateiam cada 
vez mais a realidade brasileira. Nesse propósito, combater a "ética do crime" e a 
lealdade irracional dos criminosos se torna o elemento maior para uma análise 
comprometida com os propósitos coletivos. Outro ponto que reforça a necessidade 
de se distanciar de qualquer visão político partidária para o entendimento, já que 
não se fala do partido X ou V, mas do mecanismo como um todo. 

38. FELICIDADE EM PAUTA NO CONTEXTO CONTEMPORÂNEO 

Um dos temas que apresentam o perfil das provas de tribunais é a questão da 
construção da felicidade no contexto contemporâneo. Atualmente, afirmamos viver 
em uma sociedade pluralista (no que diz respeito as ideias), diversificada (no que 
tange aos elementos comportamentais) e multiculturalista (ao passo que as culturas 
promovem um grande intercâmbio). Entretanto, o estilo de vida adotado por grande 
parte das pessoas, ainda que de maneira automática, criar uma ideia materializada 
de felicidade. 

Nesse caminho, a felicidade passa a ser vista entre uma linha tênue que reside 
dois pontos: o ter e o ser. A explosão publicitária a que a população está submetida, j' 
os recursos apelativos desse tipo de mar'Keting que dialoga cada vez mais cedo 
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com os seres humanos, são explicaçõe~para que a população se construa a partir 
da lógica capitalista: acumular, adquirir, comprar, ter. Basta pensar nos recursos 
midiáticos: geralmente, as propagandas associam a felicidade ao consumo e criam 
imperativos sedutores. 

Dessa forma, culpamos não os indivíduos em sua excentricidade ou egoísmo. 
Mas a população acaba vitimizada por tamanhos "abusos" da suposta busca pela 
felicidade. A própria filosofia se debruçou (e se debruça ainda) sobre o tema. 
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Fonte: http :I I educa c a o. u o !.com. br I di sei p I i na slfi los o fi a/fi I os o fi a ·e· f e li cidade· o· que· e-se r· 
feliz-segundo-os-grandes-filosofos-do-passado-e-do-presente.htm. 

O vocábulo I conceito felicidade não aparece em nossa Constituição Federal 
de 1988. Fato que ascende o debate para a questão da busca coletiva pela felici
dade ou da do preceito meramente individual e, automaticamente, desnecessário 
no campo constitucional. Para tanto, até mesmo uma PEC (Proposta de Emenda à 
Constituição) já foi criada para debater essa possibilidade de inserir o conceito e 
ampliar os direitos do cidadão. 
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Uma entidade ligada a ONU elabora um ranking da felicidade no mundo: 

• Em 2015, o Brasil se mantém entre os 20 países mais felizes do mundo, na 
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organizado pela Rede para Desenvolvimento de Soluções (SDSN, na sigla em 
inglês), ligada à Organização das Nações Unidas. O trabalho leva em conta 
vários aspectos, como bem-estar pessoal e acesso a emprego. 

• De acordo com o relatório, os principais pontos que separam os países 
muito felizes dos muito infelizes são PIB per capita, expectativa de anos de 
vida com saúde, assistência social (medida pela presença de alguém com 
quem se possa contar em épocas de apuros), percepção de baixos níveis 
de corrupção no governo e nos negócios, sentimento de liberdade sobre 
decisões sobre a própria vida e generosidade (medida através de doações 
recentes) . 

..... 
RANKING DOS 20 PAISES MAIS FELIZES ENTRE 157 
(2013-2015) 

1. Djnmnarta 

- 3. Islá::1dia 

4.Norw .. •rra 

5. Finlândia 

- 7.Holnndn 

- ll. Nova Zellmdiu 

-- 9. Austró.lia 

10. Suécia 

-RANKING DOS 10 PAISES MENOS FELIZES ENTRE 
157 (2013-2015) 

- 147.Iéruen 

- 148 Mudaguscar 

- 1·19. T!mzània 

- 150. Libéria 

151. Guinê 

152. Huandu 

- 151. :\feganistão 

155. Togo 

156. Sírin 

- 157Bunuuli 

Fonte: Nexo jornal 
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Dessa forma, a construção da felicidide passa por uma revitalização de hábitos 
simples. o olhar para questões que realmente importam e modificam o homem. No 
cenário do consumo, do capital, da acumulação, do trabalho e da competitividade 
selvagem, os desafios para se blindar são muitos. Entretanto, necessários (emer
gencialmente). Da maneira como está, a sociedade vivenciará dias turbulentos de 
autorreconhecimento, autoavaliação ou ainda de autocrítica. 

39. VOTOS BRANCOS E VOTOS NULOS COMO MECANISMO DE PROTESTO 

Um dos temas sempre em voga para a política brasileira, principalmente em 
ano de eleição, diz respeito ao manuseio dos votos brancos e nulos, sua funcio
nalidade, significado e consequência maior para o pleito eleitoral. Dessa forma, o 
exposto tem por objetivo trazer a reflexão sobre o mecanismo em si, sem estimular 
ou desfavorecer essa possibilidade presente na realidade política brasileira. Além 
disso, o processo crítico passa pelo entendimento de alguns dados estatísticos com 
relação ao tema. 

Um dos entendimentos básicos para não cair em falácias das redes sociais é 
conhecer o protótipo da urna brasileira (circula pela rede a ideia de que a urna 
conta com a tecla "nulo"). A urna eletrônica conta com três teclas, além dos números: 
branco, corrige e confirma. Dessa forma, não existe a tecla nulo. 

Um dos efeitos inclusivos do sistema eleitoral brasileiro é a disposição para 
que pessoas com deficiência possam exercer o direito à cidadania durante o pleito 
eleitoral. Para isso: 
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Todas as urnas eletrônicas possuem teclado em braile. 

Toda a urna eletrônica tem a marca de identificação da tecla s. 
As urnas eletrônicas instaladas nas seções especiais possuem recurso de áudio e fone 
fornecidos pela justiça Eleitoral, se o eleitor preferir poderá conectar seu próprio 
dispositivo para fazer uso do recurso de áudio. 

O eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida, ao votar, poderá ser auxiliado por 
pessoa de sua confiança, ainda que não tenha requerido antecipadamente ao juiz 
Eleitoral. 

As Zonas Eleitorais dispõem de cédulas-guia para utilização pelo deficiente visual, 
caso exista necessidade de votação por meio de cédulas. 

A justiça Eleitoral cadastra voluntários com conhecimento em Libras para auxiliar no 
atendimento às pessoas com deficiência auditiva no dia da votação. 

Em 2016, pela primeira vez no processo eleitoral, o Ministério Público Federal 
orientou uma fiscalização para saber se os locais de votação e as urnas eletrônicas 
eram acessíveis a pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. A medida 
atende à norma do Tribunal Superior Eleitoral sobre o programa de acessibilidade 
da justiça Eleitoral (Resolução 23.381/2012). Além da fiscalização, os promotores 
ficaram encarregados de registrar queixas dos eleitores. 

A média dos votos brancos e nulos nas eleições municipais no Brasil vem sendo 
de 7•t,, considerando os primeiros e segundos turnos de 2000, 2004, 2008 e 2012. Na 
análise desse mesmo período, o pico nacional de votos brancos e nulos se deu em 
2012, quando o percentual nacional bateu em 11%. 

Entendendo a questão do voto nulo e voto branco 

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), esses dois tipos de voto 
servem de opção para o eleitor que não quer escolher um candidato para 
votar. "Apesar de o voto no Brasil ser obrigatório, o eleitor, de acordo com 
a legislação vigente, é livre para escolher o seu candidato ou não escolher 
candidato algum", diz o site do órgão 

O voto nulo acontece quando é digitado e confirmado um número inexistente, 
já o voto em branco quando essa tecla específica é escolhida pelo eleitor. 
Quando ainda não havia urna eletrônica, para votar em branco bastava não 
assinalar a cédula de votação, deixando-a em branco. Com isso, o eleitor 
não manifestava preferência por nenhum dos candidatos. Atualmente, o 
voto em branco continua sendo válido. 

"Antigamente, como o voto branco era considerado válido (isto é, era con
tabilizado e dado para o candidato vencedor), ele era tido como um voto 
de conformismo, na qual o eleitor se mostrava satisfeito com o candidato 
que vencesse as eleições", explica o site do TSE. Entretanto, a partir da 
Constituição de 1988 (atual), determinou-se que não sejam computados os 
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votos em branco para a verificação da maioria absoluta. Ou seja, os votos 
em branco não são contabilizados para nenhum candidato. A diferença é 
que, hoje, para votar em branco é necessário que o eleitor pressione a 
tecla "branco" na urna e, em seguida, a tecla "confirma". Nem os votos 
brancos e nem os nulos são contabilizados para o vencedor ou o candidato 
mais votado. 

O TSE considera como voto nulo aquele em que o eleitor digita um nú
mero de candidato inexistente, como por exemplo, "oo", e depois a tecla 
"confirma". Se antigamente o voto em branco servia como um "voto de 
conformismo", o voto nulo era considerado um voto de protesto, indi
cando a insatisfação do eleitor, já que este não era atribuído a nenhum 
candidato. Hoje, como antigamente, os votos nulos não são contabilizados 
para nenhum candidato. 

Ambos os votos são manifestações de não participação do eleitor, o que é 
chamado de abstenção funcional. O eleitor comparece à sessão, mas acaba 
não optando por nenhum candidato. Por meio do voto em branco, ele mani
festa sua indiferença aos candidatos. É como se ele dissesse 'para mim tanto 
faz'. Com o voto nulo, ele manifesta o seu repúdio a todos os candidatos. 

Os votos válidos são apenas os votos nominais e os de legenda, ou seja, 
votos em branco e nulos são desconsiderados nos cálculos eleitorais, con
forme a Constituição. "A contagem dos votos de uma eleição está prevista 
na Constituição Federal de 1988 que diz: 'é eleito o candidato que obtiver a 
maioria dos votos válidos, excluídos os brancos e os nulos"', explica o TSE. 

o mito da anulação do pleito eleitoral 

Em período de eleição, circula pelas redes sociais a falsa informação de 
que uma maioria de votos nulos ou brancos invalidaria uma eleição, sendo 
obrigatória a realização de outro pleito, com candidatos diferenciados. Para 
isso, é importante fazer algumas considerações: 

o Uma eleição pode ser anulada por outros motivos (como a justiça Eleitoral 
declarar nulos mais de sook de votos por causa de denúncias de irregularidades 
na campanha dos candidatos), mas não por maioria dos votos nulos ou brancos. 
O efeito de haver muitos brancos e nulos é apenas o de se eleger candidatos com 
menos votos. Por exemplo, se 99°k dos votos forem nulos e brancos, o l 0k de votos 
válidos serão contabilizados e determinarão o vencedor do pleito. 

o o TSE explica que uma eleição só é anulável "quando viciada de falsidade, 
fraude, coação, interferência do poder econômico, desvio ou abuso do poder de 
autoridade em desfavor da liberdade do voto, ou emprego de processo de pro
paganda ou captação de sufrágios vedado por lei." 
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esfera política que é a boataria da internet- por meio de informações 
falsas de candidatos, campanhas e partidos, ou do próprio sistema elei
toral em si. 

O mito sobre a anulação das eleições pela maioria de votos brancos ou nulos 
nasce de uma interpretação equivocada do Códigç Eleitoral (Lei 4·737/1965). 

No artigo 224, está descrita a possibilidade de nulidade das eleições. Em seu 
artigo 224, o Código Eleitoral diz que serão realizadas novas eleições "se a 
nulidade atingir a mais de metade dos votos". Acontece que o termo nuli
dade não se refere aos votos nulos, quando o eleitor confirma um número 
de candidato inexistente. 

o Importante: nulidade= votos válidos que são posteriormente anulados por 
decisão da justiça Eleitoral. Nesse caso, se a justiça Eleitoral determinar a anula
ção de mais da metade dos votos destinados aos candidatos (ou seja, dos votos 
válidos), serão realizadas novas eleições num prazo de 20 a 40 dias. 

• O portal Uol Eleições descreve situações que podem levar à anulação dos 
votos: 

- A realização da votação em um local que não foi determinado pelo juiz 
eleitoral 

- A realização da votação em dia, hora ou local diferentes do estabelecido 
por lei 

- O encerramento da votação antes das 17 horas 

- A violação do sigilo da votação 

- O extravio de algum documento essencial para a eleição 

- O impedimento ou restrição do direito de fiscalização da eleição 

- O voto do eleitor em outra seção que não a designada no título 

- O uso de identidade falsa no lugar de outro eleitor 

- A comprovação de fraude na urna eletrônica 

• Nas eleições de 2014, os votos brancos e nulos somaram quase 10°k do total 
(destacando uma alta com a eleição anterior- quando o valor foi de 

Qual o significado, portanto, dos votos brancos e nulos? 

Exatamente nessa esfera que a discussão se encorpa para a evolução 
crítica com relação ao tema, o que é ideal para uma produção de texto. 
Nesse sentido, ainda que para o resultado final os votos brancos e nulos 
não tenham significado ao ponto de alterar o resultado diretamente, para 
efeito de entendimento do exercício'..c!a cidadania em um país tomado pela 
descrença política, o sentido se torna relevante. 
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Trata-se de assegurar o direito cfe manifestação política do eleitor. No caso 
do voto branco, esse é visto como um sentimento de negação à política. 
É o eleitor não quisesse participar do pleito eleitoral, sendo assim, há a 
indiferença com relação ao pleito. Já o voto nulo é tido como movimento de 
protesto do eleitor que, ao não se alinhar com nenhum candidato, afasta-se 
do processo eleitoral digitando um número incorreto na urna e confirmando. 

O ambiente político brasileiro tomado por diferentes problemáticas- escân
dalos que se somam, descaso dos parlamentares com sua função, estagnação 
econômica resultante de um desgaste político (ou vice e versa) acaba por 
amplificar esse sentimento de aversão à política. Entretanto, é importante 
salientar que os votos brancos e nulos seguem uma linha estatística similar 
nas eleições. Ainda assim, as pesquisas prévias realizadas em 2016, apon
tavam a possibilidade de uma ampliação dessa parcela de votos. 

SfNTESE 

Vot.o, em branco-: De (lcordo com o. Çlossário Eleiroral do Ttibunai•Super,lorEieitoral 
(TSE), o -v~ to em branc.o .é . ~q Ue!e err. qlle o el~i\qf p~~t(llMifes.ta_ • preferência .. por 
'nenhum dos tanaidatos;• Antigamente, ovoiábrancÔtn·à!édnslaeradó valido e con
tabilizado para o candidato vencedor, como se.o ·eléitórse decl~l'assesatlsfeito com 
.qu<ti~Iue~-- çar,t~i~(ltOj~ue 1(ef1ces~~~~ .elel~õe~>l~s.?~~q~:l1;··{ · 
-V~to nulo •O \foto n~lo;·~~uel~ •• ~~ .qu.~ b ·~teit?r·~anlf~;t~~J~c~€ilfapede;anu_tar 
o vóto comó'martlfesnii;ãp 'cté J5í'ote~tô/•nãoAnviii!Eta;ti'~él~h;ãq; 1mtrsrtu>;que rtt:âis de·· 
so"ii dos ételtóresv&tênt:áêsta\fi)fm~;~lie a:c6rttf~1;:t'li'ffl'ilrttõl'm\ti;õesddlí~EJ·~s votos_ 
9~los podem,.~iqJ,llJ~erferir oo ç,esol~a~ÇJ · . O;!.lm:~leitor vota 
desta forma: o canclidató 1com mais víSf ·. . · .... · .. ·... . .. .· êê(a eleiÇão no 
f.l~imeifR:Wl\~5h'-~ssJm,. 9~1l}o.m~i.s:,~otqs :!JulQs,'J>J!;ll,m~~=.qs;r!JI~Il9.S:·l!Q}J>s:VfÍlictos -uw 

· candi.d ,para,atlogit mais de so•t, q(lsvçtos;~.ser eleito. : ..• . . . 
,.,. ~-:·" · ·z~i/:.>:~\.::t:· ·c·:·.· .. ·:{\._'(?~57:~~/f.(\p:s ·:}:.I;tr ~:.·:f;):?;·::~!:,:·.;.;::·:<>::,:·· . > 

d~sy(ítosoéorre~q!Jal'(tlo, . .s:eve~ltka.uma.lrreguladda
~çiiohdq'~andídatt:~iVéil~dor:; d_as ~teiçõ~s;-os votos 

i~_;.tto ~lej.tp tor _ · · bus~p c;!o.pocler ~co· 
'u poflntétfetfrt _ -·· .... __ "'oti'ct~ 1itutoridade; 
n~;;.tê,tasg;a.et _·l~P\\e ,o:;tr)buiJâl Regional 
nd:~rliio d:ê 21 
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Data .e hof4ri0 ~ãvol~ção -.De .. ByC()rcto ~o má L ti. n. 9-5()4~. de3ol9/i997, o primeiro 
turnódas eleiç~~s tieye.oc~rrer~o priT~ir~ dori)ingo do mês de óutubro do ano 
eleitoral~ e·o.seglindh!orno rio úttlmó:clomlrtgo de oUtubro, que em 2016 serão nos 
dias .2 .e so.de .• ()U\UQi.!).resp:ectiya~ent~·~votação .wá h'lÍci() à~ s hora,s e. se esten· 

. dérá at~ ás.B ~~rii~.,sem in~érvaiç. · · •· · · · · · 

Fonte: Retira do de: http://www.cnj .jus.br/noticias/cnj/83528-cnj-servico-entenda -a -diferenca -entre
votos-brancos-e-nulos. Acesso em setembro de 2016. 

Argumentos favoráveis ao voto nulo e branco 

Enquanto direito adquirido pela população e ação legítima dentro do pleito 
eleitoral, a defesa do voto nulo ou branco parte de uma máxima: anular seu 
voto é uma forma de resposta ao atual sistema de governo e a obrigatorie· 
dade de votar, pois se isso é um direito então nenhuma pessoa deveria ser 
obrigada a exercer o mesmo. Há também quem vote nulo como protesto, 
por não possuir nenhuma opção satisfatória para votar ou por discordar 
da atual organização política/social. 

As correntes que defendem a anulação do voto (ou o voto branco) sus
tentam um argumento alinhado com o âmbito democrático -se uma maior 
parte da população vota branco ou nulo, isso sugere uma pressão para 
que tal ação seja revista pelas autoridades competentes e, se necessário, 
que as disposições legais f constitucionais possam evoluir. Seria uma forma 
de buscar alterações, visto que a partir do momento que uma maior parte 
da população não se vê representada, a democracia rui. Vale lembrar que 
nessa análise consideramos uma "maioria de votos brancos ou nulos" - o 
que ainda não acontece segundo os dados estatísticos. 

Tanto o voto branco como o voto nulo podem ser entendido como mecanismo 
de boicote a um sistema político considerado fracassado. 

É importante destacar que o voto branco ou nulo são dispositivos concretos 
do sistema eleitoral. Assim sendo, movimentos em defesa desse tipo de 
caminho para o processo eleitoral também se faz concreto na realidade 
democrática. O que é preciso filtrar com propriedade são as informações que 
abastecem as redes sociais e, na maior parte das vezes, estão alicerçadas 
a partir de grandes boatos e mitos da política brasileira. 

Argumentos contrários ao voto nulo e branco 

o pilar crítico com relação ao fato de uma parcela da população votar 
branco ou nulo se constrói na efetividade "nula" no resultado final do 
pleito eleitoral. Dessa forma, seria um desperdício agregar uma somatória 
para votos que serão descartados e, sendo assim, pouco influenciarão no 
pleito eleitoral. 
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• Para alguns críticos, essa esquiva do pleito eleitoral favorece para que o sistema 
continue submerso em um colapso problemático, ou seja, não seria a forma 
mais racional de protesto diante da estrutura apresentada para a população. 

• O cidadão deixa de exercer a cidadania em sua plenitude, ou seja, se afasta 
do tema e não enfrenta da maneira como deveria ser, a fim de produzir re
sultados satisfatórios para a vida coletiva. Dessa forma, o cidadão consciente 
se faz ausente do processo de construção de uma sociedade harmônica. 

Ao votar nulo ou em branco, o eleitor acaba "favorecendo", ainda que de 
maneira indireta, aqueles que estão na frente da corrida eleitoral. Isso se 
dá pelo fato que ele reduz a chance de candidatos com menor intenção de 
voto de alcançarem o mais pleiteado. Esse seria um benefício "metafórico", 
visto que a competitividade e a disputa são elementos que, em alguns casos, 
se decidem nos detalhes. 

Intervenção para a questão 

Certamente, a intervenção deve ser construída a partir da análise crítica do 
candidato, ou seja, de defesa desse instrumento legítimo do processo eleitoral, ou 
de contradição. Entretanto, para as duas situações, alguns denominadores comuns 
aparecem como possibilidade de análise: 
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• É preciso evoluir na discussão política, fazendo que o resultado dessa dis
cussão alcance diferentes segmentos da vida coletiva e impulsione as pes
soas para o diálogo saudável de questões técnicas (ainda que em linguajar 
limitado). 

O processo de transformação social tem como caminho prático a política. 
Dessa forma, a partir da problematização do tema, é preciso elevar o debate 
sobre a importância do voto, resgatando o sentido da política para a vida 
do indivíduo e, automaticamente, da sociedade. 

• É preciso desmistificar situações relacionadas à política que são digeridas 
sem a mínima reflexão por grande parte da sociedade. Assim, conhecendo 
os efeitos práticos e o sentido do voto branco e nulo, o cidadão poderá 
exercer esse direito consciente do resultado a ser produzido. 

• Revitalizar o debate político passa pelo encantamento emergencial da dis
cussão para os jovens. A população de nativos digitais que convive com um 
amplo acesso à informação tem se demonstrado desinteressada quando 
a discussão versa sobre política. Dessa forma, mecanismos de estímulo, 
interação e operacionalização do tema para essa faixa etária devem ser 
criados e debatidos junto à sociedade. 

Eleição municipal de 2016 

• Em nove capitais, o número de votos brancos, nulos e de eleitores que não 
compareceram foi maior do que do candidato que ficou em primeiro lugar. 
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A situação aconteceu nos dois maiores colégios eleitorais do país. Em São 

Paulo, João Dória (PSDB) ganhou a eleição no 1• turno com 3.085.187 votos. 
O número é menor do que a soma de votos brancos e nulos e ausências: 

3-096.304. 

• No Rio de janeiro, a situação também se repetiu. Mesmo que fossem soma
dos os votos dos dois candidatos que passaram para o z• Turno, o número 
ainda é menor do que votos inválidos e ausências. O total de brancos, nulos 
e abstenções no Rio é 1.866.621. Marcelo Crivella (842.201) e Marcelo Freixo 

(553.424) somam 1.395.625 votos. 

• Além de São Paulo e Rio de janeiro, Belo Horizonte (MG), Porto Alegre (RS), 
Curitiba (PR), Belém (PA), Cuiabá (MT), Campo Grande (MS) e Aracaju (SE) 
também tiveram mais votos inválidos do que o primeiro colocado nas elei
ções. Confira lista: 

• Aracaju (SE) 

Eleitores: 397.228 

Soma de votos brancos, nulos e abstenções: 139.723 

1• lugar: Edvaldo Nogueira (PCdoB) 99.815 

• Belém (PA) 

Eleitores: 1.043.219 

Soma de votos brancos, nulos e abstenções: 365.731 

10 lugar Zenaldo Coutinho (PSDB) 241.166 

• Belo Horizonte (MG) 

Eleitores: 1.927.456 

Soma de votos brancos, nulos e abstenções: 741.915 

1• lugar ]oão Leite (PSDB) 395.952 

• Campo Grande (MS) 

Eleitores: 595.172 

Soma de votos brancos, nulos e abstenções: 167.922 

10 lugar Marquinhos Trad (PSD) 147.694 

• Cuiabá (MT) 

Eleitores: 415.098 

Soma de votos brancos, nulos e~abstenções: 127.987 

1• lugar Emanuel Pinheiro (PMDB) 98.051 
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• Cu ri ti ba (PR) 

Eleitores: 1.289.204 

Soma de votos brancos, nulos e abstenções: 360.348 

1° lugar Rafael Greca (PMN)356.539 

Porto Alegre (RS) 

Eleitores: 1.098.517 

Soma de votos brancos, nulos e abstenções: 382.535 

1° lugar Nelson Marchezan Júnior (PSDB) 213.646 

Porto Velho (RO) 

Eleitores: 319.941 

Soma de votos brancos, nulos e abstenções: 106.844 

1° lugar Dr. Hildon (PSDB) 57.954 

Rio de janeiro (RJ) 

Eleitores: 4.898.044 

Soma de votos brancos, nulos e abstenções: 1.866.621 

1° lugar Crivella 842.201 

• São Paulo (SP) 

Eleitores: 8.886.195 

Soma de votos brancos, nulos e abstenções: 3.096.304 

1° lugar João Dória 3.085.187 

Edição: Noelle Oliveira (Portal EBC- http://agenciabrasiLebc.eom.br/politica/noticia/2oJ6-JO/soma-de
votos-brancos-nulos-e-abstencoes-venceria-lo-turno-em-nove-capitais)- Acesso em outubro de 2016. 

A cidade que liderou as estatísticas de votos brancos e nulos e abstenções, 
em 2016, foi o Rio de janeiro. Foi ainda a maior taxa desde a implementação 
das urnas eletrônicas, em 1996. Somados, 38,1°/o dos eleitores da cidade 
não confiou a nenhum candidato o seu voto para a cidade. A capital carioca 
teve 3.708.857 votos e 1.189.187 abstenções - total de 4.898.044 eleitores. 
Somadas as abstenções aos brancos (204.110) e nulos (473.324), chega-se a 
1.866.612 eleitores que não votaram em candidato algum. 

Por toda essa reunião de fatores, pensar na praticidade, conhecer os impactos e 
relativizar sobre o ambiente político nacional é importante. Se existe uma tendência 
de crescimento desse tipo de voto, como toda transformação da sociedade, essa 
merece uma análise direta. 
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40. OBESIDADE, SEDENTARISMO E QUALIDADE DE VIDA NO CONTEXTO DA DITADURA 
DA BELEZA 

Uma das grandes discussões que a sociedade tem se ocupado é a questão da 
"Ditadura da beleza". Os padrões impostos pela indústria da moda, pela televisão 
e demais espaços que formam delimitações homogêneas com relação a beleza, 
passaram a ser questionados. Aglutinou-se no debate uma corrida pela qualidade 
de vida, muitas vezes forçada e não adequada. O discurso midiático novamente cai 
com peso intenso para a modificação dos hábitos da população. 

Segundo a Organização Mundial da Saúde, no Brasil, o sedentarismo já é uma 
epidemia. Além disso, o número de mortes relacionadas ao sedentarismo é duas 
vezes maior do que as ligadas à obesidade, de acordo com uma pesquisa da Uni
versidade de Cambridge, na Inglaterra, publicada no periódico American )ournal of 
Clinicai Nutrition, em 2015. Sobre a realidade brasileira, os dados são alarmantes: 

um estudo publicado na revista científica Lancet mostrou que um quinto da 
população brasileira adulta, ou quase 30 milhões de pessoas, é obesa. 

O número é maior entre as mulheres: 23°/o delas, ou 18 milhões, eram obesas 
em 2014. Entre os homens, o índice é de 17% (11,9 milhões). 

Os números colocam o Brasil entre os países mais obesos do mundo. Entre 
os homens, só fica atrás de China e EUA; entre as mulheres o Brasil fica em 
5°, atrás também de Rússia e Índia. A comparação é feita em números ab
solutos e todos os países listados estão entre os mais populosos do mundo. 
Em 1975, o Brasil estava em 10° no ranhing de homens obesos e 9o no de 
mulheres. 

Por outro lado, o estudo mostra que o país melhorou em relação a pessoas 
abaixo do peso: o Brasil aparecia em 9° nos dois ranl~ings em 1975 e agora 
está em 18° entre os homens e 13° entre as mulheres. Cerca de tk da po
pulação adulta brasileira (4 milhões) estão abaixo do peso. 

o IMC(índi· 
ao quadro 

o mesmo estudo projeta que um quinto dos adultos do mundo será obeso em 
2025 e que as chances de atingir as metas da ONU para frear a obesidade nos 
próximos dez anos são "virtualmente zero". o objetivo da OMS (Organização 
Mundial da Saúde) é que em 2025 os índices não sejam maiores que os de 2010. 

Seguindo a pesquisa, desde 1975 a obesidade triplicou entre homens e do
brou entre mulheres. O número de obesos passou de 105 milhões em 1975 

para 641 milhões em 2014. 
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Esse rápido raio-x demonstra como o tema se torna emergencial e um desafio 
da saúde pública. Os hábitos sedentários são estimulados pelo ritmo de vida asso
ciado ao conforto de determinadas situações (nesse ponto, a tecnologia desponta 
como uma grande vilã). Além disso, pensando na questão da saúde pública, existe 
um peso econômico- visto que muitas pessoas desenvolvem doenças por conta do 
sedentarismo I obesidade. 

Tomando como referência a imposição que se projeta nos indivíduos para que 
estes se adequem aos modelos de beleza, temos rotineiramente receitas mágicas e 
dietas abusivas que prometem algo in imaginável. Por natureza, já existe uma cultura 
pela automedicação no contexto brasileiro- fato problemático. Quando o assunto é 
dieta, todo esse processo de apropriação sem consulta de um especialista da área 
se torna uma ação massificada. Disfunções mais graves também se tornaram comum 
entre a população juvenil, seduzida pela busca do corpo ideal (bulimia, anorexia, etc.). 

Na busca pela beleza, quase tudo é válido. Dessa forma, o modelo imposto 
explica a corrida pelas intervenções cirúrgicas para fins estéticos. 
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• Em 2013, o Brasil chegou ao primeiro lugar no ranking dos países que mais 
faziam cirurgias plásticas no mundo. Em 2014 e 2015, porém, esse número 
entrou em queda. Segundo a recente pesquisa da Sociedade Internacional de 
Cirurgia Plástica Estética (lsaps, na sigla em inglês), o Brasil realizou 1,22 milhão 
de procedimentos em 2015, quase 120 mil cirurgias a menos do que em 2014. 

• Apesar da queda de quase 230 mil procedimentos anuais em comparação 
a 2013, o Brasil permanece em segundo lugar no ranking, superado apenas 
pelos Estados Unidos que, em 2015, registraram 1,41 milhão de cirurgias. 

Cirurgias plásticas no Brasil 
Número de cirurgias, em milhão* 

1,49 

2010 2011 2013 2014 2015 

FONTE: Pc,squisa da Sociedade InternaciOnal de Círurgílt Plástica e Estética 

·•·N~o ltá dados dísponívets sobre 2012 

G1 lnfográfico elaborado em: 26/08/2016 
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Ranklng da cirurgia plástica 
Veja número de procedimentos em 2015 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIITII~ 

EUA 
1.414.335 

Brasil 
1.224.300 

México 
461.544 

Coreia do 
Sul 

445.144 

Índia 
420.454 

Colômbia 
314.783 

Alemanha 
308.258 

França 
259.208 

Itália 
138.864 

FONTE: Sou(•rJA:de lnteJnanonal dt~ CHU!f!iJ Pl.ást!Ca bli:-tíca. 

G1 lnfográfico elaborado em: 26/08/2016 
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Veja as 15 cin.irgias plásticas 
mais feitas no Brasil em 2015 

(f)Liftingde 
sobrancelha 
31.405 

E) Cirurgia 
da pálpebra 
143.165 

f) Implante 
desilicone 
nos seios 
158.950 

0Ufting 
de mama 
80.520 

QRedução 
de mama 
72.600 

<DRedução 
de mama 
masculina 
26.400 

O Aumento 
debumbum 
por transferência 
de gordura 
55.605 

G Rinoplastia (D Cirurgia 
(nariz) na orelha 
65.120 42..240 

O Preenchimento 
do rosto 
51.645 

~ lifting 
de rosto 
48.840 

Fonte: Pe;quba dJ Sociedade lntt~rnacional de Cirurgia 
f'l,ístíca e Estt'tira (lsaps) 

G1 lnfográfico elaborado em: 26/8/2016 

É notório o mercado existente por trás da beleza. A fim de promover uma quebra 
de paradigmas, algumas grifes passaram a adotar modelos "fora do padrão sugerido 
até então"- aquele modelo que era único nas passarelas, as modelos magérrimas. 
As linhas de roupa "plus size" ganharam o mercado e muitas modelos surgiram como 
forma de romper com os padrões estéticos impositivos. Para extrapolar o sentido 
de superação do tema, a revista "Piayboy" realizou um ensaio com a blogueira e 
modelo plus size ]u Romano, para a seção "Mulheres que amamos", da edição de 
novembro de 2016 da revista. 
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Ainda assim, é utópico pensar em uma projeção total desse tipo de pensamento 
que rompa com os modelos de beleza. A sociedade precisa passar por uma trans
formação moral, sendo permitida a ação básica para toda modificação de comporta
mento: o raciocínio autônomo. No atual estágio da sociedade, poucos são os espaços 
para esse tipo de debate e, de maneira automática, os indivíduos assimilam o que 
a televisão ou internet pretende "vender". Ao passo que falamos de um processo 
de "gourmetização" da sociedade, notamos uma alienação estética. 

41. A OXIGENAÇÃO DO MOVIMENTO ESTUDANTIL: OCUPAÇÕES LEGfTIMAS OU NÃO? 

Desde o final de 2015 quando o governo paulista apresentou um modelo de 
reorganização escolar, o debate acerca do movimento estudantil ganhou força. Na 
época, uma série de escolas foi ocupada por estudantes contrários a tal reorgani
zação, o que demonstrou a nova "identidade" do movimento estudantil. 

A Escola Estadual Diadema, conhecida como Cefam, foi a primeira unidade a ser 
ocupada em São Paulo, em novembro de 2015, inaugurando o movimento secun
darista que conseguiu barrar a reorganização do ensino proposta pelo governador 
paulista, Geraldo Alchmin (PSDB). 

Não é de hoje que a esfera educacional brasileira necessita de um olhar verti
ginoso e urgente. Entretanto, a forma como as ocupações aconteceram (tanto em 
2015, no estado de São Paulo, como em 2016, em diferentes cidades do país), é que 
chamou a atenção, visto que a força estudantil estava apagada nos últimos anos. 

Em 2016, a pauta para as ocupações foi outra: 

Inicialmente, a revolta com relação às medidas tomadas pelo presidente da 
república Michel Temer- em específico, a Medida Provisória que promoveu 
a reestruturação do Ensino Médio. Para muitos, a utilização de uma "me
dida provisória" para um tema essencial no aspecto do diálogo promoveu 
desconfiança. 

Contra a PEC 214 (Proposta de Emenda à Constituição) que limita os gastos 
públicos- já em debate avançado no Congresso Nacional. 

• Além de todos os problemas relacionados às escolas brasileiras - falta de 
infraestrutura, desvalorização dos profissionais de educação, etc. 

Segundo um levantamento da revista Exame, mais de 1200 escolas haviam sido 
ocupadas até novembro de 2016, sendo a maior parte delas no estado do Paraná. 
Universidades também aderiram a causa. Uma das polêmicas que o tema sugere 
e que cairia muito bem em uma proposta de redação diz respeito à legitimidade 
das ocupações: 

Para muitos, trata-se de uma violação do direito que os alunos têm de estudar. 
Dessa forma, os alunos cometem uma ação ilícita e devem responder por 
isso. Vale o destaque para o próprio ENEM que foi remarcado para mais de 
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200 mil estudantes, por conta das escolas ocupadas (tal fato foi visto como 
um agravante para a situação). 

Por outro lado, há quem legitime tal ação como sendo um mecanismo legal, 
previsto no ambiente democrático do nosso Estado de Direito. Tal aspecto 
é sustentando pela base de luta do movimento, ou seja, se voltar para as 
exigências do campo educacional. 
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Fonte: b1!P2=}~,f1~9jQ_fDill&9fll.Pil~l<PL~~~91.2.9!.MUL99/J~m~.r.:~:A.:Q~.!JJJÂ't,_C3"M<Z'J..C3"b_83.9.:<:Le.: 
e.~C.9l~: 2· ag:'f.{3"f.J>.l]iâe~>.:~9JJL~cPJ:i~jp_JÜ:Lf!..C.Q: 9 .. e:.ClPQsi'LC3~Ll~z~ill'k,J>.3.Q.:ª.Q:gQygJ:f19~ 

O tema sugere ainda o debate sobre os limites do Estado na condução de situa
ções como as ocupações de estudantes. Até que ponto a politização do debate tem 
sido saudável? Esse tipo de questionamento surge por ambas as partes. 

Essa polarização do debate, ser favorável ou contrário, resulta em uma constante 
degeneração da causa. Muitos que atuam no movimento desconhecem os reais obje
tivos, assim como tantos críticos das ocupações também. Essa informação superficial 
(oriunda da sociedade das manchetes), tende a agravar a situação. 

Um idoso de 6o anos matou o filho, de 20, a tiros, e depois cometeu suicídio, 
em novembro de 2016, em Goiânia. Segundo as investigações iniciais, o pai não acei
tava o envolvimento do filho em movimentos sociais. De longe, esse tipo de ação 
demonstra o grau de selvagem e barbárie qiJe os "discursos" tem tomado, a ponto 
de uma pessoa tirar a vida de outra. 
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42. MIDIATIZAÇÃO DAS TRAGÉDIAS E A INDIGNAÇÃO SELETIVA 

No contexto contemporâneo, diferentes tragédias têm comovido o planeta. 
Acontecimentos que acendem o alerta da solidariedade e despertam no ser humano 
sensações díspares (pessoas que conseguem ver graça em determinadas situações, 
explorando o humor, assim como muita gente que se mobiliza para causas maiores). 
Em meio ao leque de acontecimentos, chama a atenção a postura da mídia com rela
ção aos fatos. Situações sensacionalistas e o manuseio midiático têm trazido à tona 
mais do que um olhar descritivo para as tragédias, um processo distorcido da notícia. 

As redes sociais potencializam tais manifestações. Sejam campanhas de arre
cadação virtual, "hashtags" ou a confecção de avatares e mensagens de apoio. O 
alcance do que é publicado não se mede. Nesse sentido, o impacto de tais ações 
acaba por potencializar a dor das pessoas e, em alguns momentos, o sentimento é 
banalizado em busca do ibope. 
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Dessa forma, a discussão sobre o tema sugere alguns pontos em destaque: 

O debate acerca do viés da dor relacionado às tragédias não pode ser 
mensurado. Sendo o indivíduo alguém distante ou próximo da situação, 
esse não é o objetivo maior, refletir sobre qual das tragédias gera maior 
comoção. Em todo caso, a exploração dos acontecimentos ganha impactos 
diferenciados - seja a Guerra Civil da Síria, acidente em Mariana/MG ou a 
queda do avião com jogadores e dirigentes da Chapecoense (além de jor
nalistas e tripulantes). 

Dessa forma, a partir do momento que analisamos um acontecimento em 
que vidas foram ceifadas, a indignação deveria prevalecer- sendo um caso 
que envolva um grande número de pessoas ou um caso isolado no noticiário 
policial. Entretanto, para efeito midiático, os acontecimentos que promovem 
um luto coletivo não aqueles selecionados para discussão- trata-se de algo 
seletivo que atrairá a atenção do espectador e, consequentemente, ampliará 
o ibope. 

O jornalismo tem seu escopo criterioso para a escolha das notícias. Oife· 
rentes são as escolas que se constroem a partir desse fato. Sendo assim, 
observa-se uma "régua" que tem sido posta em prática para que uma notícia 
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se solidifique. Para isso, o peso do fato estaria centrado nos elementos: 
novidade, proximidade geográfica, proeminência e negativismo. Tal fato se 
torna nítido a partir do momento que uma notícia ruim, de caráter negativo 
-sendo qualquer julgamento pejorativo -ganha a frente de um aconteci
mento positivo. Dessa forma, olhar para a imprensa brasileira é acompanhar 
as notícias constantes de tragédias, o que tende a ser questionado pelos 
cidadãos. 

:~?'_·-;, >>,,)'<',,';,:>< "(<, '.>,, ', ,;:: ' :' 
c$;~ns ·~o~pu~i'o$; prindp,~lme.nte.·na~ .. redes 
n.tti~l)aç~.~ seletiVIl,.é~.t1e:~eí1ténder como é 

,fo;:imaglnário;JQuaho pa:!l'.eh!ia ~mfdia.' .. nesse 
· · · ~~ras· eyetcui,?S, ~lterna~iy?s ao mains

••• i., tream;1 QJ.f~j$;à~tÔrt~êqi(Çr{tiàs'Yªâ~rf . .• ncelitr~~~Ó' npífl s~tór'êiUe dever'iaser 
~~~ij·<liv~i'~l~·~~ttet~é{iâttills;•tom<Y(Pr~~ã9~ârqperb.~a~e-·. 

· l; •m .... ,· .... , . ··.. . ... , . •a,fragirlt.rn(a~\i .·.·. · · ~~o,que·tem 1êomÓ;P'~no ' 
· •;de fu~q~;,R<t~ !fi~Js,~(!Çpêr~u~sej.r~~~tlllí'f!l1 . .. . . a •ntllMial'dê:opre~sõ,es 
·· que pgn.e:~,;inl.(l:i{l1Jli.za.~mlry9ri~~'tí~optals;,do· Ocl<lente;:'lo,ori{)ote,; qas grandes:clda, 
·~e$, .~~liiferi~~~·m?rrq~~ i t~y~l~s:·.~9'.•ql~~;o ~ .o<t~f~$~171Ja$ ,!~~J~~IJ.Mie,!!:rnPi~ttt~is; 
na ~~qy!na ~~ ~e~~~;~~~a, ~~ .:1 , . . . . . . . . i 1 

(Mônica Mourão e Helena Martins são jornalistas e integrantes do /ntervozes). 

Outra perspectiva observada diz respeito à espetacularização do sofrimento. 
Sensacionalismo que hoje já não é mais um traço apenas das mídias tradi
cionais, mas também daquelas caracterizadas como interativas. As postagens 
de fotos de vítimas fatais em locais de incêndio ou acidente se tornaram 
epidêmicas. Manifestações mórbidas que em nada ajudaram a aliviar as 
dores de parentes e amigos. Nesse meio existe um jogo com os sentimentos 
do público, explorando a tragédia de um modo desleal. 

A queda da aeronave que matou jogadores e dirigentes da Chapecoense, 
dentre outras pessoas, é um dos exemplos emblemáticos sobre o modo como 
tal fato de ordem trágica ganhou espaço nos noticiários a fim de produzir 
uma comoção amplificada. Com relação ao fato em si, campanhas tomaram 
as redes sociais (Facebook e Twitter, principalmente), solicitando que os 
usuários não compartilhassem fotos de vítimas do acidente. Essa espécie 
de campanha contra o "vilipêndio de cadáver" acendeu o debate sobre a 
utilidade desse tipo de material veiculado pelos usuários. 

• Nessa ordem crítica sobre os fatos noticiados, alguns questionamentos pro
movem diferentes entendimentos: 

- É possível estabelecer um limite entre o que deve ser noticiado e o que 
excede o bom senso? 

- A notícia em si se constrói como um direito ou um dever das mídias? 
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- As escolas de jornalismo- que ensinam sobre o cuidado com relação a 
alguns acontecimentos- têm delimitado tais ações que envolvam o luto 
coletivo? Ou o ceticismo tem sido algo homogêneo? 

- Onde reside a moralidade do jornalismo que tem espetacularizado tais 
tragédias, do acidente na Boate Kiss à tragédia da Chapecoense? 

- Qual é a contribuição de um programa de entretenimento ao realizar 
uma abordagem sobre alguma tragédia? 

- Os temas que envolvem essas tragédias (por exemplo, segurança em 
casas de shows ou a segurança nos voos) são objetivos de pauta dos 
programas em momentos futuros aos acidentes? 

Com esse olhar mais holístico para a discussão sobre a abordagem das tragédias 
pela mídia contemporânea, fica evidente que existem interesses que se sobrepõem 
ao caráter "humano" do jornalismo- algo que se encontra em escassez no jornalismo 
e em outros segmentos da sociedade. Nesse meio nefasto de se fazer jornalismo, a 
repetição das reportagens tornou-se algo cabal, o que amplifica ainda mais o olhar 
de baixa contribuição com relação ao leque informativo de uma tragédia. Entrevista 
com familiares das vítimas em momento de total fragilização, questionamentos des
locados de qualquer sentido para uma pessoa próxima, do tipo, "como você está se 
sentindo?" ou entradas ao vivo em momentos ímpares são facilmente observados 
entre os mais variados veículos da imprensa. 

O que chama a atenção ainda é o caráter massificado de tal postura. Por isso, o 
olhar reflexivo para o tema envolve o "todo" midiático. Ao discorrer sobre tal tema, 
o candidato estará analisando a imprensa/mídia como um todo, e não um ou outro 
canal (ainda que alguns destes utilizem as tragédias de maneira mais exaltada ainda). 
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CAPÍTULO VIII 

PROPOSTAS DE REDAÇÃO 
COMENTADAS (ANALISTA E 

TÉCNICO- ANOS 2013 A 2016) 

Para alcançar uma escrita amadurecida dentro do que a banca examinadora das 
provas de tribunais espera é preciso conhecer as características da banca. Por isso, 
o contato com temas já solicitados pode esclarecer pontos analíticos e aprimorar 
a visão de apresentação dos textos que mobilizam para a proposta em si. Para 
tal, os temas solicitados pelas últimas provas foram elencados abaixo, assim como 
breves comentários realizados sobre o que poderia ser abordado. 

Obviamente que as possibilidades de análise são múltiplas e, por isso, o ob
jetivo do material não é esgotar o que o tema permite. Vários são os caminhos 
de interpretação e argumentação, ainda mais quando os temas apresentam um 
caráter filosófico- subjetivo. Outro ponto importante referente à análise de provas 
anteriores é a de que as bancas examinadoras não costumam repetir os temas 
solicitados. 

Certamente, alguns temas permanecem sempre em alta, ou então, um tema já 
solicitado pode ser analisado por outra ótica. Por isso, quanto maior a bagagem 
conceitual referente aos temas da atualidade o candidato absorver, maior a chance 
deste em conseguir adequá-la na base argumentativa e demonstrar o domínio de 
conteúdo. É preciso sempre lembrar que um bom texto não precisa "resolver" o 
problema em questão ou "fechar" as possibilidades temáticas, mas sim abordar o 
tema de maneira crítica e reflexiva, partindo de uma base teórica sólida. 

1. TEMAS 2016 E 2015 
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COMENTÁRIOS 

CoWientários sobre o teWia: o olhar para o teWia su,gere uWta aV\álise de 
caráter Wlais objetivo. Isso quer di:zer que o caV\didato poderia adotar uWta 
reflexão sobv-e a cidade coWto uWl eleWieV\to que ,garaV\te a visibilidade da es
tratiFicação social, ou seja, que COV\Creti:za das dispa v-idades do caWipo ecoV\Ô
Wtico, reprodu;âVldo uWI ceV\ário de desi,gualdade. Dessa fov-Wia, olhav- pav-a a 
cidade coWio uWI eleWieV\to que ,garaV\te UWl paV\ov-aWia social é estabelecev- uWta 
visão Wtais aprofuV\dada desses espaços Wtú.ltiplos e diversificados. A partir do 
WtoWteV\to que a cidade deixa de sev- eV\teV\dida coWto uWI espaço de visita ou 
v-etorV\o e se volta para uWta questão "pereV\e•; das ,garaVltias deV\tv-o do espaço 
urbaVlo propriaWteV\te dito, existe a possibilidade de se extrair iV\forWiações 
acerca do espaço eWt que se vive - seja para redu:ziv-1 aWieV\i:zar desi,gualdades 
ou para Wlobili:zar políticas públicas eficieV>.tes para as ,garaVltias coletivas. Não é 
à toa que o se,guVldo fra,gW\eV\to destaca uWI COV\ceito que veWt ,gaV\haV\do espaço 
VlOS setores iV\telectuais: a ,geVltrificação. Esse feV\ÔWleV\o ,garaVlte que os iVldiví
duas se volteWI para a questão iWtobiliária coWto produtora das desi,gualdades 
sociais. A pav-tiv- do WIOW\eV>.to que existe uWta hipervalori:zação de deterWtiVlado 
espaço por coVlta de uWta COVlStv-ução ou outro eleWteVlto específico, a teV\dêVlcia 
é que a exclusão e a Wtar,giVlali:zação social daquela parcela da população que 
V>.ão se eV\caixa eWt tal realidade ecoV\ÔWiica seja al,go autoWiático. Por isso, olhar 
para a cidade coWio UWI espaço Wlarcado pela diversidade cultuv-a/, ecoVlÔWlÍ
ca, política ou social é taWibéWI tecev- críticas ao Wlodelo das ,garaVltias pouco 
fuVldaWteV\tadas V\a prática. Estar fiVlcado eWI uWia localidade, V\OS dias de hoje, 
parece al,go "iVlú.til." O diMWtiSWlO iWiobiliário pode ,gerar a exclusão, torMV\do 
uWta parcela da população iVlvisível. É Vlotória a diWieV\são de pessoas· q~e estão 
excluídas dos sev-viços e beV\efícios da vida urbaVla. O processo de Faveli:zação e 
a edificação da periferia asceV>.deWI-Se coWt iw..pacto para o tew..a, visto que o 
diV\aWiiSWIO das cidades teV\de a se,gre,gar uWta parcela - Fato de ló,gica ecoVlÔ
Wtica e iWtpactos sociais para a vida dessa população. Os teóricos sociais David 
Harvey e fv1ar,git fv1ayev- deliVlearaWt a deWtaV\da por direito à cidade coWio uw..a 
espécie de pedido pav-a todas as pessoas que vivew.. Vla cidade. De acordo coWI 
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Havvey: "O diveito à cidade é W<uito W<ais do que a libevdade iVldividual pava 
acessav os vecuvsos uvbaV>.os: é o diveito de W<udav a V\ÓS W<eSW<OS, W<udaVldo a 
cidade. Aliás, cow. fvequêV>.cia, VlâO se tvata de uW< diveito iVldividual uW<a ve;z 
que esta tvaV>.sfon""ação depeV>.de, iV>.evitaveiW<eVlte, do exevcício de UW< podev 
coletivo pava vew.odelav os pvocessos de uvbaV>.i;z.ação. A libevdade de cviav e 
vecviav V>.ossas cidades e a VlÓS W<eSW<oS é, eu quevo avguW<eV>.tav, uW< dos W<ais 
pveciosos e dos W<ais V>.egligeV>.ciado dos VlOSsos diveitos VluW<aV>.os'~ No Bvasil, o 
teW<a pode ser obsevvado coW< a Copa do /VluV>.do de 201-4 e as OliW<píadas do 
Rio de JaV>.eiro eM~ 201-ló - várias ForaW< as traV>.sforW<ações Vla lógica iW<obi
li ária que geraraV\~ a exclusão, W<argiV>.a(i:zação e estr-atificação social ( eleW<eVlto 
visível V>.a prática, W<as pouco coW<batido). A cidade, VlaS palavras do sociólo-
90 e urbaV>.ista Robert Park, é a tel"<tativa W<ais bew.-sucedida do 1-\ow.ew. de 
refa:zer o w.ul'\do ew. que vive W<ais de acordo coW< os desejos do seu cavação. 
/Vlas, se a cidade é o W<ul"<do que o hoW<ew. criou, é taWibéWI o W\ul'\do Ol'\de 
ele estó. co"'de"'ado a viver daqui por dia~"<te. AsSiWI, il"<divetaWiel"<te, e seWI ter 
M~"<huW\a ~"<oção clava da 1'\tlture:z.a da sua tavefa, ao fa:zer a cidade o hoWieWI 
vefe;z. a si WleSW\o. 

Texto do geógrafo marxista inglês e professor da 
City University de Nova Iorque, David Harvey 

Publicado em: http://pia ui. lo lha. u oi. com .br I ma teria/o-direito-a-cidade I 
Acesso: Dezembro de 2016 

Vivemos numa época em que os ideais de direitos humanos tomaram o centro do palco. 
Gasta-se muita energia para promover sua importância para a construção de um mundo 
melhor. Mas, de modo geral, os conceitos em circulação não desafiam de maneira fun
damental a lógica de mercado hegemõnica nem os modelos dominantes de legalidade 
e de ação do Estado. Vivemos, afinal, num mundo em que os direitos da propriedade 
privada e a taxa de lucro superam todas as outras noções de direito. Quero explorar 
aqui outro tipo de direito humano: o direito à cidade. 

Será que o espantoso ritmo e a escala da urbanização nos últimos 100 anos contribuí
ram para o bem-estar humano? A cidade, nas palavras do sociólogo e urbanista Robert 
Park, é a tentativa mais bem-sucedida do homem de refazer o mundo em que vive mais 
de acordo com os desejos do seu coração. Mas, se a cidade é o mundo que o homem 
criou, é também o mundo onde ele está condenado a viver daqui por diante. Assim, indi
retamente, e sem ter nenhuma noção clara da natureza da sua tarefa, ao fazer a cidade 
o homem refez a si mesmo. 

Saber que tipo de cidade queremos é uma questão que não pode ser dissociada de 
saber que tipo de vínculos sociais, relacionamentos com a natureza, estilos de vida, 
tecnologias e valores estéticos nós desejamos. o direito à cidade é muito mais que a 
liberdade individual de ter acesso aos recursos urbanos: é um direito de mudar a nós 
mesmos, mudando a cidade. Além disso, é um direito coletivo e não individual, já que 
essa transformação depende do exercício de um poder coletivo para remodelar os 
processos de urbanização. A liberdade de fazer e refazer as nossas cidades, e a nós 
mesmos é, a meu ver, um dos nossos dire:itos humanos mais preciosos e ao mesmo 
tempo mais negligenciados. ~ 
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Desde seus primórdios, as cidades surgiram nos lugares onde existe produção excedente, 
aquela que vai além das necessidades de subsistência de uma população. A urbanização, 
portanto, sempre foi um fenômeno de classe, uma vez que o controle sobre o uso dessa 
sobreprodução sempre ficou tipicamente na mão de poucos [pense, por exemplo, num se
nhor feudal]. Sob o capitalismo, emergiu uma conexão íntima entre o desenvolvimento do 
sistema e a urbanização. 

Os capitalistas têm de produzir além de seus custos para ter lucro; este, por seu lado, deve 
ser reinvestido para gerar mais lucro. A perpétua necessidade de encontrar territórios férteis 
para a geração do lucro e para seu reinvestimento é o que molda a política do capitalismo. 
Mas os capitalistas enfrentam uma série de barreiras à expansão contínua e desimpedi
da. Se a mão de obra é escassa e os salários são altos, a mão de obra existente tem de 
ser disciplinada, ou então é preciso encontrar mão de obra nova através da imigração e 
investimentos no exterior. O capitalista também deve descobrir novos recursos naturais, o 
que exerce uma pressão crescente sobre o meio ambiente. 

As leis da competição também levam ao desenvolvimento contínuo de novas tecnologias 
e formas de organização, que permitem ao capitalista superar os concorrentes que uti
lizam métodos inferiores. As inovações definem novos desejos e necessidades, reduzem 
o tempo de giro do capital e reduzem a distância que antes limitava o âmbito geográfico 
onde o capitalista pode procurar outras fontes de mão de obra, matérias-primas e assim 
por diante. 

Se não houver poder aquisitivo suficiente no mercado, então é preciso encontrar novos 
mercados, expandindo o comércio exterior, promovendo novos produtos e estilos de vida, 
criando novos instrumentos de crédito, e financiando os gastos estatais e privados. Se, 
finalmente, a taxa de lucro for muito baixa, a regulamentação estatal da "concorrência 
destrutiva", a criação de monopólios por meio de fusões e aquisições e os investimentos 
no exterior oferecem saídas. 

Se nenhuma das barreiras acima puder ser contornada, o capitalista não conseguirá rein
vestir seu lucro de maneira satisfatória. A acumulação fica bloqueada, deixando-o diante 
de uma crise em que o seu capital pode se desvalorizar. As mercadorias perdem o valor, 
enquanto a capacidade produtiva e as máquinas seguem se depreciando e são deixadas 
sem uso. No final, o próprio dinheiro pode ser desvalorizado pela inflação, e o trabalho 
pelo desemprego em massa. 

De que maneira, então, a necessidade de contornar essas barreiras e expandir o terreno 
da atividade lucrativa impulsionou a urbanização no capitalismo? Defendo aqui que a 
urbanização desempenhou um papel especialmente ativo, ao lado de fenômenos como 
os gastos militares, na absorção da produção excedente que os capitalistas produzem 
perpetuamente em sua busca por lucros. 

Considere, primeiro, o caso de Paris no Segundo Império. O ano de 1848 trouxe uma das 
primeiras crises nítidas, e em escala europeia, de capital não reinvestido e de desempre
go. o golpe foi especialmente duro em Paris, e provocou uma revolução fracassada de 
trabalhadores desempregados e de utopistas burgueses. A burguesia republicana reprimiu 
violentamente os revolucionários, mas não conseguiu resolver a crise. o resultado foi a 
ascensão ao poder de Luís Napoleão Bonaparte, ou Napoleão 111, que arquitetou um golpe 
de Estado em 1851 e se proclamou imperador no ano seguinte. 
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Para sobreviver politicamente, ele recorreu à repressão generalizada dos movimentos 
políticos alternativos. Sua maneira de lidar com a situação econômica foi implantar um 
vasto programa de investimentos em infraestrutura, tanto no país como no exterior. Isso 
significou a construção de ferrovias em toda a Europa, chegando até o Oriente, bem como 
apoio para grandes obras como o Canal de Suez. No âmbito interno, veio a consolidação 
da rede ferroviária, a construção de portos grandes e pequenos, a drenagem de pântanos. 
E, acima de tudo, a reconfiguração da infraestrutura urbana de Paris. Em 1853, Napoleão 111 

chamou Georges-Eugene Haussmann para cuidar das obras públicas da cidade. 

Haussmann entendeu claramente que sua missão era ajudar a resolver o problema do capital 
e do desemprego, por meio da urbanização. Reconstruir Paris absorveu enormes volumes 
de dinheiro e mão de obra pelos padrões da época e, juntamente com a supressão das 
aspirações dos trabalhadores parisienses, foi um veículo primordial para a estabilização so
cial. Haussmann adotou ideias dos planos que os seguidores dos socialistas utópicos Charles 
Fourier e Saint-Simon haviam debatido na década de 1840 para remodelar Paris, mas com 
uma grande diferença: ele transformou a escala em que o processo urbano foi imaginado. 

Quando o arquiteto ]acques lgnace Hittorff mostrou a Haussmann seus planos para uma 
nova avenida, Haussmann os atirou de volta, dizendo: "Não é bastante larga ( ... ). o senhor 
quer 40 metros de largura, e eu quero 120." Ele anexou os subúrbios e transformou bairros 
inteiros, como Les Halles. Para fazer tudo isso, Haussmann precisou de instituições financeiras 
e de crédito. Ele ajudou a resolver o problema da destinação do capital criando um sistema 
protokeynesiano de melhorias urbanas de infraestrutura financiadas por títulos de dívida. 

O sistema funcionou muito bem por uns quinze anos, e envolveu não só a transformação da 
infraestrutura urbana como também a construção de um novo modo de vida e uma nova 
personalidade urbana. Paris tornou-se a Cidade Luz, o grande centro de consumo, turismo 
e prazer; os cafés, as lojas de departamentos, a indústria da moda, as grandes exposições 
- tudo isso modificou a vida urbana de modo que ela pudesse absorver o dinheiro e as 
mercadorias, por meio do consumismo. 

Mas foi então que o sistema financeiro especulativo e as instituições de crédito superdi
mensionadas quebraram, em 1868. Haussmann foi demitido; Napoleão 111, em desespero, foi 
à guerra contra a Alemanha de Bismarck e saiu derrotado. No vácuo que se seguiu surgiu 
a Comuna de Paris, um dos maiores episódios revolucionários da história do capitalismo 
urbano - nascida, em parte, de uma nostalgia daquele mundo que Haussmann tinha des
truído, e do desejo de retomar a cidade por parte dos que se viram despossuídos pelas 
obras que ele impôs. 

Saltemos agora para a década de 1940 nos Estados Unidos. A enorme mobilização para o 
esforço de guerra resolveu temporariamente o problema de como investir o capital exce
dente, problema que parecera tão intratável na década de 1930, e do desemprego que o 
acompanhava. No entanto, todos temiam o que aconteceria depois da guerra. Politicamente 
a situação era perigosa: o governo federal adotava, na verdade, uma economia naciona
lizada, e estava em aliança com a União Soviética comunista, enquanto fortes movimentos 
sociais com inclinações socialistas haviam surgido na década de 1930. 

Como na época de Napoleão 111, uma boa dose de repressão política foi exigida pelas clas
ses dominantes da época; a história subsequente do macarthismo e da política da Guerra 
Fria, da qual já havia sinais abundantes no início dos anos 40, é bem conhecida. Na frente 
econômica, restava a questão de saber de que modo o capital poderia ser reinvestido. 
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Em 1942, uma extensa avaliação dos esforços de Haussmann foi publicada na revista Archi
tectural Forum. A matéria documentava em detalhes o que ele tinha feito e tentava analisar 
seus erros, mas procurava recuperar sua reputação como um dos maiores urbanistas de 
todos os tempos. o autor do artigo foi ninguém menos que Robert Moses, que depois da 
Segunda Guerra Mundial fez com Nova Yorh o que Haussmann tinha feito em Paris. Ou seja, 
Moses mudou a escala com que se pensava o processo urbano. 

Por meio de um sistema de rodovias, transformação da infraestrutura, expansão para os 
subúrbios e uma reengenharia total, não só da cidade como de toda a região metropolitana, 
ele ajudou a resolver o problema da aplicação do dinheiro. Para tanto, Moses utilizou novas 
instituições financeiras e esquemas tributários que liberavam o crédito para financiar a 
expansão urbana. Levado, em âmbito nacional, a todos os grandes centros metropolitanos 
do país, esse processo teve papel crucial na estabilização do capitalismo global depois de 
1945, período em que os Estados Unidos conseguiram impulsionar toda a economia mundial 
não comunista acumulando déficits comerciais. 

A chamada suburbanização dos Estados Unidos não envolveu apenas a renovação da 
infraestrutura. Como na Paris do Segundo Império, acarretou uma transformação radical 
no estilo de vida, trazendo novos produtos, desde casas até geladeiras e aparelhos de 
ar-condicionado, assim como dois carros na garagem e um enorme aumento no consumo 
de petróleo. Também alterou o panorama político, pois a casa própria subsidiada para a 
classe média mudou o foco de ação da comunidade, que passou para a defesa dos valores 
da propriedade e da identidade individual, inclinando o voto dos subúrbios para o con
servadorismo. Dizia-se que os donos da casa própria, sobrecarregados de dívidas, seriam 
menos propensos a entrar em greve. 

Esse projeto conseguiu garantir a estabilidade social, embora ao custo de esvaziar o centro 
das cidades e gerar conflitos urbanos entre aqueles, sobretudo afro-americanos, a quem 
foi negado o acesso à nova prosperidade. 

No fim dos anos 6o, outro tipo de crise começou a se desenrolar: Moses, tal como Haussmann, 
caiu em desgraça, e suas soluções passaram a ser vistas como inapropriadas e inaceitáveis. 
Os tradicionalistas deram apoio à urbanista e ativista jane Jacobs, autora de Vida e Morte 
das Grandes Cidades, e procuraram se contrapor ao modernismo brutal dos projetos de 
Moses propondo uma estética que voltava a valorizar a vida nos bairros. Mas os subúrbios 
já tinham sido construídos, e a mudança radical de estilo de vida que estes simbolizavam 
teve muitas consequências sociais, levando as feministas, por exemplo, a proclamar que o 
subúrbio era o símbolo de todos os seus descontentamentos básicos. 

Se o projeto de Haussmann teve papel importante na dinâmica da Comuna de Paris, a vida 
sem alma dos subúrbios também teve papel fundamental nos acontecimentos dramáticos 
de 1968 nos Estados Unidos. Estudantes brancos de classe média, insatisfeitos, entraram 
numa fase de revolta, buscaram alianças com grupos marginalizados que reivindicavam 
seus direitos civis e uniram forças contra o imperialismo americano, criando um movimento 
para construir um mundo diferente- incluindo uma experiência urbana diferente. 

Em Paris, a campanha para deter a via expressa na margem esquerda do rio Sena e a 
destruição de bairros tradicionais por torres e arranha-céus, como a Torre Montparnasse, 
influenciaram a revolta de 68. Foi neste contexto que o sociólogo e filósofo marxista Henri 
Lefebvre escreveu A Revolução Urbana, que afirmava que a urbanização era essencial para 
a sobrevivência do capitalismo e, portanto, estava destinada a tornar-se um foco crucial 
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da luta política e de classes; e que a urbanização estava apagando as distinções entre a 
cidade e o campo, com a produção de espaços integrados em todo o território do país. 
Para Lefebvre, o direito à cidade tinha de significar o direito de comandar todo o processo 
urbano, que ia ampliando seu domínio sobre o campo, por meio de fenômenos como o 
agronegócio, as casas de campo e o turismo rural. 

]unto com a revolta de 68 veio a crise das instituições de crédito que tinham alimentado o 
boom imobiliário nas décadas anteriores. A crise ganhou força no final dos anos 6o, até que 
todo o sistema capitalista entrou em queda, começando com o estouro da bolha imobiliária 
mundial em 1973, seguido pela falência fiscal da cidade de Nova York em 1975. 

Façamos outro salto adiante, agora para a atualidade. O capitalismo internacional já vinha 
de uma montanha-russa de quebras regionais- a crise asiática de 1997-98; a russa de 1998; 
a argentina de 2001-, mas até recentemente tinha evitado uma quebra global, mesmo diante 
de uma incapacidade crônica de utilizar o capital excedente. 

Qual foi o papel da urbanização para estabilizar essa situação? Nos Estados Unidos, o 
consenso é que o setor imobiliário foi um importante estabilizador da economia, em 
especial após o estouro da bolha da alta tecnologia do fim dos anos 90. O mercado 
imobiliário absorveu diretamente grande volume de dinheiro, através da construção de 
residências e escritórios no centro das cidades e nos subúrbios; ao mesmo tempo, o 
aumento do preço dos imóveis- apoiado por uma onda perdulária de refinanciamento 
de hipotecas a um juro baixo recorde - impulsionou o mercado interno americano de 
serviços e bens de consumo. 

A expansão urbana americana serviu para estabilizar, parcialmente, a economia global, 
com os Estados Unidos acumulando enormes déficits comerciais em relação ao resto do 
mundo e tomando emprestado cerca de 2 bilhões de dólares por dia para alimentar seu 
insaciável consumismo e suas guerras no Afeganistão e no Ira que. 

Mas o processo urbano sofreu uma transformação de escala. Em resumo, ele se globalizou. 
8ooms imobiliários na Grã-Bretanha, na Espanha e em muitos outros países ajudaram a 
alimentar uma dinâmica capitalista muito parecida com a que se desenvolveu nos Estados 
Unidos. 

A urbanização da China nos últimos vinte anos teve um caráter diferente, com foco intenso 
no desenvolvimento da infraestrutura, mas é ainda mais importante que a dos Estados 
Unidos. Seu ritmo se acelerou enormemente depois de uma breve recessão em 1997, a tal 
ponto que a China vem usando quase a metade de todo o cimento mundial desde 2000. 
Mais de 100 cidades chinesas já ultrapassaram a marca de 1 milhão de moradores nesse 
período, e lugares que antes eram pequenas aldeias, como Shenzhen, se tornaram gran
des metrópoles de 6 a 10 milhões de pessoas. Vastos projetos de infraestrutura, incluindo 
barragens e autoestrad2,s estão transformando a paisagem. 

A China não passa do epicentro de um processo de urbanização que agora se tornou ver
dadeiramente global, em parte devido à espantosa integração dos mercados financeiros, 
que usam sua flexibilidade para financiar o desenvolvimento urbano em todo o mundo. O 
Banco Central chinês, por exemplo, teve forte atuação no "mercado secundário de hipote
cas" nos Estados Unidos, enquanto o banco Goldman Sachs esteve muito envolvido na alta 
do mercado imobiliário em Mumbai, na fndia, e. o capital de Hong Kong vem investindo na 
cidade americana de Baltimore. ~ 
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Em meio a uma enxurrada de imigrantes po'bres, a construção civil disparou em )oanes
burgo, Taipei e Moscou, assim como em cidades dos países capitalistas centrais, como 
Londres e Los Angeles. Projetos de megaurbanização espantosos, quando não criminalmente 
absurdos, surgiram no Oriente Médio, em lugares como Dubai e Abu Dhabi, absorvendo 
o excesso da riqueza petrolífera com o máximo possível de ostentação, injustiça social e 
desperdício ambiental. 

Essa escala global torna difícil entender que o que está acontecendo é, em princípio, seme
lhante às transformações que Haussmann comandou em Paris. Pois o boom da urbanização 
global dependeu, tal como todos os outros antes dele, da construção de novas instituições 
e arranjos financeiros que organizem o crédito necessário para sustentá-la. As inovações 
financeiras iniciadas nos anos 8o- como a revenda em todo o mundo de papéis lastreados 
nas dívidas hipotecárias- tiveram papel crucial. Seus muitos benefícios incluíam a dispersão 
do risco, o que não significou eliminá-lo. 

Sem controles adequados, essa onda de "financeirização" se transformou na chamada crise 
das hipotecas podres e do valor dos imóveis. As consequências se concentraram, primeiro, 
nas cidades americanas e em torno delas, com implicações particularmente graves para 
os afro-americanos de baixa renda e famílias chefiadas por mulheres solteiras. A crise 
também afetou aqueles que, sem poder pagar os preços exorbitantes da habitação nos 
centros urbanos, foram forçados a morar nas semiperiferias metropolitanas. Nesses lugares, 
as pessoas compraram a juros, inicialmente baixos, casas padronizadas em condomínios 
construídos especulativamente; com a crise, passaram a enfrentar o aumento do custo do 
transporte para o trabalho e das prestações da hipoteca. 

Como em todas as fases anteriores, a expansão mais recente do processo de urbanização 
trouxe consigo mudanças incríveis no estilo de vida. A qualidade da vida nas cidades virou 
uma mercadoria, num mundo onde o consumismo, o turismo e as indústrias culturais e do 
conhecimento se tornaram aspectos importantes da economia urbana. 

A tendência pós-modernista de incentivar a formação de nichos de mercado, nos hábitos de 
consumo e nas expressões culturais, envolve a experiência urbana contemporânea numa 
aura de liberdade de escolha- desde que se tenha dinheiro. Proliferam os shopping centers, 
cinemas multiplex e lojas padronizadas, as lanchonetes e as lojas artesanais. Temos agora, 
nas palavras da socióloga Sharon Zukin, a "pacificação pelo cappuccino". 

Até os empreendimentos imobiliários monótonos e insípidos dos subúrbios americanos, 
que continuam a dominar em algumas áreas, agora recebem um antídoto no movimento 
do "novo urbanismo", que pretende vender uma réplica customizada da vida nas cidades. 
É um mundo em que a ética neoliberal de individualismo, acompanhada pela recusa de 
formas coletivas de ação política, se torna o modelo para a socialização humana. 

Vivemos, cada vez mais, em áreas urbanas divididas e propensas a conflitos. Nos últimos 
trinta anos, a virada neoliberal restaurou o poder de elites ricas. Catorze bilionários sur
giram no México desde então, e em 2006 o país ostentava o homem mais rico do planeta, 
Carlos Slim, ao mesmo tempo em que a renda dos pobres tinha estagnado ou diminuído. 
Os resultados estão indelevelmente gravados no espaço das nossas cidades, que cada vez 
mais consistem de fragmentos fortificados, condomínios fechados e espaços públicos priva
tizados, mantidos sob vigilância constante. Em especial no mundo em desenvolvimento, a 
cidade, como escreveu o urbanista italiano Marcello Balbo, está se partindo em fragmentos 
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diferentes, com a aparente formação de "microestados". Bairros ricos dotados de todo tipo 
de serviços, como escolas exclusivas, campos de golfe, quadras de tênis e segurança particular 
patrulhando a área 24 horas, convivem com {aveias sem saneamento, onde a energia elétrica 
é pirateada por uns poucos privilegiados, as ruas viram torrentes de lama quando chove, e a 
norma é a moradia compartilhada. Cada fragmento parece viver e funcionar de forma autô
noma, aferrando-se firmemente ao que conseguiu agarrar na luta diária pela sobrevivência. 

Nessas condições, os ideais de identidade urbana, cidadania e pertencimento se tornam 
muito mais difíceis de sustentar. A redistribuição privatizada por meio de atividades crimi
nosas ameaça à segurança individual a cada passo, provocando a demanda popular pela 
repressão policial. Até mesmo a ideia de que a cidade possa funcionar como um corpo 
político coletivo, um lugar dentro do qual e a partir do qual possam emanar movimentos 
sociais progressistas, parece implausível. Há, porém, movimentos sociais urbanos tentando 
superar o isolamento e remodelar a cidade segundo uma imagem diferente daquela apresen
tada pelas incorporadoras imobiliárias, apoiadas pelos financistas, as grandes corporações 
e um aparato estatal local com mentalidade cada vez mais influenciada pelos negócios. 

O investimento capitalista na transformação das cidades tem um aspecto ainda mais sinistro. 
Ele acarretou repetidas ondas de reestruturação urbana através da "destruição criativa", 
que quase sempre tem uma dimensão de classe, uma vez que são os pobres, os menos 
favorecidos e os marginalizados do poder político que sofrem mais com o processo. A 
violência é necessária para construir o novo mundo urbano sobre os destroços do velho. 

Haussmann arrasou os velhos cortiços parisienses, usando o poder de expropriação do 
Estado em nome do progresso e da renovação cívica. Ele organizou deliberadamente a 
remoção de grande parte da classe trabalhadora e de outros elementos indisciplinados 
do Centro da cidade, onde constituíam uma ameaça à ordem pública e ao poder político. 
Criou um desenho urbano no qual se acreditava - incorretamente, como se viu em 1871 
-que haveria um nível de vigilância e controle militar suficiente para garantir que os mo
vimentos revolucionários fossem dominados facilmente. No entanto, como Friedrich Engels 
apontou em 1872: 

Na realidade, a burguesia tem apenas um método de resolver o problema da habitação à sua 
maneira - isto é, resolvê-lo de tal forma que a solução reproduz, continuamente, o mesmo 
problema. Esse método se chama "Haussmann" (...) Por mais diferentes que sejam as razões, 
o resultado é sempre o mesmo; as vielas e becos desaparecem, o que é seguido de pródigos 
autoelogios da burguesia por esse tremendo sucesso, mas eles aparecem de novo imediata
mente em outro lugar (. . .) A mesma necessidade econômica que os produziu, vai produzi-los 
no lugar seguinte. 

o aburguesamento do Centro de Paris levou mais de 100 anos para se completar, com as 
consequências vistas nos últimos anos - revoltas e caos nos subúrbios onde se tenta en
gaiolar os marginalizados, os imigrantes, os desempregados. O ponto mais triste, claro, é 
que o processo descrito por Engels se repete ao longo da história. Robert Moses "atacou o 
Bronx com uma machadinha", em suas próprias e infames palavras, provocando lamentos 
de movimentos de bairro. 

Nos dois casos, Paris e Nova York, depois que a resistência conseguiu conter as desapro
priações promovidas pelo Estado, um processo mais insidioso se instalou por meio da 
especulação imobiliária e da destinação dos terrenos para os que deles fizessem "maior 
e melhor uso"_ Engels compreendeu muito bem essa sequência: 
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o crescimento das grandes cidades modernas dá à terra em certas áreas, em particular as 
de localização central, um valor que aumenta de maneira artificial e colossal; os edifícios já 
construídos nessas áreas lhes diminuem o valor; em vez de aumentá-/o, porque já não per
tencem às novas circunstâncias. Eles são derrubados e substituídos por outros. Isso acontece, 
sobretudo, com as casas dos trabalhadores que têm uma localização central e cujo aluguel, 
mesmo com o máximo de super/oração, não poderá jamais, ou apenas muito lentamente, 
aumentar acima de um certo limite. Elas são derrubadas e no seu lugar são construídas lojas, 
armazéns e edifícios públicos. 

Embora esta descrição seja de 1872, ela se aplica diretamente ao desenvolvimento urbano 
contemporâneo em boa parte da Ásia- Nova Delhi, Seul, Mumbai- e à gentrificação de Nova 
York. Um processo de deslocamento, e o que chamo de "acumulação por desapropriação" 
está no cerne da urbanização sob o capitalismo. E está originando numerosos conflitos 
devido à tomada de terras valiosas de populações de baixa renda, que em muitos casos 
vivem ali há muitos anos. 

Considere o caso de Seul nos anos 1990: construtoras e incorporadoras contrataram gru
pos de capangas para invadir bairros pobres nos morros da cidade. Eles derrubaram a 
marretadas não só as moradias como todos os bens daqueles que tinham construído suas 
próprias casas nos anos 1950, em terrenos que depois se valorizaram muito. Arranha-céus, 
que não mostram nenhum vestígio da brutalidade que permitiu a sua construção, agora 
recobrem a maior parte dessas encostas. 

Em Mumbai, 6 milhões de pessoas oficialmente consideradas como moradores de favelas 
estão assentadas em terras sem título legal de propriedade; todos os mapas da cidade 
deixam esses lugares em branco. No esforço de transformar Mumbai num centro finan
ceiro mundial rivalizando com Xangai, o boom imobiliário se acelerou e a terra ocupada 
por esses moradores parece cada vez mais valiosa. Dharavi, uma das maiores favelas de 
Mumbai, está avaliada em 2 bilhões de dólares. A pressão para limpar o terreno - por 
motivos ambientais e sociais que mascaram a usurpação das terras - aumenta dia a dia. 
Poderes financeiros apoiados pelo Estado pressionam pelo despejo forçado das favelas. 
Desse modo a acumulação de capital pela atividade imobiliária vai ao auge, uma vez que 
a terra é adquirida a custo quase zero. 

Exemplos de desapropriação também podem ser encontrados nos Estados Unidos, embora 
tendam a ser menos brutais e mais legalistas: o governo abusa do seu direito de desapro
priar, deslocando pessoas que moram em habitações razoáveis em favor de um uso da 
terra mais rentável, com condomínios ou lojas. Quando esse procedimento foi contestado 
na Suprema Corte americana, os juízes decidiram que era constitucional que os municípios 
se comportassem dessa maneira, a fim de aumentar sua arrecadação com os impostos 
imobiliários. 

Na China, milhões de pessoas estão sendo despejadas dos espaços que ocupam há 
longo tempo - 3 milhões só em Pequim. Como não possuem direitos de propriedade, 
o Estado pode simplesmente removê-las por decreto, oferecendo um pequeno paga
mento para ajudá-las na transição antes ele entregar a terra para as construtoras, com 
grandes lucros. Em alguns casos, as pessoas se mudam de boa vontade, mas também 
há relatos ele resistência generalizada; contra esta, a reação habitual é a repressão 
brutal do Partido Comunista. 
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E o que dizer da proposta aparentemente progressista de conceder direitos de proprie· 
dade privada a populações de assentamentos informais, fornecendo-lhes recursos que 
lhes permitam sair da pobreza? Tal sistema está sendo sugerido para as favelas do Rio de 
janeiro, por exemplo. O problema é que os pobres, sofrendo com a insegurança de renda 
e frequentes dificuldades financeiras, podem ser facilmente persuadidos a trocar sua casa 
por um pagamento relativamente baixo em dinheiro. Os ricos normalmente se recusam a 
ceder seus ativos a qualquer preço, e é por isso que Moses pôde atacar com sua macha· 
dinha o Bronx, uma área de baixa renda, mas não a Park Avenue. 

o efeito duradouro da privatização feita por Margaret Thatcher da habitação social na 
Grã-Bretanha foi criar uma estrutura de renda e de preços em toda a área metropolitana 
de Londres que impede as pessoas de baixa renda, e até mesmo de classe média, de ter 
acesso à moradia em qualquer lugar perto do centro urbano. Posso apostar que dentro 
de quinze anos, se as tendências atuais continuarem, todos os morros do Rio agora ocu
pados por favelas estarão cobertos por prédios altos com uma vista fabulosa, enquanto 
os antigos moradores das favelas terão sido filtrados, excluídos e estarão morando em 
alguma periferia remota. 

A urbanização, podemos concluir, vem desempenhando um papel fundamental no rein
vestimento dos lucros, a uma escala geográfica crescente, mas ao preço de criar fortes 
processos de destruição criativa que espoliaram as massas de qualquer direito à cidade. 
o planeta como canteiro de obras se choca com o "planeta das favelas". Periodicamente 
isso termina em revolta. Se, como parece provável, as dificuldades aumentarem e a fase 
até agora bem-sucedida, neoliberal, pós-moderna e consumista do investimento na ur· 
banização estiver no fim e uma crise mais ampla se seguir, então surge a pergunta: onde 
está o nosso 1968, ou, ainda mais dramaticamente, a nossa versão da Comuna de Paris? 
Tal como acontece com o sistema financeiro, a resposta tende a ser mais complexa porque 
o processo urbano hoje tem âmbito mundial. 

Há sinais de rebelião por toda parte: as agitações na China e na In dia são crônicas, travam
·se ferozes guerras civis na África, a América Latina está em efervescência. Qualquer uma 
dessas revoltas pode se tornar contagiosa. Ao contrário do sistema financeiro, entretanto, 
os movimentos sociais urbanos e das periferias das cidades não têm em geral conexão 
uns com os outros. E se, de alguma forma, eles vierem a se unir, o que deveriam exigir? 

A resposta a essa pergunta é bastante simples em princípio: um maior controle democrá· 
tico sobre a produção e a utilização do lucro. E uma vez que o processo urbano é um dos 
principais canais de uso desse dinheiro, criar uma gestão democrática da sua aplicação 
constitui o direito à cidade. Ao longo de toda a história do capitalismo, uma parte do lucro 
foi tributada, e em fases socialdemocratas a proporção à disposição do Estado aumentou 
significativamente. O projeto neoliberal dos últimos trinta anos caminhou para privatizar 
esse controle. 

Os dados para todos os países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Eco· 
nômico mostram, porém, que a fatia estatal da produção bruta tem sido mais ou menos 
constante desde os anos 70. Assim, a principal conquista neoliberal foi evitar que a parcela 
pública se ampliasse, como ocorreu nos anos 6o. o neoliberalismo também criou novos sis· 
temas de governança que integraram os interesses estatais e empresariais, garantindo que 
os projetos governamentais para as cidades favoreçam as grandes empresas e as classes 
mais altas. Aumentar a proporção do dinheiJiJ em poder do Estado só terá um impacto 
positivo se o próprio Estado voltar a ficar sob controle democrático. 
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A cada mês de janeiro, o Estado de Nova York publica uma estimativa do total de bônus 
concedidos aos altos executivos pelos bancos e financeiras de Wall Street nos doze meses 
anteriores. Em 2007, um ano desastroso para os mercados financeiros, os bônus totalizaram 
33,2 bilhões de dólares, apenas 2•k menos que no ano anterior. Em meados de 2007, os 
bancos centrais americano e europeu injetaram bilhões de dólares em créditos de curto 
prazo no sistema financeiro para garantir a sua estabilidade; em seguida o Banco Central 
americano reduziu drasticamente as taxas de juros e injetou vastas quantidades de dinheiro 
no mercado a cada vez que o :ndice da Bolsa de Valores ameaçava despencar. 

Enquanto isso, cerca de 2 milhões de pessoas foram despejadas por não poder mais 
pagar as prestações de suas casas. Muitos bairros em diversas cidades americanas 
foram cobertos de tapumes e vandalizados, destruídos pelas práticas predatórias de 
empréstimos das instituições financeiras. Essa população não recebeu nenhum bônus. 
Essa assimetria não pode ser interpretada como nada menos que uma forma maciça de 
confronto de classes. 

No entanto, ainda não vimos uma oposição coerente a esses fatos no século XXI. Já existem 
em muitos países, claro, movimentos sociais locados na questão urbana. Em 2001, o Brasil 
aprovou o Estatuto da Cidade, depois de anos de pressão de movimentos sociais pelo re· 
conhecimento do direito coletivo à cidade. Mas esses movimentos não convergiram para o 
objetivo único de ganhar mais controle sobre os usos do dinheiro - e muito menos sobre 
as condições da sua produção. 

Neste ponto da história, essa tem de ser uma luta global, predominantemente contra o 
capital financeiro, pois essa é a escala em que ocorrem hoje os processos de urbanização. 
Sem dúvida, a tarefa política de organizar um tal confronto é difícil, se não desanimado· 
ra. Mas as oportunidades são múltiplas pois, como mostra esta breve história, as crises 
eclodem repetidas vezes em torno da urbanização e a metrópole é hoje o ponto de 
confronto- ousaríamos chamar de luta de classes?- em torno da acumulação de capital 
pela desapropriação dos menos favorecidos e do tipo de desenvolvimento que procura 
colonizar espaços para os ricos. 

Um passo para a unificação dessas lutas é adotar o direito à cidade, como slogan e como 
ideal político, precisamente porque ele levanta a questão de quem comanda a relação entre 
a urbanização e a produção do lucro. A democratização desse direito, e a construção de 
um amplo movimento social para fazer valer a sua vontade são imperativas para que os 
despossuídos possam retomar o controle que por tanto tempo lhes foi negado e instituir 
novas formas de urbanização. Lefebvre estava certo ao insistir em que a revolução tem de 
ser urbana, no sentido mais amplo do termo; do contrário, não será nada. 
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COMENTÁRIOS 

CoMel'\tários sobre o teMa: o teMa evwolve dois tópicos subjaceV\tes de 
elevada iMpol'"tÔ:V\cia e que acabaM por- se coV\froV\tav. Ao destacar- a evolução 
cieV\tírica V\a busca pelo proloV\gaMeV\tO da vida huMaV\a, é possível relativi
;::ar sobre o eV\velheciMeV\to da população. O dil".aMiSVVIo deVV~ográfico a V\Íve/ 
Mul".dial, graças à evolução das COV\dições de saV\eaMeV\to básico e ao progresso 
da VV~edicil".a, apoV\taV\1\ para a aMpliação da loV\gevidade. De tal forVV~a, essa 
reflexão sugere algui'\S desafios (desafios que se torV\aVVI vertigiV\OSos eVV\ países 
subdeseV\volvidos, por exeVV~plo). O pr-óprio fragMeV\tO uti/i;z.ado sugere essa 
série de desafios caso a vida huMaV\a seja aiV\da VV~ais proloV\gada. Dessa for
Ma, peV\Sar eVV~ questões relacioMdas à qualidade de vida é peV\Sar taVV~béVVI 
1'\0S desafios de abastecer e aMparar essa população el'\velhecida (SeV\do deste 
UVVI desafio atual). O ageV\te que potel".ciali:z.a o teMa e gara.V\te uMa reflexão 
aiV\da Mais aMpla é a questão da ciêl".cia eVV\ si. Esse olhar de ''iMortalidade" 
evcquaV\to algo iVV~provável já se descaracteri:z.a V\O COV\texto COV\teMporô:neo. 
Por isso, a baV\ca sugere que o caV\didato questiol'\e sobre os liVV~ites da ciêV\cia, 
eVV\ que V\ada VV~ais parece "iMprovável'~ CertaVV~eV\te, alguMas experiêV\cias 
V\ão evoluívaVV~ V\a velocidade que se esperava (exeMplo: há 20 aV\OS a ovelha 
Dolly foi cloV\ada. Na época, acreditava -se que rapidaVV~eV\te a experiêV\cia seria 
utili:z.ada par-a seres huVV~aV\oS - fato aiV\da V\ão observado V\essa proporção). 
Nessa lógica cr-ítica, o CaV\didato poder-ia se ocupar dos probleMas desse pro
loV\gaMeV\to da vida: 

fv!ediciV\a: VV~uitos países V\ão coV\segueVV~ garal".tir uVV\ ateV\diVV~eV\tO ade
quado para a população eV\velhecida. Tal fato gera uVVI déficit 1'\a saúde 
pública, agraval'\do a situação dessa parcela da população que V\ecessita de 
atel".diMeV\to especiali:z.ado. Dessa forVV~a, aV\tes de proMover uVV~a busca 
iV\cessaV\te pelo proloV\gaMeV\to da vida, ser-ia iMportal".te uVVI aval'\ço cieV\
trfico para garaV\tir o ateV\diMeV\to básico dessa população. 

Previdêl".cia: uMa população el".velhecida V\ecessita de col".dições ecoV\ÔVV~icas 
variáveis, ou seja, a força da população idosa deixa de se distribuir para o 
Mercado de trabalho coM variados fator-es. Dessa forVV~a, o Estado precisa 
garaV\tir COV\dições MÍV\iMas de sobvevivêl".cia. Esse se torV\a UVVI graV\de 
obstáculo para a vaciol".ali.zação do teVV~a. Seria UVVI Mero egoísVV~o procurar 
o proloV\gaMeV\to da vida visto que Muitos idosos viveM iV\el'"tes aos proble
Mas sociais já 1'\0 col".texto atual? 
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Já VIO quesito social o caVIdidato poderia adeVItrar ao aspecto ético que se 
coloca VIO debate. A população eVIvelhecida sofre de difereVItes forWias coWI 
o precoVIceito e as tipificações de violêVIcia. Dessa forWia, os valores coWI 
relação ao proiOVI9aWieVIto da vida deveriaWI ser repeVIsados,já que os ido
sos são tratados coWio "peso social'~ AssiWI seVIdo, qual seria a coVItribuição 
real de se 9araV1tir que o iVIdivíduo viva :1..20 aVIos sev-.do que esta vida Vlão 
seria di9V1a de respeito, 9araV1tias iVIdividuais e coV\dições WIÍVIiWias de so
brevivêVIcia? 

Por essa razão, a experiêVIcia de 9araV1tir o proiOVI9aWieVIto da vida dos 
seres huWiaVIOS atravessa difereVItes se9W1eV1tos. AtuaiWieVIte, a iVIdústria de 
fárWiacos e cosWiéticos já trabalha coWI essa 9raV1de "ideia'~ São fórWiulas re
volucioVIárias que 9araV1teW1 o retardaWieVIto do processo de eVIvelheciWieVIto. 
EWI 20:1..5 foi divul9ada pesquisa que deseVIvolveu VIOVO WledicaWieVIto, o se
VIolítico, que a9e VIaS células. EWI testes COWI caWIUVIdOVI90S, ele já. se Wlostrou 
capaz. de retardar o eVIvelheciWieVIto. O fárWiaco taWibéWI Wlelhorou as fuVIções 
cardiovasculares e evitou probleWias VIa coluVIa e osteoporose. Outro estudo, 
da UVIiversidade do Texas, descobriu que ratos viveWI quase duas ve.zes Wlais 
quaVIdo têWI rapaWiiciM adicioVIada à ração. A substâVIcia redu.z a atividade 
de uWia proteíVIa relacioVIada ao eVIvelheciWieVIto. As cobaias coWieçaraWI os 
testes aos 20 Wleses (o equivaleVIte a (á0 aVIoS eWI huWiaVIos) e viveraWI até 48 
Wleses, quaVIdo a Wlédia de vida delas é de 2 7. TraVIsferiVIdo o avaVIÇO para UWI 
ser huWiaVIo, uWia pessoa poderia viver até os :1..42 aVIOS. Por isso, a própria 
ciêVIcia já acredita que cada ve.z Wlais as pesquisas se aproxiWiaWI de respostas 
reais para o proiOVI9aWieVItO da vida huWiaV\a. EWI seu livro "HoWio Deus: A 
13rief History of ToWiorrow" ("HoWio Deus: UWia Breve História do AWiaVIhã'~ 
eWI tradução literal), Yuval Noah Harari deliVIeia UWI futuro próxiWio eWI que 
os liWiites da vida huWiaVIa serão pro9ressivaW1eV1te aWipliados, taVIto 9raças 
aos aVaVIÇOS VIa WlediCiVIa COWIO a téCVIiCaS iVIforWiáticaS, COWIO a preservação 
do coVIteúdo cerebral VIUWI baVICO de dados. Por essa razão, o teWia eVIvolve 
questões que poderiaWI perWiear desde UWI olhar objetivo e cético acerca da 
ciêVIcia até uWia aVIálise coWiportaWieVItal da sociedade coWI relação ao processo 
de proloV19aW1eV1to da vida huWiaV\a. 
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COMENTÁRIOS 

CoMen.tários sobre o teMa: O teWia, que deixou Wluitos caV~didatos seWI ter
por oV~de coWieçar. poderia ser desWieWibrado para facilitar a aV\ó.lise. IV~icial
W\eV~te, é iWiportaV~te destacar que o fv-agWieV\to apreseV~ta visões dicotôWiicas 
sobre a preseV\ça e WlaV\uteV~ção do Wluseu V\O coV~texto coV~teWiporâV~eo. Esse 
fato sugere que o caV~didato percorra UWia das verteV~tes eWI sua al'\ó.lise. Essa 
polará.ação exige cuidado, jó. que o cal'\didato V~ecessita de UWia visão abraV\
gente sobre o que é apreseV~tado. Dessa forMa, a explanação inicial se dó. a 
partir do feVIÔWien.o cultural da sociedade conteWiporâMa. Nesse sentido, Mui
tos foraWI os candidatos que percorraWI UWI trajeto crítico para a produção 
cultural coWio UWI todo, destacando a figura do Wluseu na posição ceV~tral. 

Isso quer di:z.er que a análise aprofuV~dada se voltou para o entendiWieV~to do 
que a população COV\SOW\e enquanto cultura. CoWI isso, pensar eWI UWI espa
ço COWI o seu WIOdelo arcaico tende a proWiover UWI entendiWiento distorcido 
de sua função no contexto atual. Outra reflexão de destaque que poderia ser 
apresentada diz. respeito ao contexto das T/Cs (Tecv-.ologia de lnforWiação e 
CoWiunicação). Alguns Wluseus buscaraWI uWia evolução se aproxiWiaV~do das 
fer-raWieV~tas tecV~ológicas dispoY~íveis. AssiWI, a clientela que interage coWI as 
obras de arte consegue absorver o rigor teórico de cada WIOWiento retratado 
pelo que o WIUSeu propõe. Dessa forWia, reflete-se sobre a flexibilidade destes 
espaços no coV~tato cultural da população COWI referências da história, eleMento 
tal iWiportaV~te n.a coV\Strução crítica do ser. De fato, ressaltar que a sociedade 
precisa se ateV~tar para o processo de transforWiações e o dinaWiiSWIO frequen
te é projetar essa necessidade de adaptação eWI espaços destinados à cultura. 
Dessa forWia, a sedução pelo Museu se torn.a eleMento de busca Wlajoritéi.ria 
por parte dos que trabalhaWI na éi.rea} visto que o Wlodelo tradicionalista coWI 
sua estrutura estática tende a cair no esqueciWieV~to de uWia geração que se 
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Vtutr-e de iVtfor-w.ações siw.plistas do cÕVttexto tecVtDióaico, se afastaVtdo de uw.a 
r-ealidade dos w.ow.eVttos histór-icos de destaque (seja de sua cidade, estado 
ou país). A r-etow.ada desses espaços deVttvo de possibilidades w.ais aw.plas se 
fcu Vtecessár-ia e ew.er-aeVtcial, visto que o desaaste da iw.aaew. do w.useu (e de 
taVttas outr-as for-w.as de apr-ofuVtdaw.eVtto 1-tistór-ico) teVtde a projetar- iVtdiví
duos pouco r-eflexivos sobr-e sua r-ealidade, distaVttes dos fatos passados e cow. 
visões loVtaitudiVtais par-a a cow.preeVtSão de pr-ojeções futur"as. De "uw. lado ou 
de outr-o" Vta aVtálise, o pr-opósito da traVtsforw.ação social e da Vtecessidade do 
w.useu acow.paVthar- o diVtaw.isw.o da sociedade se tor-Vta deVtoWiiVtador- cow.uw. 
par-a uw. texto coeso cow. a pr-oposta. 

COMENTÁRIOS 

Cow.e~ttários sobre o tew.a: O fr-aaw.eVtto apr-eseVtta uw.a discussão w.ais 
palpável par-a a r-ealidade do br-asileir-o, cow. uw. coVttor-VtD eVtiaw.ático. Isso 
por-que O eVtteVtdiWieVttO iVticial Su9er-e que a pr-odução textual per-cor-r-a uw.a 
leitur-a par-a a hier-ar-qui;;~:ação da sociedade que se dew.oVtstr-a extr-ew.aw.eVtte 
estr-atificada e desiaual. Dessa for-w.a, a Vtoção de uw.a violgVtcía eVtdgw.ica e 
o culto ao w.edo coVtstaVtte se tor-Vtaw. elew.eVttos visíveis. A ar-quitetur-a se 
volta para a situação dear-adaVtte da Vtecessidade dos iVtdivíduos se super-pr-o
teaerew. (ar-ades, cercas, câw.eras, auar-das, alar-w.es etc.). Os jor-Vtais r-elataw. 
os casos de violêVtcia ew. difer-eVttes espaços aeoar-áficos (o que susteVtta a 
Vtão pr-oteção coVtstaVtte). Aqueles w.odelos televisivos w.ais seVtSacioVtalistas 
aliw.eVttaw. o seVttiw.eVtto do w.edo cow. uw.a toVtalídade de dr-aw.a e cow. 
pedor-w.aVtces de seus espectador-es. EVtfiw., essa é a r-ealidade Vtua e cr-ua de 
quew. vive VtO país (Br-asil), cow. quase ~o w.il how.icídios por MO (o caw.peão 
ew. dados absolutos). Uw.a das estr-atéaias da sociedade é a busca por espa
ÇOS "iVtdividua(i;;~:ados'~ específicoS e que 9ar-aVttaw., a(éw. do COVtfor-to, UW\a 
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se_guval'\ça Wlaiov. Nessa col'\stvução de UW\ posicioll\aWiel'\to social, a estvatifi
cação se vê aill\da Wlais 1'\Ítida, vefovçal'\do as Wlisévias coW\ a W\av_gil'\ali:zação 
de UW\a aWipla W\aiol"ia que 1'\ão COI'\Segue se alocav eW\ espaços se_guvos e ve
du:zil'\do os que podeWI il'\vestir 11\a se_guval'\ça aos 1'\icl--.os sociais que aliWieV\taW\ 
a iV\veja. Pov isso, o W\edo apavece aWiavvado ao estilo de vida de UW\ cidadão 
bvasíleivo. Suas tipificações são as Wlais vaviadas -do Wledo coletivo ao il'\di
vidual, do 1--.oWiic(dio ao latvocíl'\io, da perse_guição à violêll\cia coll\tva o idoso. 
AssiWI sell\do, as pessoas tel'\deWI a se subW\eteveWI a estas vea/idades que são 
dotadas de ve_gras de COI'\Vivêl'\cia, eWI UW\ processo altaW\ell\te buvocvático e, 
Wluitas ve:zes, pvejudicial 1'\0 caváter da socialização. Pov outvo lado, aqueles 
que 1'\ão COII\Se_gueW\ de Wlal'\eíl"a "iWipositiva" col'\struiv esse Wlodelo de vida 
eWI "isolaWieV\to" acabaWI pov aliWiel'\tav uWia sel'\sação de il'\veja. NovaWiell\
te, a bal'\ca exaWiil'\adora destaca a cobvall\ça de UW\ teWia que se volta pava 
aspectos da vida do sev l--.uW\all\0. Dessa fovWia, a pevWiissibilidade su_gevida 
_gavaV\te UWI oll--.av para a sociedade 1'\avcisista que se volta pava pveocupações 
egocêV\tl"icas e, Wluitas ve:zes, descoll\hece o que está ao seu vedor. Nesse elo 
Wlall\iqueísta de violêl'\cia e pa:z, a sociedade tel'\de a se 11\Utviv de efeitos dis
pevsivos, ou seja, se afastav de UW\a preocupação coletiva. 

COMENTÁRIOS 

CoW\en.távios sobre o teW\a: CertaW\ell\te UW\ dos teW\aS de Wlaiov abstvação 
filosófica da baii\Ca Ful'\dação Cados Cl--.agas. O teW\a se sustell\ta eW\ UW\ filósofo 
eWI específico, 1'\0 caso, Epicuvo. No pedodo helell\(stico, suas veffexões _gall\1--.avaW\ 
forte espaço 1'\0 E_gito. Seu Wlaior divu(gadov foi Lucvécio, que coWieçou a espa
lhav sua filosofia ei'V\ Roi'V\a V\O século I. UW\ dos poV\tos de ruptuva de Epicuvo 
eva o all\tagol'\isi'V\O à AcadeWiia e ao Liceu - heval'\ça platôV\ica e aristotélica 
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- (l'"efel'"ências de pvodtAção de conkeciVVIento na época). O filósoFo pl'"egava qtAe 
pal'"a atingi~~" a certe:z.a é pl'"eciso tev plena confiança naqtAilo qtAe passado foi 
na sensação ptAm e, poli" consegw"nte, nas ideias se foi'"VVIaVVI no espíl'"ito, sendo 
estas o l'"eStAitado dos dados seV\Síveis l'"econkecidos pelas faculdades sensitivas 
do col'"po. UVVIa das l'"eriexões Wlal'"cantes da filosofia epiCIAI'"ista se dá na conftAsão 
coVVI a lógica kedonista. Pal'"a EpiciAI'"O, o pl'"a:z.ev seria o único FenÔVVIeV\0 capa:z. de 
possibilitar- o beVVI estai'". No entanto, Epiwl'"o fa:z. tAVVIa distinção entre o pl'"a:z.el'" 
passageil'"o e pl'"a:z.el'" estável. O pviVVIeivo sen·a a alegn·a, a felicidade. Já o segtAn
do sen·a a total CliASência de doi'". Na fala do pvópdo filósoFo, "nenktAVVI pl'"a:z.ev 
é eVVI si IAVVI VVIaL pol'"éVVI certas coisas capa:z.es de engendl'"al'" pl'"a:z.el'"eS tl'"a:z.eVVI 
consigo VVIaiov núVVIevo de VVIales qtAe de pva:z.el'"eS'~ Adentl'"ando especificaVVIente 
ao caVVIpo intl'"ínseco das ide ias aVVIal'"l'"adas no FmgVVIento, nota -se tAVVIa r-elação 
das leis coVVI o sentido da edtAcação (fato polêVVIico, já qtAe EpictAI'"O acl'"editava 
nas leis COVVI eFeito de ptAnição e, não necessai'"ÍaVVIente, edtAcação). Nesse Ô.VVIbito 
da l'"eflexão, cabia ao candidato evidenciai'" qtAe a btAsca do filósofo Sel'"ia poli" tAVVIa 
filosoFia pl'"ática, capa:z. de l'"espondev qtAestões de setA teVVIpo, seVVI os teol'"eS de 
StAbjetividade e "tAtopia" elevados pelos deVVIais teól'"icos da época. AssiVVI, pen
Sai'" o VVIodelo jtAddico coVVI a efetividade da ptAnição DIA da edtAcação exige IAVVI 
cal'"átel'" cdtico sobl'"e o teVVIa. Na attAalidade, o efeito pl'"odtAtivo enqtAanto pm
ticidade das leis é algo qtAestionado - incltAsive pw tAVVIa valol'"ação ctAittAI'"al. UVVI 
sisteVVIa VVIOI'"OSo, lento e qtAe, eVVI algtAns VVIOVVIentos gera a sensação de dúvidas, 
pode Sei'" tAVVIa boa explicação iVIicial pal'"a apresentação iV~vertida de valol'"es so
br-e o peso edtAcacional qtAe o sisteVVIa de leis pode iVVIpY"iVVIir VIa sociedade. AléVVI 
disso, sel'"ia iVVIportaV~te destacai'" qtAe o poder legislativo - l'"esponsável pela 
elabol'"ação das leis nos VVIais van"ados segVVIentos (VVIIAVIicipaL estadtAal e Fede
l'"a0 - eVV\ana do povo, OIA seja, são eleitos de VVIaVIeil'"a deVVIOCI'"ática dentvo do 
sisteVVIa político bl'"asileil'"o. Nesse poVIto, as leis deveriaVVI aVVIpal'"aY" a sociedade 
coVVIo IAVVI todo, gar-antindo a eficiência e karVVIoV\ia da sociedade. Segw"ndo o 
apvoftAndaVVIento teón"co, o FmgVVIento puVVIite tAVVIa r-eflexão sobl'"e a edtAcação 
eVVI setA cavátel'" pl'"ático, coVVI Ol'"ientação de isolaVVIento ( difel'"ente de l'"ecltAsão ), 
já qtAe a consciência política exige esse contato e l'"elacionaVVIento qtAe a vec/tAsão 
não possibilita. ObviaVVIeVIte qtAe esta é a l'"eflexão ol'"ieV~tada poli" EpictAro, caben
do ao caVIdidato avaV~çav nesta liV~ka de peV\SaVVIeV~to DIA veftAtá -la pov VVIeio de 
ai'"91AVVIentos sólidos e COV\CI'"etos. 
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COMENTÁRIOS 

CoMen.tários sobre o teMa: Fcu.en.do uMa an.alo,gia coM o "fVIito da Cavern.a 
de Platão'~ o fra,gl'\1\eYtto su,gere UM olhar de caráter in.ten.saMen.te filosófico, 
possibilitan.do uMa con.exão reflexiva. de uM MOI'\I\en.to atual: a iMa,gel'\l\ e a pro
dução de seYttidos 1'\0 al'\l\bien.te con.te!'\1\porân.eo. Ao despon.tav- uMa deliMitação 
croYtO{ó,gica - Modev-Ytida.de - a ban.ca Fun.dação Cados Cha,gas su,gev-e que o 
can.didato atr-avesse ul'\l\a. r-eflexão sobre pon.tos da a.t~.<alidade que en.vo{vel'\l\ o 
coYttexto do ser- huMan.o e sua r-elação COI'\I\ a sociedade (a ban.ca b~.<sca veflexões 
que apv-oXi!'\1\a.M a "parte" do "todo" - al'\l\plifican.do o viés cdtico que os teMaS 
pev-Mite!'\1\). Nesse SeYttido, eva possível se ov-ieYttav- cv-iticaMen.te pa.v-a o peso da 
il'\l\a,geM Yta atualidade, on.de a.s Foto,gv-afias gan.hav-aM cav-átev- de substitw'ção 
da vea{idade, ou seja., o v-egistv-o 1'\1\0I'\I\eYttân.eo - seja ele col'\l\ fiYts econ.ôMicos 
ou n.ão - se fcu. 1'\1\ais il'\l\povtan.te do que a pvópv-ia r-ealidade. AssiM, YtOta -se 
uMa exaltação da iMagel'\l\ den.tvo do con.texto Modev-YtO, coM peso 1'\1\qjovitá
rio pev-an.te as relações e que, por- 1'\1\uitas ve;zes, se tovYta. e{eMeYtto artificial e 
esMagador-. Pov isso, o Fragl'\l\en.to pr-opõe UM o{hav cético pav-a a arte - ain.da 
que esta ten.ha apv-iMova.do a. ta{ pon.to que a busca pela tal r-ealidade seja o 
en.foque Maiov. Agen.tes extevYtoS, n.at~.<v-a{i;zados ou n.ão, siMplistas ou coMple
xos, acoMetei'\/\ essa. fovl'\l\a. de vepv-esen.tação da vealidade e s~.<bMeteM o sev
hu!'\1\a.n.o a tal en.ten.di!'\1\en.to do que se vê. Ain.da n.este teMa, sev-ia possível UI'\/\ 
olhar- iYtten.so pav-a o 1'\1\aYtuseio das il'\l\agen.s pev-an.te os aMbien.tes de vivên.cia 
coletiva - n.o caso, COI'\I\ ên.fase pav-a as v-edes sociais. /Magen.s sen.sacion.a{istas, 
explor-ação ecoYtÔI'\I\ica de 1'\1\0Men.tos de fva.,gili;zação do sev huMaYtO, afasta-
1'\1\en.to coM o pvobleMa v-ai;z apv-esen.tado ou en.tão a disseMin.ação de in.Fov-
Mações falsas - por- 1'\1\eio de UI'\/\ col'\l\pav-ti{ha!'\1\en.to - extva.po{aM o il'\l\pacto 
que a iMagel'\l\ ofevece pa.va o ser- huMan.o n.o en.ten.dimen.to do 1'\1\Un.do. fVIuitas 
ve;zes, o equívoco é Ytatuml. A leitur-a r-ápida de uMa imagem pvopõe que o fato 
seja con.stvuído de tal fov-1'\1\a. Quan.do n.ão Fin.cado eM fon.tes con.Fiáveis, essa 
compv-een.são con.cv-eta pode-se tov-n.av- ul'\l\a falsa aYtálise de 1'\1\un.do. Cio.n.haYtdo 
esta iMportân.cio. eleMen.to.v, o can.didato poder-ia vecovv-ev a. gvan.des 1'\1\avcas 
da atualidade - imagen.s que gan.hav-o.M o 1'\1\un.do seYtdo vistas por- milhões de 
pessoas, v-etv-atan.do con.textos pv-oblemáticos e que, pov sua ve;z, expr-iMem bel'\/\ 
o volume que estas go.n.ha.M pava. o pr-ocesso de o.pv-opv-iação do con.heciMen.to. 
O fotógr-afo sul afv-ican.o Kevin. Cart~v gan./r.ou destaque 1'\1\un.dial - in.clusive 
COI'\I\ pv-el'\l\iações - após uMa foto sev- 6livulgada pava o 1'\1\UYtdo todo. Tir-ada el'\l\ 
1'\1\0.V"ÇO de :1.qq3, a foto v-etv-atava uma go.v-ota do $~.<dão (país que viven.ciava. 
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uW\ dos W\OW1e11.tos W\ais acalorados da C{uerra Civi(), eWI situação de subV\utri
ção, que se arrastava até uW\ poVlto de aliW1e11.tação, se11.do obsevvada por UW\ 
abutre ao fu11.do. Segu11.do relato de pessoas próxiW~as, as cvíticas toWieçaraWI a 
se soW~ar ao disposto por Carter. EWI :J...qq4, toW~ado por tAW\ estágio depressivo 
i11-tei'\So, o fotógrafo coW~eteu o suicídio. Os relatos apoV\taW\ que a depressão 
seria pelo fato do WleSWIO 11-ão saber lidar coW\ tais cvíticas que se tor11.araW1 pe
sadas, seW\ co11.tar a perseguição. EWI escritos deixados, Cavter apo11-ta: "Estou 
depriWiido ... SeW\ telefoM ... SeW\ dinheiro para o alu9uel ... SeW\ dinheiro para 
l\iudar as crianças ... SeW\ di11.heiro para as dívidas ... Dinheilro!!! ... Sou perse9uido 
pela viva leWibrança de assassinatos, cadáveres, raiva e dor ... Pelas cria11.ças fe-
ridas ou faWiintas ... Pelos hoW\el'\5 W\alucos coW\ o dedo no gatilho, W\uitas ve.:zes 
policiais, carrascos ... Se eu tiver sorte, vou W\e juntar ao Ken .. .'! O jor11.al St. 
Petersburg TiW~es, da Flórida, disse sobre Cavter: "O hoWieW\ ajustando suas 
lentes para capturar o enquadraW\ento exato daquele sofviWiento poderia W\uito 
beWI ser UW\ predador, uW\ outro urubu na cena'! Já VI.O a11.o de 2.0:1..5, a iW~ageWI 
do garoto sírio que W\Orreu ao tentar c/r.e9ar ao Ca11.adá,jtA1'1.to COW\ sua faW~ília, 
se torVlou o 9ra11.de síW~bolo da crise /r.uW\al'1.itária de refugiados. A iW~ageWI de 
Ala11. Kurdi retratou UW\ dos probleW~as Wlais desuWiai'\OS da atualidade -a il'1-e
ficiêVlcia da política W~igratória dos países europeus. A Fa/1\~ítia de Ala11. te11.tava 
fu9ir para o CaMdá, eWI busca de Wlel/r.ores co11-dições de vida. A travessia que 
cu(Wii1'1.ou 11-a Wlorte dos dois fi(/r.os e da Wlul/r.er, acoVI.tecetA e11.tre a Turquia e a 
C{récia. O fato revelou o poder da iW~ageWI, visto que esta causou co1'1.ster11.ação 
global. Outra iW~ageWI que Wlarcou o aVIo de 2.0:1..5 foi a de uWia Wlel'1.il'1-a síria 
que co11-Fu11.dira a câW~era de uW\ fotó9rafo coW\ uW\a arWia. Desta forWia, a 
reflexão proposta pela baV\ca poderia a/cal'\çar difere11.tes apo11.taWie11.tos cví
ticos - desde o poder i11.vasivo das iW1age11.s que acabaW\ se torV1.a11.do síWibolos 
e represeV\tações "reais" de UW\a vida Wlarcada por :ZOVI.as de iVlffuê11.cia, até o 
peso das iW~ageVI.S para a ló9ica da coW~oção W\UVldia/, carrega11.do /r.istórias de 
co11.ffitos sa11.9re11.tos ou probleW~as sociais dos Wlais i11.te1'1.sos. AssiWI, o ca11-didato 
poderia citar a lógica da iW~ageWI COW\O produtora de padrões coWipovtaWiel'\
tais e atitudi11.ais, destaca11.do rótulos da sociedade e retiva11.do a visão crítica 
dos iVldivíduos. Por isso, destaca -se que o teW\a aprese11-ta uWia aproxiW~ação 
pessoal do ca11-didato sobre co11.du:zir sua reflexão para os aspectos positivos e I 
ou 11-egativos da iW~ageW\ 11.0 aW1bie11-te W1oder11.o. 
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a UI Nadia AbuShaban · . 
photo}oumallst took thls photo·4 Syrlan chl1d, th~gbt he has a weapon 
not a camera so she Gave up I #Surrendoo 

(Foto: Reprodução/Twitter/Nadia AbuShaban) 
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COMENTÁRIOS 

CoWiel'\tários sobre o teWia: o fragWiento de texto apresentado sugere U.WI 
olhav para o processo de globali:z.ação e sua transforWiação paulatina ao [o,.go 
da história. Neste ponto, destaca-se que o globo (referido coWio Wlapa-Wiún
di) apvesenta difevencias espaciais, sociais, políticas, econôWiicas e culturais. 
Essa grande teia de relacionaWientos, ainda que tenha sido facilitada pelo 
aspecto da tecnologia, se vê eWI posição de enfrentaWiento coWI relação à 
aceitação dos diferentes entendiWier.tos de WIU.I'\do. Para isso, a reflexão deve 
estar pautada na lógica do choque de cu.ltu.vas, eleWiento presente eWI vegiões 
onde o processo de Wliscigenação fa:z. parte da forWiação ider.titária da loca
lidade e, por sua ve:z., pvoWiove esse intevcâWibio forçado das diferentes cren
ças, coWiportaWie/1\tos, hábitos e ações. Vivenciando espaços toWiados pela in
tolevâ/1\cia e violência cultural, refletiv sobve o equ.ilíbV"io entre a Wlanu.tenção 
das culturas tradicionais COWI velação ao cenán"o de diversidade é equ.ipavar 
situações que deWiandaWI esforço de enter.diWiento por parte do cidadão, sev 
social, atuante e pensante. UWI aWibiente forWiado pov diferentes culturas, 
au.toWiaticaWiente., reflete tvaços tvadicionais fovtificados. Por isso, a diversi
dade teWI o seu. papel fortalecedov da sociedade, agregando o que é estranho 
e proWiovendo diálogos (sendo estes críticos ou. não). Por isso, valori:z.av o que 
fa:z. parte das raí;z.es de U.Wia região é tão iWiportante. EXeWiplificando coW\ a 
situação bvasileira, teW\oS a cultura indígena (tvadiciona( enquanto e(eW\ento 
nativo do país) que sofre coW\ a aceitação e inserção cultural e intelectual. 
Muitos se divecionaW\ pava tal coWI o olhar de inferioridade, COWIO se o cená
rio de divevsidade cu.ltu.val C0/1\teWiporâne.o tivesse pvopiciado "culturas su
periores" e esta, de ovdeWI tvadicional, fosse W\enos iWipovtante. A superação 
destas dificuldades está posta no olhar cdtico de u.W\a população por coW\
pleto, capa:z. de entendev as diferentes fovW\aS de coWipveensão do W\u.ndo 
e, Wlais do que isso, a(avancav as raí:z.es de sua históV"ia. Hoje, a intedocu.ção 
entve os Wlais variados espaços veio para SOW\ar. A coWiu.nicação é a estraté
gia da ve:z., ela é vea( e já concveta. Entvetanto, aqueles que se u.tili:z.aW\ dela 
para disseWiinav o ódio e infedovi:z.ar o "diferente'~ pvaticar o etnocentriSWIO 
eWI sua forWia Wlais gvitante, destaca/1\do a visão pveconceitu.osa, e deiXaW\ de 
lado a capacidade de coWipveendev os variados contextos históvicos. A solução 
está no diálogo entre as pavtes "diferentes': no "estvanhaWiento" positivo e, 
aciW\a de tudo, na capacidade do sev hu.Wiano pensav de W\aV\eira abvangente 
e nunca liWiitada. 
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COMENTÁRIOS 

CoW\M.tár-ios sobr-e o teW\a: UWI teWia de elevado teol" cr-ítico que per-Wiite 
a aW\an-ação V.ist6r-ica suger-ida pela pr-6pr-ia baV\ca ao destacar- o ÍWipacto das 
OliWipíadas V\a or-gaV\i:t.ação social da C{r-écia AV'.tiga. O WIUV\dO teWI assistido 
uWia sér-ie de COV\f!itos geopolíticos, étV'.icos e r-eligiosos que assolaWI COWIUV\i
dades iV'.teivas. Os ageV\tes r-espoV>.Sáveis pelo apa:t.iguaWieV\to e as iV\stituições 
que lidaWI coW\ o teWia já V\ão se WlostvaWI eficieV\tes. É assiWI que assistiWios 
aos atvitos r-eligiosos de elevada WlagV\itude V\O OvieV\te Médio, por- exeWiplo. 
CoWI isso, WlecaV\iSWioS de caváter- esportivo V\aSceWI coWio estr-atégias saudáveis 
pava a aWipliação do diálogo eV\tr-e pavtes segvegadas pov valor-es, pr-iV\cípios 
ou cr-eV\ças, aléWI de possibilitai" UWI ceV'.ávio de Wlaiov igualdade. Ao loV\go da 
V.ist6r-ia, vários eveV\tos esportivos já possibilitar-aWI esse eV\COV\tro. AiV\da que de 
caváter coWipetitivo e siWiplista sob o poV\to de vista político, ecoV\ÔWiico, social 
ou cultuval, trata -se de oportuV'.idades expeviWieV\tadas por- partes divevgeV\tes 
de estabelecer- uWI COV\tato saudável, o que pode se destacar- coWio uW\ pviWieir-o 
passo par-a discussões Wlais apvofuV\dadas. AléWI disso, o oi VIa v vacioV\al para 
o teWia pevWiite COV\cfuiv que as situações de coV\flito são tão WlarcaV\tes eWI 
alguV\S casos que, coWipetições esportivas acabaWI se tor-V\aV\do eleWieV\to cÁV\ico 
de diálogo e eV\freV\taW\eV\to saudável. UWia coWipetição espor-tiva de car-átev 
iV'.tevV\acioV\al acaba pov alavaV\car- Wluitos Wlais do que equipes coWI seus atletas 
Wlais beWI pvepar-ados, Wlas taWibéWI, depositaWI aV\OS de V.ist6r-ia, cavacte
vísticas cultuvais e atitudiV'.ais de suas V\ações e extr-apolaWI esses laços para o 
W\uV\do. As desigualdades, por- WliV\utos ou V.or-as, desapaveceW\. A aplicação do 
COV\Ceito de justiça se fa:t. coV\cr-eta e se solidifica ao passo que, duraV\te a coWI
petição, de V1.ada iWipor-ta o Wlaior- PIB (Pvoduto IV\temo Br-uto), Wlaior- poder-io 
Wlilitav ou bélico. Por isso, as coWipetições esportivas podeWI sev utili:t.adas COWIO 
WIOW\eV\to cÁV\ico do COV\tato de culturas coW\ r-ivalidades hist6r-icas e eWibates 
dur-adouros. Pode ser-, portaV\to, o passo iV1.icial par-a o eV\teV1.dÍWieV\to de que a 
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pa.:z. e a. igualdade resultaM eM bev.efícios MÚtuos para. todos. Destaca. -se a. iv-da. 
que este esforço de ev.tev.dev- o esporte coMO saída. para. a. resolução de cov.Piitos 
está lv.tdv.seco às práticas da. Ov-ga.v.i:z.a.ção das Nações Uv.ida.s v-os Mais v a. v-ia.
dos projetos desev.volvidos pelo 9lobo. Isso porque o esporte reMete o iv.divíduo 
a. práticas que proMOVeM a. v-ePiexão sobre seu coMpov-ta.Mev-to e sua. postura. 
pev-a.v.te a. sociedade. A prática. esportiva. tv-a.v.scev.de o caMpo objetivo dos MO

viMev-tos executados ou ta.v-efa.s bew-~ pla.v.eja.da.s, a.lca.v.ça.v.do a. essência. do ser 
hwMa.no e seu entendiMento sobre o Mundo. 

COMENTÁRIOS 

CoMentários sobre o teMa.: de iMediato, Muitos foraM os ca.v.dida.tos que 
sentiraM dificuldade eM extrair a. ideia. central a.Ma.v-v-a.da. pelos três fv-a.!]
MeYI.tos. EM suMa., pa.v-a. Modelos de proposta de v-edação coMo este, é preciso 
buscar palavras chaves para proMover a intersecção do que será a.v-9uMeY1.ta.do. 
Sev.do assiM, uMa a.Y~.álise Mais v-estrita. do fra9Mento I perMite destacar a 
questão do acesso à il'\fOv-MaÇífo e O filtro que pouco teM sido estabelecido para 
absorver o que é reaiMel'\te útil para o pensaMel'\to crítico e social. CoM isso, 
fica. YI.Ítida. a. possibilidade crítica. de se av.cov-av- Yl.a 16gica do boMbardeiro il'\for
Ma.cional e da pr6pria boataria da il'\temet pa.v-a discorrer sobre a. iMportâv.cia. 
do usuário buscar foYI.tes fídedt"gYI.a.s e saudáveis para o processo de obteYI.çõ:o 
do conheciMeYI.tO. Ao w-~esMo teMpo eM que a. iv.tev-YI.et che9a. pa.v-a. aMplificar 
o acesso à IYI.fov-w-~a.ção, ela. pode da.YI.ifíca.r ou liMita. v- o pensa.MeYI.to crítico do 
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cidadão, seY\dO que W>.uitos reali:z.aWI leituras já eY\viesadas e pouco reffeteWI a 
respeito do assuY\to, ou eY\tão recorrer a aY\álises siWiplistas e superficiais. A 
lógica dos fragW>.eY\tos 11 e 111 caWiiY\/r.a Y\O WleSWIO SeY\tido, teY\do eWI vista que a 
reflexão se aprofuY\da sobre o eY\teY\diWieY\to do cidadão peraY\te esse processo 
de traY\sforW>.ação - ou seja, o que é c/r.aW>.ado de poY\to de vista COY\fere valores 
a(éWI tio siW>.ples eY\tendiWiento de uWI ou outro teW>.a, torY\aY\do-se eleWieY\to 
refereVlcial para a toWiada de decisão eW\ ações das Wlais variadas. AssiWI, é 
possível evideVlciar que a realidade probleW>.ática atual Vlão é coWI relação ao 
acesso à iVlforWiação, e siWI coWI relação a capacidade de discerV\iWieV\to e iVl
terpretação de dados veiculados coWI extreWia velocidade e, eWI algcms casos, de 
W\aV\eira iVlSeV\sata. Para o eY\freVltaW>.eV\to desta prob{eW>.ática, quaV\to Wlaior 
o grau de criticidade do cidadão, Wlel/r.or sua postura. O graV\de eVltrave para 
esta aWipliação crítica é o próprio sisteWia, que extrapola UWI dos Wlaiores pa
radoxos da sociedade coV\teWiporâV\ea. 

COMENTÁRIOS 

CoWieY\tcÍI'"ios sobre o teW>.a: a discussão a respeito da arte e de sua produção 
eleV\ca uWia série de arguWieV\tos dispoV\Íveís para que UWI texto seja solidificado. 
AssiWI, seria possível observar a arte eV\quaV\tO eleWieV\to característico de UWI 
coV\texto histórico e geográfico, seV\do que esta de/iW>.ita a ação dos iVldivíduos e 
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se torM elew.e~ttto da cultura. Nesta lí~ttha de orde~ttaw.e~ttto crítico, a produção 
artística 9al'lha olhar das mais variadas áreas do col'lheciw.el'lto, cow. ê~ttfase 
para as Ciê~ttcías HuWiaVtaS que se ocupaWI da WleSW\a para relatíví7.ar sobre os 
coWiportaw.e~tttos, as te~ttdê~ttcias, as problew.áticas, aVtfJtÁStias ou dificuldades de 
uw.a sociedade eWI deterw.i~ttado período. Para tal efeito, a diversídade Vta arte 
está ~~tão ape~ttas eW\ sua produção, W\aS taw.béWI ~~ta maMira de il'lterpretá-la 
ao loYlf]O da história ou em uw. w.esw.o COVttexto croMIÓ9ico. Por isso, a i~ttter
ve~ttção artística é tão ÍWipar e si~tt9ular de~tttro de «WI processo de e~ttte~ttdiw.eVt
to de uWia obra e da própria i~ttte~ttcio~ttalidade do autor. Por isso, as 9ra~ttdes 
produções artísticas são estudadas leva~ttdo-se ew. co~ttsíderação o co~tttexto de 
produção, beWI COW\O al9uW1aS características fu~ttdai!VIe~tttais do autor. O puro 
e siWiples recorte de uWia represe~tttação pode dissipar a siw.bolo9ia da I!VIesw.a 
del'ltro de um processo cultural, cria~ttdo lacu~ttas de e~ttte~ttdiw.e~ttto e favoreceVt
do a~ttálises arbitrárias que, ai~ttda que perWiitidas - ~~tão se teWI re9ra para o 
e~ttteVtder da arte - acabaW\ por redu:z.ir o iWipacto da produção. Neste e~ttteVt
diWieVtto discute-se a própria fif}ura do artista, exaltado, 9eraiW1e~ttte, após sua 
partida do pla~tto Wlaterial. Valori:z.a -se a posteriori o que deveria ser iWiorta
li:z.ado. A lo~tt9a trajetória de uW\ 9ra~ttde artista ~~tão se vai cow. a sua partida, 
ai~ttda que a ~ttoção de produção artística ve~ttha sofre~ttdo e~ttorW\e tra~ttsforWia
ção para fiVtS w.ercadolóf]icos (a arte co~ttteWiporâ~ttea precisa "ate~ttder e aw.pa
rar" o que o w.ercado su9ere), caso co~tttrário, torl'la-se uw.a arte descartável. 
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COMENTÁRIOS 

CoMel'\tários do teMa: a ba.,.ca exaw.i.,.adora se ocupou de uw. tew.a que 
el'\volve al".álises sociol69icas e al".tropol6!]icas. Ao destacar o papel da iV~fô.V~cia 
VIa vida de uw. iV~divíduo fica 1'\Ítida a iw.portô.l".cia do processo de socialização, 
ou seja, a Íl'\te9ração de uw. ser 1--luw.aM VIa vida coletiva (M está9io pri
Mário - coM a faMília; 1'\0 está9io secuMário - coM a escola, por exeMplo). 
AssiM, o texto poderia percorrer difereV~tes caMi.,.hos. El'\teV~deVIdo a vida do 
ser huMal'\o coMo uw. processo, al9o Vlão 1'\ecessariaMeV~te l'etilí.,.eo, fi9ura -se 
a iw.portô..,.cia de estabelecer co.,.dições saudáveis de dese.,.volviw.e.,.to para que 
a cria.,.ça esteja al'\corada ew. valores, pri.,.cípios, 1--lábitos e costuw.es que prio
rizeM o bew.-estar coletivo e se afasteM de decisões iVIdividualistas. Ai.,.da que 
assistaw.os a uw. Mal'\do e desw.aVIdo de ações cow.petitivas que o próprio siste
w.a iw.priw.e, o destaque para as ações coletivas deve prevalecer. Neste sel".tido, 
tudo que é absorvido ao loi'\!]O da ;.,.pa.VIcia pode ser de efeito prático para a vida 
adulta. No caso brasileiro, assistiw.os a uMa Fra!JMe.,.tação da faw.l1ia, o que 
acaba por refletir VIO adulto do futuro. As dificuldades de coV~vivê.,.cia, os pro
bleMas extert"\OS ou a pr6pria falta de uM aMparo sel'\tiMel'\tal são 9raves para 
as cria.,.ças que, ai.,.da eM fase de forMação, passaw. a co.,.struir sua ideV~tidade 
peraVIte uw. w.u.,.do que 1'\ão as acoll--le, w.as as "iV1te9ra" (de w.a.,.eira espo.,.tô.-
1'\ea, VIatura/ e saudável, ou por Meio da opressão e violêVIcia). É VIeste ce.,.ário 
que o texto poderia el'\fatizar o w.odo coMo a iV~fô..,.cia tev--t sido tratada 1'\0S 
parâMetros brasileiros: coM uM bow.bardeio de publicidade, uw.a ÍV~te.,.sidade 
do .,.ível de col'\suw.isw.o ou a trai'\Sferê.,.cia de respo.,.sabilidades de adultos 
(vida o processo de erotização e adultização ;.,_faV~til, que ;.,.terfere VIa forw.ação 
crítica do iVIdivíduo e VIa sua co.,.cepção el'\qua.,.to cidadão). El".tretaV~to, a l69ica 
de el'\te.,.diMe.,.to fra!JMeVItada, faz coM que a i.,.fô..,.cia seja tratada sob po.,.to 
e vista da ;.,_forMalidade crítica. É VIeste w.ow.eV~to que o ivtdivíduo coMeça a 
col".vivev· cow. ve9ras Maioves, eV~te.,.der o fut"\CÍOI'\ttMet"\to de estvutuvas e COI'\
vivev coM as difevel'\ças. Se lhe é dada fevvaMeVIta para cow.bater esta diver
sidade, ele te.,.de a se torV~av vio{eV~to. Se lhe é oportu.,.izado a ÍI".Strução para 
cow.pveei'\São das difereV~ças, ele te.,.de a atuav criticaw.e.,.te .,.a coi'\Strução de 
uMa sociedade justa e i9ualitávia. Por isso, o teMa perMitiria a aplicação de 
Múltiplas possibilidades críticas que partisseM de uw. der.oMil'\ttdov coMuM, 
que desse êl'\fase para a ÍMportÔ.t"\CÍa da Ít"\fÔ.t"\CÍa pava UM ser nuMai'\O. 

2. TEMAS 2014 
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COMENTÁRIOS 

Co1111en.tários sobre o te1111a: os textos 1111obili:z.adores da proposta trabalt-lai'VI 
co1111 a questao ceVttral da sociedade ideali:zada.. Co1111o caractedstica bastaV\te 
eVtfática da. baVtca FuVtdaçao Cavlos Ci-la9as, a proposta partiVtdo de u1111a leí
tura FilosóFica costu1111a díFicultar a produçao por parte de al9uVtS caVtdídatos. 
EVttretaVtto, basta reali:z.a.r u1111a. leitura apurada do que é proposto para que 
texto esteja n.orteado por a.r9u1111eVttos con.cretos. Alé1111 dísso, a baV\Ca FCC 
costu1111a solícítar aVtálises que coloque1111 o íVtdívíduo deVttro do eVtteVtdíWieVtto 
coletívo, ou seja, estabeleceVtdo u1111a co1111paraçao do "eu" para co1111 o "todo'~ 
No caso, ao destacar a relaçao eVttre o ídeal de socíedade (coVtstruíVtdo a ídeía 
estátíca de u1111 1111odelo) e a díversídade (coV\ngurada Vto ceV\árío coVtteW~porô:
Vteo), a. baVtca destaca os aVtta9oVtiSWIOS desse WluVtdo 1111oderVto. Muitas ve:zes, 
cl-\e9ar a u1111 poVtto de equilíbrío ou reduúr o poteVtcíal de u1111a socíedade a 
rótulos acaba por pro1111over u1111a visão fra9ili:z.ada e reducioVtista, descartaVtdo 
todo o aparato cultural oriuVtdo do processo de diversidade. No caso bras i
leiro, o te1111a se eVtcaíxa aiVtda 1111ais. A cultura díversin'cada pelo processo de 
ForW~açíXo do povo brasileiro susteVtta u1111 pata1111ar de vivêVtcias difereVtciadas 
que deve1111 ser respeítadas por co1111pleto, aVttes que se peVtde e1111 u1111 Ú.Vtico 
W~odelo. Alé1111 disso, o Wlan.iqueísi'VIo ~abítual do ser ~u1111an.o de estabelecer 
o "certo" e "errado'; o "feio'' e o "belo" ou o "si1111" e o "Vtao'; acaba1111 por 
ala.vaVtcar a Vtecessídade de coVtcretí:z.açao de 1111odelos, o que Vtao se apreseVtta 
co1111o u1111a re9ra. Assí1111, o texto poderia acabar difereVttes aVtálises destacaV\do 
co1111o o ceVtário de díversídade (seja. ela cultural, de 9êVtero, etVtía.s, creVtças ou 
raças) teVtde a produ:zír u1111 a1111bieVtte co1111pleto, pmveitoso e satísfatório, co1111 
apren.di:za9en.s e u1111 capital in.telectual iVtteVtso. EVttretaVtto, se essa relaçao n.ão 
For be1111 pmble1111ati:zada. e as pessoas n.ao tivere1111 a oportu.Vtídade de reflexão 
sobre o te1111a, a n.ecessidade de rótulos estáticos pode ser a9en.te 1111otiva.dora 
de violên.cía. coVttra WliVtorias e/ ou aquelas Facetas sociais Vtao destacadas aW\
plaW\en.te. Assi1111 sen.do, Vtota -se que a reffeKao su9erida pela FCC se apreseVtta 
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COW\ Wloldes filosóficos (tanto nos textos de Wlobífi:z.ação, quanto na própria 
base arauW\entativa de UW\ texto deste parâWietro), O que exi9e UW\a Canal i
:zação das ideias e uW\a objetividade na escrita, visto que o texto pode aanhar 
ruW\oS diversificados e Ficar va:zio, caso V\ão existaW\ COV\Ceitos aplicados, exeW\
plifícações e o senso crítico do autor. 

COMENTÁRIOS 

CoW\entários sobre o teW\a: quando o teW\a "1'\asce" de uW\ texto é V\eces
sário retirar a ideia CEV\tral proposta pelo autor. No caso, uW\a estratéaia que 
pode facilitar o deseV\volviWieV\to da produção textual é a retirada de palavras
-chave do teW\a central. AssiWI seV\do, V\OVaW\eV\te a baV\ca FCC se eV\rijece de 
UW\ teWia que aproXiW\a ser nL!W\ano x espaço geográfico. No caso, a proposta 
discute esta relação a partir de uW\ posto de vista suaestivo, ou seja, o hoW\eW\ 
preciso se preocupar coW\ suas ações, seV\do estas voltadas para o espectro 
político, econÔWiico, social ou cultural, já qLie são as grandes respoi'\Sáveis por 
proW\over UW\a interação saudável ou destrutiva coW\ a nature.za. AssiW\ SeV\do, 
o caWipo de preocupação se torV\a bastaV\te aWiplo, visto que a relação teW\ sido 
cada ve:z W\eV\OS peV\sada e projetada deV\tro do que AlaiV\ Badiou propõe. Mui
to se discute sobre econoW\ia verde, sustentabilidade ou preservação coW\o uW\ 
todo, eV\tretaV\to, a teoria teW\ se afastado cada ve:z W\ais da prática, quando 
o critério ecoV\ÔWiico se afirWia COW\O superior a uW\a toW\ada de decisão que 
preserve o espaço aeoaráfico, por exeW\plo. É evideV\te que a relação hoW\eW\ -
V\ature.za é proXiWial e V\ecessária. EV\tretanto, a forW\a COW\O esta relação teW\ 
sido pensada é que se afasta de IAW\ caWipo WlateriaiW\eV\te sólido. EnquaV\to 
a ciêV\cia avaV\ça de W\aV\eira deWiasiada, V\otaW\os os históricos obstáculos do 
processo de COV\SCÍeV\ti.zação aWibieV\tal que afastaW\ qualquer possibilidade de 
equipal"ação dos pl"ejuí.zos ofertados pela ação aV\trópica ao (oV\go da história. 
Para ta(, peV\Sai" a V\ature.za é peV\sar o hoW\eW\ eV\quaV\to ser social, histórico, 
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ecOY\OWitco, político e cultural. Os processos de traY\sforWiação são rotÍY\eims 
e os eY\caixes visaY\do Wleli-lorias deveWI prevalecer, desde que a preocupação 
ceY\tral seja o ser huWiaY\o. 

COMENTÁRIOS 

CoW\entádos sobre o teW\a: na época da prova (e aiY\da i-loje) a questão 
das W\aY\t'festações sociais estava bastaY\te eW\ alta. EY\tretaY\to, quaY\do o teW\a 
se apreseY\ta COW\O algo palpável para a Wlaior parte dos caY\dídatos, podeWI 
respiY\gar reflexos de UW\a falsa segurat'\ça t'\a escrita. Muitas ve:z.es, os teWiaS 
Wlaís coW\et'\tados e V\Oticíados são aqueles OY\de os iY\divíduos pouco debruçaW\ 
o olhar cdtico e parte de análises sobrepostas a "set'\Sos coW\ut'\S'~ o que torV\a 
uWia pmdução textual rasa e pouco reflexiva. AssiW\, atet'\dendo ao aênero tex
tual solicitado, o teW\a perWiitia UW\a reflexão sobre a aWiplitude da articulação 
da população brasileira a t'\Ível naciot'\al, ainda que de W\aMira descet'\trali:z.ada, 
e de que forW\a esta Wlobili:z.ação resultou eW\ uW\a pressão para o goverY\o V\O 
que di:z. respeito às discussões eWiergeV\ciais (coW\o o caso da ReforW\a Política, 
da Saúde, Educação ou dos casos de corrupção deflagrados pelo país). AssiWI, 
vale destacar o papel das redes sociais V\este processo de "reuV~.ião" coletiva, 
visto que o alcaV~.ce é abraV\geV~.te e facilita a troca de iY\forWiações. EV~.tretaV~.to, 
o caráter divef'"Sifi'cado das bat'\deiras levat'\tadas pelos W\aV\ifestaV\tes (aiV~.da que 
COW\ alguV\S deV\oWiinadores COW\UV\S), dificulta o deliWiitar didático do que se 
pode esperar a IOV\[JO pra:z.o. De Wlodo geral, defende-se que a população pode 
perceber o real impacto de suas decisões políticas, aléWI de corroborar coW\ a 
diWiet'\Siro da atividade intelectual por parte de aWibientes tidos COW\O áreas de 
"analfabetos políticos'~ Neste seV~.tido, o destaque é para o grau de articulação 
da população e os efeitos destas WlaVIifestações para que se legitiWie a preocu
paçiro COW\ o coletivo, eY\fati:z.aVIdo a participação de difereV>.tes faixas etárias 
Y\O processo de reiviVIdicações. O teW\a perWiitia que o caY\didato se posicioY\asse 
COW\ relação aos direitos previstos e.WI VIOSSa CoVIStituição, aléWI de realçar a 
liberdade de expressão e liberdade pelítica deVItro de uW\ Estado DeW\ocrático 
de Direito. 
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COMENTÁRIOS 

CoMerttários sobre o teMa: uMa excelel"-te proposta del"-tm do cev.ário de 
violel"-cia disseMiv.ado pela sociedade, visto as simples diver,gev.cias de posicio
"'-amel'\tos. A cultura dicotôMica, al"-ta_gôl"-ica e superficial tev.de a estabelecer 
visões reduciol".istas sobre os mais variados temas (algo que se torv.a perceptível 
coM relação às gral"-des polemicas - como é a questão do aborto, citada 1'\0 

fragmel"-to). Assim, a forMulação ideológica e crítica se vê restrita, ou seja, ou o 
posiciol"-amel"-to adel"-tra ao campo X, ou se distorce para a possibilidade Y ("'-o 
caso, X e Y sel".do idel".tificados como elemel".tos col".trários). Com isso, a pm
posta perMite que a reflexão percorra as diferentes excev.tricidades coi"-Struídas 
~".este iv.tervalo de posicionamentos, sev.do estas tão sólidas qual"-to os extremos. 
Além disso, a reflexão pode ainda percorrer o caMpo do maniqueísMo iv.tmje
tado 1'\0 iv.div(duo desde cedo, ou seja, a pressão de agel"-tes exteri'\Os "obriga'' 
que você deve se posicionar de mav.eiras tidas como rotuladas, faz.el".do emergir 
um cel".ário de estagnação do processo reflexivo e perda da identidade social. 
Não só a cultura acaba redu;z.ida, como as próprias al"-álises críticas sobre de
termiv.ados aspectos ficam limitadas. O campo de reflexão se fecha e o entel"-
dimev.to de um tema gav.ha aspectos de intolerância. É v-este ponto que a aná
lise pode percorrer a origem de diferel".tes tipolo,gias de violencia a partir do 
não recov.hecimel".to social de formas distintas dos "extremos" de entender um 
tema, ou simplesmente pela necessidade de sufocar o que se angaria el"-quanto 
elemento autêl"-tico. Essa necessidade de escolher drásticas opiniões pode estar 
associada a um viés crítico do sistema, sugeril".do que o indivíduo rompa com 
essa pressão externa e de maneira autôl"-oma e libertária possa se posicionar, 
por mais polêmico e complexo que o tema pareça. 
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COMENTÁRIOS 

CoW\e~ttários sobre o teW\a: olhal'\do para a proposta COW\O UW\ todo, 1'\0-
ta -se uW\a iVV~portaV\te reflexão estabelecida el'\tre Ética e Ciêl'\cia. No caso, o 
coV>.ceito de ética reVV~ete à 16gica filos6fica, buscal'\do e~t~tel'\der o que é correto, 
aceitável e esperado deV>.tro dos procediW\eV\tos ciel'\tíficos. Para tal al'\álise, 
destacar o avai'\ÇO iVV~eV\surável da ciêl'\cia 1'\0S últiW\oS ai'\OS é uW\ excelel'\te 
pol'\to de partida. A velocidade COW\ que os W\eCaV>.iSW\OS cieV>.tíficos evoluíraW\ 
perVV~ite col'\cluir que, W\ais cedo ou VV~ais tarde, os c6digos de ética deveriaW\ 
ser revistos e discutidos. Para isso, o caVV~po da gel'\ética, biociêl'\cia e das 
pesquisas que eV\volveW\ seres huW\aV\oS, por exe~N~plo, sõ.o áreas que 1'\ecessi
taWI de UW\ debate el'\tre os liVV~ites da atuação ciel'\tífica eWI detriVV~eV\to da 
W\aV\uteV>.ção das figuras huVV~aV\as col'\ectadas COW\ o pvocesso. É preciso que a 
figura huW\aV>.a seja respeitada de W\odo W\ajon'tário. Para isso, as col'\dições 
liVV~ítrofes deveW\ equilibrav o gvo.u de deseV\volviVV~eV\to ciel'\tífico esperado coW\ 
os be~t~efícios para o ser huWiaV>.o. Neste caso, as regulaVII\el'\tações são Wlais do 
que ~tecessárias para que as respov.sabi/idades sejaM W\ÍYluciosaWI.el'\te descri
tas. Todo ageV>.te da ciêl'\cia deve rtl7.er prevalecev a verdade e a iV>.vestigação 
racioV>.al e tvav.sparel'\te (1'\o caso, quaV>.do o caMpo de pesquisa perWiite) e, 
seV>.do assiWI, deve pn'oviz;ar os bel'\efícios WIÚtuos, buscal'\do uW\a evolução que 
resulte eW\ produto satisfat6rio pam toda a huVV~aV>.idade. CoW\ isso, as expo
sições il'\discretas e arbitrárias de eleVV~eV\tos ligados às pesquisas ciel'\tíficas a 
fiWI de satisfaz;er situações pessoais deveW\ ter o respaldo pu~t~itivo do ovdel'\a
W\e~t~to jurídico, pel'\sado a partir de s61idas estvutuvas que destacaW\ a justiça 
coW\o eleVV~eV\to cel'\tral e col'\dutor da ordeWI. AciW\a de tudo, as legitiW\ações 
jurídicas sobre o que é aceito ou 1'\ão del'\tro da aWipla leva de procediWierttos 
cierttíficos deve ser aYlcorada eWI. discussões sobre o teW\a, elevaV>.do o potel'\cial 
crítico das diferel'\tes partes el'\volvidas e buscaV>.do UW\ boW\ sev.so, visto que 
os efeitos cov.sequel'\tes de uWI.a prática abusiva podeW\ ser irreversíveis. Nesta 
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discussão o cov.ceito de bioética. pode ser aplicado e, exeWlplifica.v.do outras 
aWlarrações do teWla, a histórica polêWlica sobre testes coWl av.iWla.is taWlbéWl 
pode aparecer. 

COMENTÁRIOS 

CoWlentários sobre o teWla.: UWl fragWlev.to de Wlobili:z.ação curto e direto, 
Wlas coWl potev.cialidades das Wlais aWlplas e coWlplexas. No caso, a abordageWl 
sobre a questão dos protestos deve levar eWl cov.sideração os Wleca.v.iSWloS e 
iv.teresses divergev.tes que levaWl as pessoas às ruas (aiv.da. que apresev.tados 
a.lguv.s dev.oWliv.adores coWluv.s). CoWl isso, os receVltes protestos v.o território 
brasileiro foraWl criticados por uWla parcela de especialistas por cov.ta de v.ão 
estareWl a.liWleV\tados por objetivos beWl defiv.idos (o que seria UWl agev.te pro
pulsor da dispersão do sigv.ifica.do). Por outr-o lado, uWla parcela coVlsider-ável 
de críticos corrobora coWl a ideia de que os pr-otestos serveWl para legitiWlar o 
Estado DeWlocr-ático e garav.tir a liberdade de expressão, aiVlda que a. população 
v.ão coVlcev.tr-e seu ol/r.ar- par-a UWl ou outr-o eleWleVlto. A partir- desse ol/r.ar- COV\
textuali:z.ado sobre o cev.ár-io de protestos, a. crítica deveria percor-r-er- as condi
ções liWlítr-ofes que precisa.Wl ser- estabelecidas para. que o exer-cício da cidadania 
por- Wleio da liberdade de expressão não seja confundido coWl a libertinageWl, 
caos e degr-adação de pa.triWlôv.io público (ou degr-adação da pr-ópria lógica 
Wlaior de UWl protesto - reiviVldicar Wlodificações eWl deter-WliVla.dos setores 
da sociedade). AssiWl, as Wlobili:z.ações facilitadas pelas redes sociais (aWlbieVl
tes facilitador-es do diálogo, coWluv.ica.ção e disseWliVlação de ideias) deveWl ser
orga.v.i:z.adas de Wlodo coletivo, ou seja, a. partir de uWla população instruída. e 
entendedora. dos tiWlites estabelecidos entre protesto e violência.. SeV\do a.ssiWl, a 
luta pacífica deve susteVltar- gritos, carta:z.es e outras represeV\ta.ções artísticas 
que beireWl o respeito, aiVlda que deWlOV\Str-a.v.do taWla.V\/r.a. iv.di!Jv.a.ção coWl a. 
corrupção, situação da. saúde ou educação. A violêVlcia. v.ão é UWl Wlecav.iSWlO de 
!JaVllr.os, eWl situação VleV\MUWla.. Por isso, o protesto que uti/i:z.a violêv.cia perde 
toda. sua parcela de r-espov.sabilidade e coWlpmWletiWleVlto coWl a causa. social 
(coletiva). Sev.do assiWl, é utópico peVlsar- que todos os WlaVlifestaVltes saeWl às 
ruas coWl boas iVlteVlções e, por isso, v.a. produção textual, o desev.ho de trav.s
gressores da. or-deWl deveria estar associado à iWla!JeWl do Estado, respov.sável 
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pov- coibív- estes íVtdívíduos que pv-opov-cioVtaWI a violêY..cia e de9v-adação desWie
dida (vide a/guVtS ÍVtdivíduos /(gados aos 131ack 131ocs - v-espoVtsá.veis pov- vio/êVtcia 
eWI pv-otestos Vto 13v-asi(). 

COMENTÁRIOS 

CoWiel'ltá.rios sobre o teWia: uW\ teWia que acabou surpreeVtdeVtdo Wluitos dos 
caVtdidatos, isso porque Wluito se fala sobre a tecrtaloaia e seus efeitos diretos e 
il'ldiretos, W\aS pouco se reflete sobre a ló9ica da escrita e da FVtguaaeW\ Vtesse 
pev-cuv-so. De fato, o ceVtá.rio de evolução tecVtoló!Jica tv-ouxe iVtiíWiev-as iVtovações 
e facilidades para a vida da população. EVttretaVtto, ao W\eSW\O teWipo eWI que 
facilitou, a sociedade se viu Wleraull-lada eWI efeitos colaterais Vtão peVtSados ou 
esperados. A liVtgua9eW1, eVtquaVtto e(eWieVtto cultuv-al, é atao qve adere valores 
a UW\ detev-WiiVtado povo e coVtstitui a ideVttidade. AssiWI seVtdo, ao loVtgo da 
1-listóv-ia, é coWiuWI que l'lOVas caractedsticas (iYl!}uística.s passeWI a fazer par
te de UWia cultura. CoVttudo, o que o W\UVtdo assiste Vta COVtteWipov-aVteidade é 
UW\a fra&ili:z.ação da /iVtgua!JeWI e da própria repv-odução por >VIeio da escrita. 
O cl-laWiado "iVtterVtetês'' toW\ou col:\ta dos aWibieVttes virtuai5 e já pode ser 
observado fav-a deles. A questão do t'i:wtpo, a facilidade e a iVttegv-ação COWIUVti
cativa perWiiteWI que este Wlodelo de escrita 9aVti1e Força, tra:z.ev.do à toVta erv-os 
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de grafia, COV\COrdâV\Cla OU coesão que são r.aturalt~dOS pelos r-atiVOS digitais 
(obviaWieV\te que esta. é uWia geV\eraliz.ação fa.ciiWieV\te recortada). AssiWI, a 
coWiuV\ica.ção parece aCOV\tecer por Wleio de síWibolos que redu;z:eWI o eV\tel!\di
WleV\tO _global de uWia frase. Neste SeV\tido, todo o iWiediatisv...'o que pressioV\a a 
vida da população e exi_ge que o teWipo seja el!\tel!\dido de outra forWia acoWiete 
o usuário destes espaços virtuais que se vê COV\taWiiV\ado por estas forWiaS de 
liV\_gua_geWI. A pobre;z:a. de vocabulário _gaV\VIa espaço e reflete de Wlal!\eira colate
ral 1!\a dificuldade de deseV\volver a articulação oral, a ar_guWieV\tação por Wleio 
da oratória ou o siWiples discurso eWI pú.blico. Esta sociedade debruçada. sobre 
valores siWibólicos perde a chaV\Ce de COV\VIecer a cultura que se escoV\de por de
trás de uWI vocábulo, uW\a letra ou uWia frase. Redu;z:eWI o poteV\cia.l liV\_guístico 
COWI a certe;z:a de que estão _gaV\VlaV\dO teWipo, eV\quaV\to estão se a.fa.staV\do de 
a.l_go a.utêl!\tico, Ú.V\ico e especial: a V\OSSa líV\_gua. AléWI disso, a proposta perWiite 
que se fale sobre os leitores e escritores da atualidade. A população lê cada ve7. 
WleV\oS e, qua.V\do fa.;z:, recorre a leituras seWI cor.teú.do crítico (isso V\ão quer 
di?.er que a leitura deve ser Ú.V\ica e exclusivaWieV\te crítica., WlaS siWI coWI doses 
cor.sideráveis de textos críticos). Por isso, a liV\_gua._geWI COV\traída., reducioV\ista., 
siWiplista. e dita facilitada (ir.terr.etês) vai gai!\VIaV\do cada ve;z: Wlais espaço 
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COMENTÁRIOS 

CoMe11.tários sobre o teMa: uM dos teWiaS seMpre recorreVttes para pro
postas de redação, a questão da IIVIobilidade hu!IVIaVta pode ser aMiisada a 
partir de difereVttes aspectos críticos. No atual ceVtário de caos eVtvolveVtdo as 
rotas África -Ásia para Europa, o destaque é aiVtda IIVIais efetivo. PeVtSaVtdo eM 
uM WIOdelo de redação FCC, é preciso destacar o caráter huiiVIaV\0 que o teMa 
oferece, visto que a situação de iiiVI(graVttes ilegais é cada ve:z. IIVIais preocupaVtte. 
Rotas claVtdestiVtaS toiiVIadas por traficaVttes de pessoas sucateiaWI os direitos 
huWiaVtos propostos eWI textos de tvatados iVtterVtacioVtais. Por esse Wlotivo, o 
teiiVIa traV\SceVtde qualquer discussão regioMii:z.ada ou local e ati11.ge as políticas 
i11.temacio11.ais, te11.do a Orga11.i:z.ação das Nações Unidas coMo agente central da 
solução destes prob{e!IVIas. O teiiVIa perWiite destacar a desigualdade ecoVtÔWIÍ
co -social entre os coVttiVteVttes do plaVteta Terva, visto que a causa ecoVtÔWiica é 
a graVtde Wlotivadora do deslocaWieVtto de pessoas (juVttaiiVIeVtte COWI a questão 
dos coVlffitos geopolíticos que atiVtgeWI deterWIÍVtadas áreas - priVtcipaiWieVtte o 
OrieVtte Médio). Pava tal, é preciso destacar que os vefugiados são protegidos 
pov acordos internacionais e, os países que vecebeWI, deveWI cuWiprir as exi
gências de iV\Serção destes eWI sua tervitorialidade. Nos casos extreWios, a iVt
terveVtção deve ser eW\ergeVI.cial. Não se déi para tratar a crise huWiaVtitária do 
deslocaWieVlto de pessoas coW\o uWI probleWia futuro, seVtdo que Vta rota África 
- Europa as Wlortes aVtuais ultrapassaWI os três IIVIil iVtdivíduos. É preciso peVtsar 
que o exercício da cidadaVtia está aciWia de qualquer foVtte opressora dos direi
tos e, para isso, as políticas públicas precisaWI absorvev e iVttegvar essa pavcela 
da população que busca a sobvevivêVtcia eWI éireas distiVttas do globo. RoWipe-se 
assiWI COWI a lógica da asceV\São de partidos xeMfóbicos e COWI a própria aversão 
aos estrangeiros eM países do globo, visto que o choque cultural pavece ser de
W\asiadaWiente prejudicial pava estes que peVtSaWI de WlaVteiva vestvita, liWiitada 
e errÔVtea. CoVttudo, aléWI da regulaWieVttação juvisdicioVtal para efeito de COV\S
tatação VI.UWién·ca, o teWia cavece de disc!Assões V\OS Wlais vaviados segWieVttos 
da sociedade, pava q~Ae todos coVtheçaWI os Wlotivos, causas e coVtsequêVtcias do 
deslocaWieVtto de pessoas. 
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COMENTÁRIOS 

CoWiel'\tá..-ios sobre o teWia: a discussão sobre o covwívio de 9rupos sociais 
distiVltos Vla atualidade su9ere uWI o/1--.ar crítico para as prob/eWiáticas desta 
relação, assiWI COWIO para os efeitos positivos. No caso, oll--.aVldo de WlaVleira 
redu:z.ida sob o poVlto de vista do seVlSo COWIUWI, destacar a violêVIcia cíclica, ou 
seja, violêVIcia pela violêVIcia a fiWI de estabelecer superioridade eVItre os Wlais 
variados 9rupos Vlão é refletir de WlaVIeira coVltuVldeVIte sobre o teWia. É preciso 
que se aproprie de UWI o/1--.ar histórico-cultura/ para el'\tel'\der que o processo de 
forWiação de uWI Estado acoW\ete este a vivêi'\Cia COWI diferel'\tes especificidades 
sociais. SeVIdo assiWI, a coVlvivêVIcia de 9rupos distiVltos Vlão su9ere o efeito de 
violêVlcia coWio re9ra, ou seja, Vlão é porque J.-.á poVltos diver9entes que a vio
(êVIcia perWiaVIecerá. EVltretaVItO, a partir do WIOWieVlto que a população Vlão 
se COVIStr6i de Wlaneira iVIstruída para a convivência COWI o que 11--.e é difereVIte 
(re/ativisWio cu/tura0, eVIteV~deVIdo o contexto e reconJ.-.ecendo a possibilidade 
de atos distintos, as ações de discriWiil'\ação e precol'\ceito podeM 9al'\har força. 
Para esta proposta, al9uVlS COV\Ceitos aVItropol6&icos destacaWI-se: etVlOceVl
trisWio, re/ativisWio cultura/, paradt9Wias, alteridade. A utopia pressupõe que a 
coVIvivêVlcia coWI a diversidade social perWiitiria 9aVll--.os de entendiWiento sobre 
o W\UVldo, coVll--.ecendo Vlovas culturas, 9ostos, 9estos, coWiportaWieVItos, tradi
ções ou creVIças. AssiWI, destaca -se o caráter beVIéfico de uW\ Wlu(ticu/turalisWio · 
ou pluro./isi'VIo cultural/social. EVItretaVlto, COWIO esta fala se coVlStrói VIUW\ caW\
po Wlais abstrato (VIão objetivo e Vlo.do. po.lpáve0, o. sociedade preciso. de uW\a 
or9aV1i:z.ação por Wleio de re9ro.s, COV1ju9adas eW\ uW\a CoVIstituição e coVIJ.-.eci
das por leis. Isso porque quo.VIdo o. interação Vlão é saudável (se coVlStrói coWio 
do9W1ática e violeVIto.), os respoVlSáveis por estas forWio.s de agressão precisaWI 
ser respoVlSabili:z.ados. Por isso, o preconceito Vlo.sce de uWio. visão restrito. de 
W\undo, oVIde a persuasão parece sobressair-se a reflexão. O ser huWiano seVlte 
o. Vlecessido.de de "doutriVIo.r" o que lhe é difereVIte, ou siWiplesWieVIte COVlVeVlcer, 
seVIdo que se o eVlteVIdiWiento sobre diversidade social existisse, certo.WieVIte os 
aWibieVItes coletivos seriaWI saudáveis e todos absorveriaWI estes reflexos. 
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COMENTÁRIOS 

Comentários sobre o tema: a proposta apresentada pela baY\ca permite 
uma reflexão de elevado teor crítico. Ao apreseY\tar uma disposição sobre a 
evolução 1--.istórica da literatura, o/1--.ando para esta eY\quaY\to e/emeY\to de UW\ 
processo cultural e social,já fica Y\Ítida a visão de que a literatura tem ateY\dido 
a valores mercadológicos e 1'\âo necessariamente ao conteúdo em si, crítico e 
de caráter ag/util'lador para o ser numano compreender o que acontece ao seu 
redor. Este tipo de proposta Y\ão permite um o/1--.ar de discordância, visto que 
COY\SeY\Sual a ideia de que a literatura tem respondido aos ai'\Seios do mercado 
(basta pegar a lista dos livros mais veY\didos para esta coY\Statação). Assim, o 
texto poderia alcançar um olhar crítico para o fato de que o valor da literatura 
e o próprio padrão de leitura da sociedade precisam ser resgatados, se desvin
culando do ordel'\amento sistêmico de "compra e venda'! AssiWt, a literatura 
teria seu formato crftico para o leitor, seu coY\Sumo nasceria da qualidade e do 
COY\tefÁdo, difereY\te da superficialidade apreSeY\tada pelo Wterca.do. Neste orde
Y\ameY\tO crítico, o olhar para a realidade eWt que Y\OS enCoY\tramos é de fuY\da
WteY\ta.l importância. A sociedade cu/tua. diferentes símbolos e persoY\a.lidades. 
O contexto 1--.istórico diY\âmico teWt afastado a.s pessoas de cargas de leitura 
realmeY\te concretas e sólidas para a ForWtação do indivíduo e para o exercício 
da cidadania. Assim, vislumbram-se leituras imediatista.s, fictícias, utópicas ou 
superficiais. Não que estas não teY\ha.m seus WtomeY\tos de glória. e de aceitação, 
Wta.s a disparidade do real e do irreal Y\O quesito coY\Sumo teWt sido grital'lte e 
resultado eWt uma sociedade pouco crítica e distal'lte de problemas reais. AléWt 
disso, como caráter crítico, a. produção textual poderia. associar a ideia de que 
a literatura sofrerá transforWtações corriqueiras, com raf:zes algumas tradicio
Mis. Por isso, o homem é ageY\te de sua história e se tra.Y\sforma. a todo iY\Sta.Y\
te, o que exige UW\ olhar reflexivo para a maneira como estas trai'\SFormações 
acontecem e qual a ii'\Serção e entendimento da população ao loY\go desse pro
cesso de elevada complexidade. Outros poY\tos poderiam ser abordados como, 
por exeWtp/o, a ,·mportâY\cia da leitura Y\a vida do iY\divíduo (obvia.WteY\te coW\ 
o cuidado de Y\ão se ta.Y\geY\cia.r a a.Y\á/ise), assim como o processo de leitura. Y\a 
Wtobíli:za.çil:o social (exa.lta.Y\do o W\OW\eY\to de diversidade que tem gerado dife
reY\tes forWta.s de vio/êY\cia - uWta sociedade Wta.is thstruída. e crítica., eWt tese, 
enFrenta. WteY\OS violêY\cia). A questão da tecnologia e a Wtodifica.ção do COI'\SUW\0 
da. leitura. ta.mbéWt seria. uWta. boa aVIálise. Os hábitos da. população teWt afasta.
do os livros "tra.dicioY\ats'~ por isso, ~ reiY\VeY\ta.r o gosto pela. leitura. é tão ÍWt
porta.nte e central. EWI SUWta., é UW\ teWta. que garante Wtúltipla.s visões críticas. 

429 





CAPÍTULO IX 

OUTROS TEMAS , 
]A COBRADOS 

431 



TEMAS DE f\EDAÇAO PARA THIBUNAIS Fiodolfo Gracioli 
-------------------------

432 



Cap.IX- OUTROS TEMAS JÁ COBRADOS 

433 



TEMAS DE REDAÇÃO PARA TRIBUNAIS ·- Rodolfo Gracioli 

,4 



IX- OUTROS TEMAS JÁ COBRADOS 

435 



TEMNi DE HEDAÇÃO PAF~A TI\IBUNAIS Hodolfo Cirocioli 

436 



CAPÍTULO X 

GLOSSÁRIO PARA TRIBUNAIS 

Na maior parte das vezes, as provas de tribunais suscitam discussões de teor 
subjetivo, abstrato e filosófico. Quando não o fazem diretamente, é bem provável 
a amarração do texto com alguns conceitos que se apontam como denominadores 
comuns, ou seja, conceitos que podem ser aplicados em diferentes realidades. 
Exemplo: o conceito de intolerância tem sua aplicação concreta ao se debater a 
questão religiosa, sexual ou política. 

Dessa forma, dominar alguns conceitos se torna fundamental para o amadu
recimento da produção de texto, visto que amplia o repertório do candidato para 
elencar argumentos, sugerir transformações I intervenções, destacar dados, etc. 
Nesse âmbito que produzir um Glossário tende a ser útil para que a visualização 
de alguns temas gerais se torne mais prática. Mais do que conceitos, alguns temos 
específicos ganham força em uma produção de texto. 

Alienação: Etimologicamente vem do latim alienare, alienus, que significa 
"que pertence a outro". Sob determinado aspecto alienar é tornar alheio. 
Há vários sentidos para o conceito de alienação. juridicamente, significa a 
perda do usufruto ou posse de um bem ou direito pela venda, hipoteca, 
etc. Em relação ao sentido de alguém que é alienado mental, estamos nos 
referindo às pessoas com deficiência metal. No sentido da prática religiosa 
alienação, significa fanatismo. No sentido social amplo quer dizer alguém 
que não consegue fazer uma leitura crítica e reflexiva da realidade e é fa
cilmente manipulado (a) seja por religiões, ou por propagandas etc.- para 
uma proposta de redação, esse seria o alcance de maior representatividade 
para analisar situações do cotidiano, a produção da cultura, o mundo do 
trabalho, etc. 

No Dicionário Michaelis: 

1) Ação ou efeito de alienar(-se); alheação, alheamento, alienamento. 

2) JUR Cessão de bens. 

3) MED Perturbação mental. 

4) PSICOL Estado de perturbação psíquica; arrebatamento. 

s) FILOS Conforme o pensamento hegeliano, processo essencial à consciência 
através do qual o observadm comum da realidade vislumbra o mundo 
como sendo constituído de coisas independentes umas das outras. 
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6) mos No marxismo, estado do indivíduo que, por causas econômicas, 
sociais, políticas ou religiosas, se afasta da sua verdadeira natureza, visto 
que já não possui controle sobre sua atividade primordial - o trabalho 
- e se torna um objeto, uma vítima da cobiça material da sociedade 
capitalista. 

7) POR EXT Ausência de consciência em relação aos problemas políticos e 
sociais. 

• Aculturação: refere-se ao encontro de duas culturas diferentes e, segundo 
afirmações mais tradicionais, a sobreposição de uma cultura sobre a outra, 
o que tende a ser desgastante para a cultura "dominada" e tende a trazer 
prejuízos. Historicamente, <:1 aculturação moderna tornou-se evidente a partir 
da colonização nas Américas, África e Oceania, quando padrões civilizatórios 
passaram a ser impressos para tais populações "dominadas". Nesse am
biente de aldeia global, o choque cultural torna-se corriqueiro e, por isso, 
a reflexão sobre cultura se faz tão necessária. 

No Dicionário Michaelis: 

1) Adaptação de um indivíduo ou de um grupo a uma cultura diferente com 
a qual mantém contato direto e contínuo; aculturamento. 

2) Conjunto de fenômenos resultantes do contato direto e contínuo entre 
pessoas de culturas diferentes. 

Contracultura: trata-se de um movimento de caráter sociológico e com fun
damentações transformadoras, ou seja, todo esforço que tem por objetivo 
se distanciar dos padrões culturais impostos pode ser enquadrado como 
contracultura. Trata-se de uma resposta à massificação e banalização da 
cultura. De certa forma, o conceito pode ser entendido como uma forma de 
reação ao contexto de imposições. 

No Dicionário Michaelis (Adaptado): 

1) Cultura de grupos minoritários que se caracteriza por um conjunto de 
valores, normas e padrões de comportamento que se colocam em con
tradição frontal àqueles da sociedade dominante. 

Cultura: O conceito de cultura tem um sentido diferente do que é utiliza
do pelo senso comum. Sintetizando, simboliza tudo o que é aprendido e 
partilhado pelos indivíduos de um determinado grupo e que confere uma 
identidade dentro do seu grupo de pertença. Na sociologia não existem 
culturas superiores, nem culturas inferiores, pois a cultura é relativa, de
senvolvendo-se o relativismo cultural, isto é, a cultura do Brasil não é igual 
à cultura portuguesa e nem pode ser escalonada dentro de comparações 
qualitativas. Por esse fato, a complexidade acerca da questão da cultura vai 
da sua definição, aos pretextos que rodeiam o conceito. 
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No Dicionário Michaelis (Adaptado): 

1) ANTROP Conjunto de conhecimentos, costumes, crenças, padrões de com
portamento, adquiridos e transmitidos socialmente, que caracterizam um 
grupo social. 

2) Conjunto de conhecimentos adquiridos, como experiências e instrução, 
que levam ao desenvolvimento intelectual e ao aprimoramento espiritual; 
instrução, sabedoria. 

3) Requinte de hábitos e conduta, bem como apreciação crítica apurada. 

Demagogia: O discurso demagogo é entendido como algo distante da realida
de. Trata-se de uma forma de convencimento sem o real compromisso com 
que se discursa. De tal forma, notamos a presença de postura demagoga, de 
maneira vertiginosa, na esfera política. Entretanto, outros espaços tomados 
por discursos do "politicamente correto" também se solidificam a partir de 
uma teoria supostamente afinco com as paixões daqueles que recebem a 
mensagem. Trata-se de uma possibilidade abismal entre teoria e prática. 

No Dicionário Michaelis (Adaptado): 

1) Ação política por meio da qual se tenta obter o poder ou nele perma
necer~ explorando as paixões das massas, baseando-se na sua limitada 
capacidade de análise crítica, e fazendo promessas vãs e irrealizáveis. 

Diversidade: Um dos conceitos mais genéricos para as produções de texto é 
o de diversidade. Inclusive, a diversidade de um contexto acaba por ser o 
pretexto para uma parcela da sociedade disseminar o ódio, a intolerância e 
propagar a violência. Por isso, compreender a dimensão da diversidade para 
além dos contextos simplistas é de grande valia para a articulação crítica, já 
que podemos falar de diversidade cultural, política, social ou cultur.al, por 
exemplo. 

No Dicionário Michaelis (Adaptado): 

1) Qualidade daquilo que é diverso, diferença, dessemelhança, variação, 
variedade. 

2) Conjunto que apresenta características variadas; multiplicidade. 

3) Ausência de acordo ou de entendimento; desacordo, divergência. 

Egocentrismo: Em uma cultura que pressiona os indivíduos cada vez mais 
a competirem entre si, o olhar para o "eu" acaba por se tornar o grande 
referencial. Dessa forma, a prática egocêntrica ganha espaço e sufoca o 
entendimento coletivo e a construção a partir das necessidades do "outro". 
Soma-se a este elemento o peso do "narcisismo" no contexto contempo
râneo. Vivemos em uma era do egocentrismo, onde a imagem, o status e 
a condição individual tendem a prevalecer. A sociedade imediatista é a 
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mesma que não consegue lidar com a frustração, o fracasso ou a derrota 
- isso porque se autoflagela. 

No Dicionário Michaelis: 

1) Qualidade ou condição de egocêntrico; egoísmo. 

2) PSICOL Atitude do indivíduo cuja concepção do mundo se caracteriza pela 
extrema concentração da atenção sobre si próprio. (Atitude considerada 
normal na segunda infância, quando a criança ainda desconhece a dis
tinção entre realidade pessoal e realidade objetiva.) 

Alteridade: É a percepção do diferente, faz com que você identifique melhor 
sua identidade, sendo essa percepção fundamental para a definição de 
nossa identidade. A prática da alteridade contribui para a desnaturalização 
atitudes, crenças, ideias fortes que parecem naturais. Por isso, o indivíduo se 
coloca na posição do outro, entendendo que essa relação de coexistência é 
substancial. Evidencia-se o fato de que a sociedade pratica cada vez menos 
a alteridade, por isso, tantos conflitos assolam o ordenamento geopolítico. 

No Dicionário Michaelis (Adaptado): 

1) Característica, estado ou qualidade de ser distinto e diferente, de ser 
outro. 

• Identidade: O conceito de identidade diz respeito à individualidade do ser 
social, mas, ainda assim, é totalmente dependente do âmbito comum e da 
convivência social. De forma geral, entende-se por identidade aquilo que se 
relaciona com o conjunto de entendimentos que uma pessoa possui sobre 
si mesma e sobre tudo aquilo que lhe é significativo. Esse entendimento 
é construído a partir de determinadas fontes de significado que são cons
truídas socialmente, como o gênero, nacionalidade ou classe social, e que 
passam a ser usadas pelos indivíduos como plataforma de construção de 
sua identidade. 

No Dicionário Michaelis (Adaptado): 

1) Estado de semelhança absoluta e completa entre dois elementos com as 
mesmas características principais: "Se eu te amo e tu me amas, se nunca 
nos aconteceu semelhante paixão, semelhante identidade[ ... ] por que, a 
troco de quê, nos separaremos?" (JU). 

2) Série de características próprias de uma pessoa ou coisa por meio das 
quais podemos distingui-las: "Apesar das marcantes influências da índia 
e da França, a cozinha vietnamita tem identidade própria [ ... ]" (RN). 

3) Aquilo que contribui para que uma coisa seja sempre a mesma ou da mes
ma natureza: A identidade de suas impressões digitais ficou registrada. 

4) LÓG Segundo o aristotelismo, é uma das três leis básicas do raciocínio, 
em que todo objeto é igual a si mesmo. 
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Efêmero: Trata-se de um importante termo para as provas de redação e 
grande parte dos temas. Atualmente, a sociedade tem como marca maior 
o processo de efemeridade, ou seja, a rapidez das relações. Tudo se torna 
muito rápido e flexível, ao ponto de que tal pode apresentar problemas- por 
exemplo, quando o foco se volta para o ser humano e seus relacionamentos. 
Uma das importantes contribuições para o entendimento desse contexto 
(chamado de Modernidade Líquida), é do sociólogo polonês Zygmunt Bauman. 

No Dicionário Michaelis (Adaptado): 

1) Que dura apenas um dia. 

2) Que é temporário; passageiro, transitório: "Apesar de sisudo e não pro
penso a aventuras, Abreu foi tentado pela fascinação do amor fácil e 
efêmero" (SEN). 

3) Diz-se de flor que desabrocha e murcha no mesmo dia. 

4) Diz-se de planta que tem ciclo de vida bastante curto, isto é, que germina, 
floresce e dispersa suas sementes diversas vezes ao longo do ano. 

Estratificação: Trata-se de um conceito que pode ser aplicado em discus
sões de cunho social. Uma das marcas da realidade brasileira, muito bem 
representada por fotos da desigualdade, é a questão da estratificação, ou 
seja, a sociedade fragmentada em diferentes condições econômico-sociais. 
Dessa forma, muitos problemas se acentuam a partir da estratificação, como 
é a questão da saúde, educação, segurança, moradia, transporte, etc. 

No Dicionário Michaelis (Adaptado): 

1) Processo de diferenciação dos indivíduos ou grupos que compõem uma 
sociedade, em camadas ou estratos sociais, a partir das suas relações 
e valores culturais, os quais constituem a linha divisória entre classes, 
estados ou castas, hierarquicamente sobrepostos. 

Indústria Cultural: Atualmente, a sociedade passa por uma intensa banali
zação e massificação da produção cultural (pensando essa no caráter mais 
abrangente). Cada vez mais, nota-se um pressuposto mercadológico no 
quesito cultura, o que acaba por dilacerar o sentido e a função social da 
arte e das demais representações artísticas. A produção de um material 
homogeneizado e sem conteúdo mais alargado e complexo emerge como 
uma demanda da própria sociedade, afastada com a interação crítica de 
maior peso. O peso das tecnologias de informação e comunicação é grande 
nessa "revolução" cultural, fato que garante a proliferação de conteúdos 
banalizados. 

Hierarquização: Uma das formas de escalonar diferentes discussões da vida 
cotidiana é a hierarquização da~ relações sociais. Para tudo é "possível" criar 
um parâmetro e selecionar critérios, a fim de sobrepor um hábito, cultura, 
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gesto ou ideologia ao outro. Esse ~o discurso que toma como partido a 
possibilidade de comparação entre diferentes aspectos. Com uma 

No Dicionário Michaelis (Adaptado): 

1) Ato ou efeito de estabelecer uma ordem hierárquica. 

Narcisismo: No contexto contemporâneo, o comportamento da sociedade 
diz muito sobre problemas enfrentados pelos indivíduos (desde a esfera 
individual, até o aspecto coletivo - de maior abrangência). Nesse leque, o 
culto ao "eu" se torna mecanismo corriqueiro e, muitas vezes, a origem de 
práticas exacerbadas de colocar adiante de qualquer situação o orgulho 
próprio. Não é de hoje que as bancas examinadoras gostam da apropriação 
dessas questões para falar de estética, redes sociais, novos comportamen
tos, etc. Ainda que a psicanálise reconheça as potencialidades benéficas 
do narcisismo, para uma análise mais geral, pensar no apreço ao "eu" de 
maneira demasiada tende a tornar possível o surgimento de desafios (ainda 
não equacionados). 

Diz o mito grego que Narciso era uma criança tão linda e admirada que sua mãe, Liríope, 
preocupada com esse excesso, levou-o até o sábio Tirésias. Ele lhe disse que o menino só 
teria uma vida longa se jamais visse a própria imagem. Por muito tempo essas palavras 
pareceram destituídas de sentido, mas os acontecimentos que se desenrolaram mostra
ram seu acerto. Na adolescência, Narciso era um jovem belíssimo, mas muito soberbo. Ao 
passear certo dia pelo campo, a jovem Eco o viu e se apaixonou por ele, mas o rapaz a 
repeliu. Um dia, cansado, Narciso dirigiu-se a uma fonte de águas límpidas. Eis então que 
a profecia se realiza: ao ver-se refletido no espelho das águas, enlouqueceu de amor pelo 
próprio reflexo. Embevecido, não tinha olhos nem ouvidos para mais nada: não comia ou 
dormia. Em vão, Eco suplicava seu olhar. Mas Narciso só olhava para si. Apaixonado, ensi
mesmado, busca para aplacar sua dor um outro que, sendo ele mesmo, não lhe responde. 
Realizasse, então, seu destino: mergulha no espelho e desaparece no encontro impossível. 

Sem a possibilidade de reconhecimento do que é a própria imagem e do que é o outro, o 
corpo de Narciso tornou-se pura miragem e desfez-se nas águas ... E Eco, que só a Narciso 
perseguia, só por ele clamava, só nele vivia, petrificou-se e perdeu o poder de sua própria 
palavra. Narciso não cria laços; não partilha seu encanto. Perde-se na imagem de si. Eco 
também se perde e, no desencontro, entrega-se à repetição compulsiva, sem poder se 
separar da miragem idealizada. 

Com base nas ressonâncias desse mito Freud desenvolverá um dos conceitos mais importan
tes de sua teoria - o narcisismo. Mencionado pela primeira vez em seus escritos em 1909, 
é apresentado como uma fase própria do desenvolvimento humano, quando se realiza a 
passagem do autoerotismo, do prazer centrado no próprio corpo, para o reconhecimento 
e a busca do amor em outros objetos - diferentes de si. Passagem importante e cheia 
de inquietações já que implica a saída da gratificação por aquilo que é efeito apenas da 
própria imagem- "Narciso só reconhece o que é espelho"- para a realização de uma das 
conquistas mais importantes da cultura: a possibilidade de viver, aceitar e trabalhar com 
a alteridade e, portanto, com as diferenças. 

442 



Cap. X- GLOSSÁRIO PARA TRIBUNAIS 

Freud aborda explicitamente esse conceito - efeito do confronto vivido por ele mesmo 
ao deparar com argumentos de Adler e ]ung, que questionavam suas teorias acerca do 
lugar ocupado pela sexualidade na constituição da subjetividade e na compreensão das 
patologias. A legitimidade do conceito justificou-se a partir da experiência freudiana com a 
clínica, naquilo que reconheceu como resistência dos pacientes em abandonar suas posições 
amorosas, nas manifestações da onipotência infantil e do pensamento mágico, nas doenças 
orgânicas e na hipocondria - quando toda a libido se volta para o corpo doente - e nos 
delírios de grandeza das psicoses. Em o mal-estar na civilização, de 1930, Freud diz que um 
dos grandes obstáculos do homem em sua busca pela felicidade, e que lhe traz maiores 
dificuldades, é o sofrimento resultante das relações humanas, pois elas nos colocam em 
confronto com aquilo que, não sendo espelho, nos solicita novos posicionamentos. 

Toda criança, ao nascer, é banhada por vários olhares e desejos. Quando se contemplar no 
espelho, não verá o simples reflexo físico de uma imagem, mas tudo o que esses olhares 
depositaram no seu corpo. É um momento fulgurante de "sua majestade, o bebê!". Júbilo 
para a criança e para os pais, que veem renascer das cinzas sua própria imagem idealizada e 
todos os seus anseios irrealizados. Instante de narcisismo primário- constitutivo e alienante. 
O bebê será um herói, vencerá todos os perigos; trata-se de um momento necessário, mas 
cheio de riscos. Se não ocorre, a imagem de si pode não se constituir, pode se fragilizar, 
parecendo insuficiente. Se for excessivo, torna-se nada flexível, comprometendo o futuro, 
a possibilidade de construção de projetos e os ideais. 
Se tudo correr bem, a criança se desligará desse olhar primordial e escapará do destino 
fatal de Narciso- embeber-se, afogado, na tentativa de perpetuar o encontro com a imagem 
que as águas lhe devolviam. os desdobramentos do narcisismo são de fundamental impor
tância para a análise do mundo em que vivemos. A valorização da imagem e do sucesso 
a qualquer custo reduz a tolerância das mínimas divergências - o que Freud chamou de 
narcisismo das pequenas diferenças- e acirra os conflitos, seja nas pequenas discordâncias 
do cotidiano ou nos grandes conflitos bélicos. Se o outro não me satisfaz, se não é espelho 
daquilo que almejo, se tenta opor se às minhas vontades e ameaça minha autoestima, eu 
o aniquilo. O terreno é propício para preconceitos, fanatismos e violência. 

A tragédia vivida por Narciso não nos abandona. Deixa sempre restos que nos fazem se
guir pela vida tentando reencontrar o olhar mágico que nos enlevava e nos dizia tudo que 
éramos. Busca incessante de certezas, de entrega passiva às ilusões ... 

No Dicionário Mlchaelis: 

1) Paixão pelo próprio ego; autoadmiração. 

Modernidade Líquida: o conceito de maior impacto para as últimas provas. 
A expressão ganha aplicabilidade em vultuosas discussões acerca da socie
dade como um todo, ou ainda das individualidades que tanto desafiam a 
harmonia coletiva. De autoria do sociólogo polonês Zygmunt Bauman, o termo 
se apropria de um diagnóstico da sociedade contemporânea, marcada pela 
fluidez das relações, laços afetivo-sentimentais superficiais e uma efemerida
de dos gestos e situações. De longe, discutir a questão dos gestos humanos 
no contexto atual passa pelo entendimento e aplicação do conceito . 
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"São esses padrões, códigos e regras a que podíamos nos conformar, 
que podíamos selecionar como pontos estáveis de orientação e pelos 
quais podíamos nos deixar depois guiar, que estão cada vez mais em 
falta. Isso não quer dizer que nossos contemporâneos sejam livres para 
construir seu modo de vida a partir do zero e segundo sua vontade, ou 
que não sejam mais dependentes da sociedade para obter as plantas 
e os materiais de construção. Mas quer dizer que estamos passando 
de uma era de 'grupos de referência' predeterminados a uma outra 
de 'comparação universal', em que o destino dos trabalhos de auto· 
construção individual ( ... ) não está dado de antemão, e tende a sofrer 
numerosa e profundas mudanças antes que esses trabalhos alcancem 
seu único fim genuíno: o fim da vida do indivíduo". (BAUMAN, 2001) 

• Retórica: De fato, a capacidade de arguição oral da sociedade tem ido de 
mal a pior. Não é à toa que muitos discursos simplistas e carentes acabam 
conseguindo o manuseio do eleitor I cidadão, visto que o domínio das ha
bilidades necessárias se vê distante da realidade. Na prática, trata-se de 
um conceito com submersão intensa no âmbito político do país, com garan· 
tias maiores de programas de marketing político que extrapolam a figura 
de indivíduos, em sua maioria, distantes da realidade nacional (destaque 
para as campanhas de candidatos intitulados "não políticos", no Brasil e 
no mundo). Vale lembrar que o estilo de vida, a falta de tempo para ações 
simples e a interação tecnológica promovem um afastamento das relações 
interpessoais no campo físico, onde o contato é essencial. Assim sendo, 
como efeito maior, temos pouco diálogo, habilidade oral e, quando estes 
ocorrem, nem sempre atendem às expectativas da crítica em geral. 

No Dicionário Michaelis: 

1) RET Conjunto de princípios que constituem a arte da eloquência ou do bem
·dizer; oratória. 

2) Livro que contém esses princípios. 

3) Habilidade no uso da fala e da escrita com o objetivo de influenciar ou 
persuadir. 

4) PEJ Discussão ou debate sem conteúdo. 

5) PEJ Estilo primoroso, mas pobre de ideias; verbosidade. 

• Relativismo: Um dos grandes tópicos abordados pelas provas de redação diz 
respeito ao contexto cultural. Dessa forma, compreender cada traço cultural 
de um espaço global marcado pelas diferenças exige um olhar para o con
texto analisado. Essa é a faceta do relativismo, a atenção para o contexto 
de determinada cultura, a fim de se distanciar de visões preconceituosas e 
que motive o ódio e a intolerância. Ainda assim, poucas vezes os indivíduos 
constroem seus posicionamentos a partir de uma análise contextual. Geral· 
mente, o processo crítico parte de achismos, senso comum e informações 
supérfluas e errôneas. 
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No Dicionário Michaelis: 

1) Ponto de vista segundo o qual todo conhecimento é relativo, dependendo 
do contexto situacional, que pode variar conforme as circunstâncias, não 
sendo possível considerá-lo verdade absoluta. 

2) Doutrina segundo a qual os valores morais relativos a uma cultura e a uma 
época não devem ser vistos como fundamentos definitivos ou de validade 
universal. 

Sexismo: Trata-se de uma forma desproporcional e preconceituosa de en
carar um indivíduo por conta de seu sexo ou gênero. Além disso, as práti
cas assumem um caráter preconceituoso com relação à orientação sexual, 
tornando-se uma das maiores problemáticas em destaque no âmbito da 
sociedade brasileira. 

No Dicionário Mlchaelis: 

1) Conjunto de estereótipos quanto à aparência, atos, habilidades, emoções e 
papéis na sociedade, de acordo com o sexo. 

2) Preconceitos e discriminação que se baseiam no sexo. 

Socialização: A relação entre os indivíduos acaba por ser importante de 
maneira espontânea para qualquer tema de ordem social. Dessa forma, a 
compreensão das instituições sociais que promovem a interação do mesmo 
com regras é essencial para o desenvolvimento de uma reflexão concreta. Ao 
se tratar a questão da socialização, logo nota-se a preocupação em definir 
os mecanismos e espaços onde as crianças são inseridas socialmente. A 
família, responsável pela socialização primária, tem enfrentado dificuldades 
com relação ao cumprimento de sua postura. A escola, espaço de socializa
ção secundária, a mesma coisa -vários são os déficits que já questionam 
o papel dessas instituições na vida dos jovens da geração X, V ou Z. Além 
disso, outra aflição contemporânea é a questão das TICs - Tecnologias de 
Informação e Comunicação- influenciando o processo de socialização. 

Utopia: Um conceito que norteia diferentes análises. A construção utópica 
parte da ideia de uma civilização, espaço e territorialidade, ideal, imaginária 
e fantástica. A etimologia já sustenta o conceito "lugar que não existe", ou 
seja, um espaço onde a ilusão prevalece. Entretanto, para a questão poética/ 
filosófica, a ilusão seria força essencial para manter os indivíduos acesos. 
Ainda assim, a crítica se faz a partir da impossibilidade de construir uma 
sociedade perfeita, ainda mais no atual estágio, com tamanha disparidade 
econômica, social, política e cultural. Utopia foi um país imaginário, criação 
de Thomas Morus, escritor inglês (1480-1535), onde um governo, organizado 
da melhor maneira, proporciona ótimas condições de vida a um povo equi
librado e feliz. 

' 
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No Dicionário Michaelis: 

1) Qualquer descrição ou conceito imaginário de uma sociedade com um siste
ma social, político e econômico ideal, com leis justas e dirigentes e políticos 
verdadeiramente empenhados no bem-estar de seus membros. 
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2) POR EXT Plano ou sonho irrealizável; ideia generosa, porém impossível; 
fantasia, quimera: "Naquele tempo, ainda cultivávamos a utopia do 'furo'; 
queríamos chegar antes dos outros. Mas era quase impossível 'furar' A Noite" 
(NR). 



CAPÍTULO XI 

LISTA DE TEMAS EM ALTA 
PARA TRIBUNAIS 

1. Intolerância religiosa no Estado laico: desafios culturais, humanos e sociais 

2. Influência da cultura estrangeira para a população brasileira 

3. Ensino religioso enquanto obrigatoriedade: avanço ou retrocesso? 

4. Biografias não autorizadas e a liberdade de expressão 

s. Déficits educacionais do Brasil 

6. Mobilidade urbana e a questão das ciclovias 

7· Questões de gênero: ascensão da mulher na sociedade 

8. Desafios para a adoção de crianças no Brasil: burocracia e dificuldades 
jurídicas 

9. Assédio moral nas relações trabalhistas: como legislar? 

10. Envelhecimento da população: desafios a longo prazo 

11. Polêmica dos transgênicos 

12. Políticas públicas para "erradicação" das drogas no Brasil 

13. Regulamentação da doação de órgãos: instrumentos para fomentar o número 

de doadores 

14. Brasil: campeão do uso de agrotóxicos 

15. Home Office: adequações para o mundo globalizado 

16. Regulamentação da publicidade infantil 

17. Analfabetismo político no Brasil e seus reflexos 

18. Problemática do trabalho infantil: luta geopolítica 

19. Escravidão moderna: alteração histórica do conceito 

20. Redução da maioridade penal: avanços e retrocessos 

21. Busca pelo corpo ideal no país campeão em cirurgias plásticas 

22. Ética nas relações trabalhistas 
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23- Adultização das crianças: efeitos da contemporaneidade 

24. Estresse no mundo do trabalho e a qualidade de vida 

25. Nova configuração da família brasileira com as relações homoafetivas 

26. Erotização infantil e os impactos para a população jovem 

27. Reforma política no cenário de corrupção endêmica 

28. Bullying nas escolas: desafio de um processo educacional insatisfatório 

29. Desafios para o país campeão em cesáreas 

30. Crises globais: efeitos para a inserção dos jovens no mercado de trabalho 

31. Eleições e o poder das redes sociais 

32. Plano Nacional de Educação: investimentos apropriados ou gastos 
desnecessários? 

33. Rolezinhos e a polêmica da exclusão social 

34. Ostentação e luxo extrapolado pelas redes sociais 

35. Meritocracia na ascensão do trabalho 

36. Desafios do mundo do trabalho: como lidar com o desemprego 

37. Terrorismo no mundo: desafio global 

38. Problemática dos refugiados 

39. Reforma ministerial no país com "excedente" de ministérios 

40. Atuação dos Três Poderes na condução do país 

41. justiça com as próprias mãos: desafios no cenário de morosidade do 
judiciário 

42. O aumento do número de usuários da internet e a disseminação de boatos 
pela rede 

43. Grilagem de terras públicas na Amazônia 

44. Políticas assistencialistas e a redução da pobreza 

45. Depressão: doença mais incapacitante do mundo 

46. Os impactos da terceirização nas relações trabalhistas 

47. STF e as transmissões "ao vivo": democratização ou banalização? 

48. Sistema prisional brasileiro: estratégias para alocação dos indivíduos 

49. Atuação da ONU frente aos diferentes temas da sociedade 

50. Greves e a atuação do sindicalismo no Brasil 
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51. Tecnologia utilizada dentro dos tribunais 

52. Estatuto da família: discussão sobre a definição conceitual do eixo familiar 

53· Medida Provisória, Decreto e Projeto de Lei: diferentes formas de ampliar 
o cenário democrático 

54. Maus tratos aos animais: desafios jurídicos para aplicação de penas mais 
rígidas 

55. Desafios da matriz energética brasileira 

56. Influência da tecnologia na vida das crianças e jovens 

57. Dicotomia: geração selfie X resguardo da privacidade 

58. Dinamismo no Direito do Trabalho: exigências e necessidades 

59. Avanços ambientais e retrocessos ecológicos dos últimos tempos 

6o. Estado e o zelo pelos Direitos Humanos 

61. Insatisfação no mundo do trabalho: causas e consequências 

62. Crise da água e os desafios para a população 

63. O avanço da tecnologia e a extinção das bibliotecas? 

64. Estética ideal e a artificialidade dos traços 

65. Trotes universitários e os limites necessários 

66. Livre iniciativa e a questão do aplicativo UBER 

67. Descriminalização das drogas: polêmica da vez 

68. Corrupção no futebol (escândalos da FIFA) 

69. Lixo: questão de cidadania e responsabilidade social 

70. O aborto no Brasil 

71. Felicidade e consumo: desafios de uma sociedade moldada 

72. Banalização da expressão artística 

73. Bioética e os entraves atuais 

74. Intervenção militar em debate na atualidade 

75. Nível de abstenção nas últimas eleições: insatisfação ou não entendimento 
do tema? 

76. Voto facultativo x Voto obrigatório 

77. Os grandes desafios para a pop~lação indígena brasileira 

78. Questões de gênero em discussão nas esferas legislativas 
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79. Reação em cadeia da crise econôrliica mundial 

8o. Anomia social da população jovem 

81. Legislação específica para a mulher (Lei do Feminicídio f Lei Maria da Penha) 

82. Smartphones: a nova chupeta 

83. Conectividade e comportamento: como equilibrar as relações sociais nesse 
aparato tecnológico 

84. Cultura saudosista: como superar o passado idealizado 

85. Ciência x religião: entrave ou visão associativa 

86. Busca pelos profissionais polivalentes e altamente qualificados 

87. Brasil: diversidade como eixo característico 

88. Sociedade líquida e o potencial raso das relações 

89. Desafios para as pesquisas com célula-tronco 

90. Dicotomização das ações sociais (direita x esquerda; bom x ruim;) 

91. Cibergeração e a participação política 

92. Analfabetismo funcional no Brasil e os impactos para o futuro 

93. Diplomacia mundial e o descongelamento das relações entre EUA e Cuba 

94. Marco civil da internet e os avanços para a sociedade 

95. Campanhas de vacinação pelo Brasil: entraves históricos 

96. Espionagem no contexto de evolução tecnológica 

97. Regulamentação do trabalho doméstico 

98. Economia verde e a ideia de sustentabilidade 

99. Benefícios do esporte para a sociedade 

100. Vícios do motorista e a agressividade no trânsito 

101. Desdobramentos da Primavera Árabe 

102. Questão das cotas: polêmica que atravessa a história 

103. Acordos nucleares e os avanços diplomáticos 

104. Deep Web e os desgastes da rede 

105. Novas formas de trabalho no contexto de globalização 

106. índice de gravidez na adolescência 

107. Olimpíadas em 2016 no Brasil e o legado da infraestrutura 
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108. Oriente Médio em questão: berço das religiões e os conflitos religiosos 

109. Esporte e o potencial de resolução de conflitos 

110. A crise hídrica e as saídas empreendedoras 

111. Despreparo policial e a violência endêmica 

112. Desafios da força policial brasileira 

113. Empreendedorismo no cenário de crise 

114. Ensino interativo e os entraves da escola contemporânea 

115. Os desafios da escola do século XXI 

116. Lay-off enquanto saída para a crise econômica 

117. Feminismo em alta: concepção ideológica e seus desafios 

118. Estatuto do Desarmamento e seus maiores entraves 

119. Avanço da ciência com relação a AIDS 

120. Estratificação social e a questão das classes 

121. Obsolescência programada na lógica Capitalista 

122. Desafios do Sistema único de Saúde 

123. Tipificações da violência: como combater um dos maiores problemas 
brasileiro 

124. Legislação que emana do povo: contrastes entre governantes e governados 

125. Cidades: espaço de diversidade e riqueza cultural 

126. Amizade no século XXI e as novas formas de relacionamento 

127. Formação universitária no Brasil: desequilíbrios ou realidade diversificada? 

128. Lógica do trabalho voluntário na sociedade contemporânea 

129. Problemática dos resíduos sólidos no Brasil 

130. Lixo e luxo: exemplos de sucesso e práticas empreendedoras 

131. Democracia, justiça e igualdade: teoria ou prática? 

132. Função social das novelas: compromisso ou fuga da realidade? 

133. Solidariedade posta em pauta: fenômeno natural ou artificial? 

134. Cultura do estupro e a violência generalizada 

135. Importância da educação ambiental para os dias de hoje 

136. Ensino a distância e suas funcionalidades 
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137. Segregação da cultura indígena no Brasil 

138. Educação financeira para as crianças e os adultos conscientes 

139. Sedentarismo x Qualidade de vida no contexto da ditadura da beleza 

140. Pílula do câncer e a reação do mercado 

141. Profissão professor: entre a idealização e a realidade 

142. Ridicularização dos espaços virtuais e a exposição da privacidade 

143. Clássico em questão: releitura ou esgotamento? 

144. Desigualdade social, estratificação e violência 

145. Leitura e felicidade: realização e satisfação 

146. Desafios dos moradores de rua e a invisibilidade social 

147. Sincretismo e apropriação cultural no ambiente da diversidade 

148. Lei da Palmada e a intervenção do Estado no âmbito familiar 

149. Violência no futebol e as torcidas organizadas 

150. Mundo do trabalho: entre a especialização e a polivalência 

151. Civismo fragmentado na realidade brasileira 

152. Tempo: o grande vilão da sociedade moderna 

153. Sociedade imediatista e a questão da frustração 

154. Moradores de rua: transitoriedade solidária e o agravamento social 

155. Sociedade das manchetes e a superficialidade dos debates 

156. Ativismo em defesa dos animais 

157. Artificialidade dos zoológicos do século XXI 

158. Alcoolismo, sexo, política e religião: tabus entre os jovens 

159. Drogas lícitas X drogas ilícitas 

160. Polícia brasileira e o cenário de violência 

161. Desafios burocráticos do processo de adoção no Brasil 

162. o brincar do século XXI 

163. Homeschooling: uma alternativa para a crise da escola 

164. Imposição de um olhar maniqueísta do mundo 

165. A questão estética e o culto narcisista 

166. Segurança da urna eletrônica e os entraves do processo eleitoral 
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167. Peso do marketing político no âmbito das eleições 

168. Centenário do samba e a construção da identidade nacional 

169. Mundo real x mundo virtual: dimensões dicotômicas ou similares? 

170. O circo da atualidade e a mercantilização do humor 

171. Democracia no ambiente de ascensão das visões extremas 

172. Congresso Nacional e a crise de representatividade 

173. Ideologia dentro da sala de aula 

17 4. Sociedade elo medo e a generalização da violência 

175. Doação de órgãos: desafio brasileiro emergencial 

176. Desafios da inclusão social no Brasil 

177. Imediatismo da sociedade moderna e a dificuldade em lidar com a frustração 

178. Sociedade do espetáculo e a falta de ídolos 

179. Lei Rouanet e a real valorização da cultura 

180. Aculturação, sincretismo e apropriação cultural no contexto da diversidade 

181. Fluidez dos laços sentimentais e desconstrução do "eu" 

182. Acampamentos de desintoxicação digital e os males da tecnologia 

183. Nomofobia: o medo de ficar sem o celular 

184. Celular: elemento onipresente 

185. Silêncio: artigo de luxo na sociedade do ruído 

186. Animais no centro do debate 

187. Diversidade linguística no Brasil 

188. Fama e status no contexto da viralização das informações 

189. Ensino de Constituição nas escolas e os benefícios 

190. Os dez anos da Lei Maria da Penha e a evolução na defesa da mulher 

191. Reforma política e a elegibilidade dos analfabetos 

192. Democracia digital e a internet como ferramenta política 

193. Mosaico da brasilidade: país da diversidade cultural 
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CAPÍTULO XII 

RAIO-X DO PERFIL DAS 
PRINCIPAIS BANCAS DE 

TRIBUNAIS 

1. BANCA EXAMINADORA FUNDAÇÃO CARlOS CHAGAS (FCC) 

Temida por grande parte dos candidatos, a Fundação Carlos Chagas apresenta 
um perfil de temas de redação pouco corriqueiro até os últimos anos, porém, em 
alta. Os textos mobilizadores apresentam discussões de caráter abstrato, subjetivo 
e, de certa forma, com tonalidade filosófica. Dessa forma, os candidatos realmente 
passam por uma seleção para a produção textual, visto que a maior parte destes se 
prepara a partir de um perfil genérico dos temas de redação, o que não encontrarão 
na maior parte das provas FCC. 

Os temas se consolidam como problematizações referentes ao ser humano, o que 
sugere um olhar atento para questões que envolvem um potencial crítico complexo. 
Dessa forma, entender o que se faz obscuro perante a realidade social é essencial 
para a amarração crítica dos temas da banca. 

No perfil de Tribunal Regional Eleitoral (TRE), por exemplo, a banca pode se voltar 
para temas relacionados à área de atuação- no caso, debates políticos. Lembrando 
que ao solicitar uma reflexão acerca de política, em hipótese nenhuma, a banca 
sugere uma sustentação ideológica ou político-partidária. 

No perfil de Tribunal Regional do Trabalho (TRT) e Tribunal Regional Federal (TRF) 
é que o candidato encontra temas de maior grau de complexidade. Muitas vezes, 
questões sobre cultura, literatura, arte, sociedade, comportamento são alvos do de
bate instigante dos temas de redação. Dessa forma, o melhor preparo será alcançado 
unindo o domínio de temas com a aplicação de conceitos (Glossário). 

Nesse sentido, são importantes algumas considerações com relação aos temas 
específicos de Tribunais Regionais Eleitorais por parte da banca examinadora FCC: 

Ao relacionar a questão política dentro da proposta de redação, a banca não 
apresenta uma disposição ideológica de uma ou outra frente partidária, ou 
seja, não existe partidarismo na elaboração da proposta. Nesse sentido, as 
discussões são abrangentes e envolvem alguma transformação da política 
em si, atingindo a sociedade como um todo. 
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O dinamismo do cenário político brasileiro reforça a importância do tema 
para a prova em questão. Os diversos acontecimentos relacionados à política 
colocaram a necessidade de pensar sobre pontos importantes escancarados 
para a sociedade. 

• o grande tronco temático "política" acaba por se relacionar com outros as
pectos importantes para uma prova de redação. Os temas sociais, em sua 
totalidade, aparecem conectados, direta ou indiretamente, ao ambiente 
político em si. 

• Dentro do pressuposto filosófico da banca, algumas reflexões ganham sentido 
na esfera política. Obrigatoriedade do voto, representatividade feminina em 
baixa, voto branco/voto nulo como mecanismo de protesto são exemplos de 
discussões que oferecem ao candidato a possibilidade de permutar sobre 
a crítica relacionada a um posicionamento pessoal 

• Muitas vezes, o elevado subsídio conceitual referente aos temas do direito 
eleitoral serve como um mecanismo de impulso para a esfera política. Por 
exemplo, a questão dos financiamentos de campanhas (aspecto que pas
sou por alterações por meio de transformações legislativas) que permite a 
explanação crítica por parte dos candidatos. 

• o tema política, afastado de qualquer doutrinação ou verticalização ideo
lógica, permite o olhar clinicamente reflexivo. Desta forma, a proposta de 
redação pode se apresentar como algo polêmico - que tende a dividir a 
opinião pública - própria referência anterior sobre a obrigatoriedade do 
voto ou polarização do debate político- assim como uma "máxima", que 
se faz presente sob uma mesma perspectiva (questão da corrupção na es
fera política e a relação com as ações transgressoras do dia a dia de cada 
brasileiro). 

Por isso, a melhor forma para se preparar para enfrentar a banca examinadora 
FCC é de maneira direcionada, olhando para reais possibilidades a partir de um 
estudo específico das provas anteriores (fato levado em consideração para a elabo
ração do material). Entendo que a escrita passa por um processo e que a absorção 
dos temas acontece de maneira paulatina, amadurecer os posicionamentos críticos 
e dominar exemplos, dados, conceitos e aprofundamentos teóricos garantirá uma 
escrita segura, independentemente do comando da proposta ou da interpretação 
dos fragmentos textuais que mobilizam para a produção textual. 

2. BANCA EXAMINADORA CESPE (UNB) 

A banca examinadora em questão tem um perfil bastante conhecido por 
grande parte dos candidatos: os temas cobrados são genéricos, bastante comen
tados e, por natureza, sugerem uma falsa impressão de facilidade na escrita. 
Entretanto, ao se aprofundar nos comentados da prova, é notória a dificuldade 
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dos tópicos exigidos pela banca. Isso acontece porque, apesar do tema ser ge
nérico, noticiado e de alcance amplo no cenário midiático, os tópicos que devem 
ser abordados se caracterizam como trabalhosos e de elevada especificidade 
com relação ao tema. 

Muitos candidatos iniciam a produção de texto com uma falsa impressão de 
que a escrita será simplista. Ao evoluírem pelas exigências da banca examinadora, 
nota-se que o aprofundamento conceitual/teórico tende a expandir a necessidade 
do domínio crítico perante a discussão apresentada. Nesse eixo de complexidade é 
que a proposta acaba engessada para esmagadora maioria dos candidatos. 

Dessa forma, algumas características básicas na preparação para uma prova de 
redação da banca em questão merecem atenção: 

É preciso fugir de uma leitura dotada de senso comum com relação aos temas 
comentados nos noticiários. A banca exige um grau de aprofundamento que 
só pode ser obtido a partir da análise mais cautelosa de um debate maior 
que ganha a sociedade. 

• A produção textual de sucesso deve estabelecer um equilíbrio saudável 
entre a apresentação de dados, exemplos, conceitos e case teórico, com a 
capacidade reflexiva, crítica e argumentativa. Dessa forma, muitos candidatos 
se equivocam ao desmembrar o comando da proposta apenas com dados 
(deixando o tempo avulso no sentido crítico). 

Toda base argumentativa deve estar fundamentada de maneira sólida e 
concreta. Por isso, edificar o texto a partir de pressupostos maiores se 
faz tão presente, não se esquecendo de que a autonomia crítica deve ser 
garantida para a reflexão contundente com relação ao tema. 

• Dados e exemplos relacionados ao contexto são bem vindos em provas da 
banca em questão. É relevante que a inserção destes seja realizada a partir 
do encadeamento das ideias, ou seja, não deve ser apresentado um dado 
se ele não fizer sentido absoluto para a discussão. 

O recorte temático de um texto da banca, na maior parte das vezes, exige 
um conhecimento mais aprofundado sobre questões políticas, econômicas, 
sociais, culturais, etc. Entretanto, a banca tende a atrelar sua temática ao 
cargo/área em questão- para uma prova do Tribunal Regional Eleitoral- PE, 
no caso, uma temática referente ao ambiente político brasileiro. 

É importante destacar que uma prova que apresenta um tema político, 
em hipótese nenhuma, se dispõe de uma análise partidária. O objetivo 
da banca examinadora é entender o domínio de conteúdo do candidato, 
assim como sua capacidade crítica a respeito do tema. Qualquer orientação 
ideológica enviesada se constrói de maneira pejorativa para a produção 
textual (no sentido de tornar o"tema uma bandeira partidária -de crítica 
ou defesa). 
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AO construir o texto, é preciso orginização das ideias e disposição dos tó
picos específicos. Muitas vezes, a ampla dimensão que os tópicos oferecem 
acaba por dificultar a amarração das ideias e os candidatos se perdem em 
uma abordagem apenas (tomando como eixo de análise apenas um dos três 
tópicos sugeridos). 

os temas podem ser considerados capciosos, justamente pela falsa ide ia de 
facilidade (fato desmistificado facilmente com os tópicos que o candidato 
deve abordar- visto que esses acabam por exigir um domínio conjuntural 
do tema). 

Dessa forma, se a banca trouxesse uma discussão com relação à corrupção, 
poderia solicitar da seguinte forma: 

Comando do tema: "Corrupção: do cotidiano à esfera política" 

Tópicos a serem abordados: 

Panorama histórico do debate acerca da corrupção no Brasil. 

causas e consequências da corrupção do dia a dia e relação com a questão 
política. 

Mecanismos legais e estratégias para a intervenção com relação ao tema. 

Com isso, é preciso se atentar para os prováveis temas adquirindo subsídios 
conceituais e teóricos que permitam uma análise conjuntural dos temas. Por conta 
do perfil da banca, dominar as discussões de maneira muito rasa (fato que é habi
tual dada a maneira como as informações chegam até os indivíduos e a forma como 
estas são digeridas), tende a prejudicar do desenvolvimento crítico e teórico, o que 
gera prejuízos quantitativos. 

3· BANCA EXAMINADORA CONSUlPLAN 

A banca examinadora em questão tem como marca a relação dos seus temas 
com a área I cargo da prova. Dessa forma, ela tende a promover um afunilamento 
com relação aos prováveis temas. Ainda assim, vale lembrar que, ao se apresentar 
à disposição de tema atual, a banca tem subsídios e repertório para qualquer tipo 
de discussão (até mesmo afastada do cargo em questão). 

Dessa forma, a banca costuma oferecer para o candidato a possibilidade de se 
"integrar" ao tema, ainda que de maneira momentânea e "espontânea", a partir 
dos textos mobilizadores I norteadores. A partir desse ponto, algumas ideias são 
centrais: 
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É preciso a análise e interpretação desses textos de apoio. Muitas vezes, o 
objetivo maior da banca examinadora em apresentar tais textos é mostrar 
ao candidato qual o "caminho deve ser percorrido" para a abordagem do 
tema. 
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Muitas vezes, ainda que o comando seja explícito, o entendimento da pro
posta em si se realiza com a análise apurada dos textos de apoio. 

Vale destacar que algumas tabelas, dados compilados, imagens, tirinhas 
e charges costumam ser utilizadas como material mobilização. Dessa for
ma, aguçar a capacidade reflexiva para esses diferentes gêneros torna-se 
fundamental. 

Produzir um mapeamento das principais discussões para o cargo. A partir 
desse ponto, tomar como pressuposto o fato de se tratar de um "tema geral". 
Esse zelo é necessário para que o aluno, caso direto daqueles que atuam de 
maneira proximal com o Direito, não reproduza o chamado "juridiquês", o 
que não acaba não se encaixando de maneira sadia na prova. Certamente 
toda essa imensidade de elementos deve aparecer em uma redação, desde 
que de maneira bem encadeada e produzindo um efeito prático. 

Por isso, qualquer candidato que enfrente a banca Consulplan deve estar 
alinhado com o tribunal que ele presta, conhecendo procedimentos corri
queiros e dominando a situação a partir da lente crítica. 

Assim como no caso da banca examinadora Cespe (UnB), muitas vezes, essa 
proximidade com a área ou cargo acaba transmitindo uma impressão de domínio. 
Entretanto, é preciso ir além. Inclusive, para superar as visões simplistas, o conhe
cimento múltiplo e o domínio de variadas habilidades se tornam ferramentas es
senciais para o desenvolvimento econômico, político, social, cultural em uma prova 
de redação e, consequentemente, nos diálogos pela sociedade. 

.459 





CAPÍTULO XIII 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Uma duradoura varredura nas últimas provas de redação permite concluir 
que os temas solicitados pelas bancas estão relacionados a fenômenos recentes, 
exigindo do candidato uma análise crítica construída a partir de conceitos, da
dos e fatos. Como ênfase, destaca-se o peso oferecido para a prova discursiva 
(redação), visto que a preparação tem sido cada vez mais intensa para a parte 
objetiva. Nesse caso, filtra-se o candidato com senso crítico, entendedor de um 
tema discutido no cenário atual e capaz de transcrever de maneira organizada 
seu posicionamento. 

Por este motivo, o candidato bem preparado é aquele que consegue discorrer 
sobre os temas das mais variadas áreas. Saúde, Educação, literatura, Política, Eco
nomia, Meio Ambiente ou Sociedade são alguns dos eixos troncos que as bancas 
examinadoras costumam se ocupar. Sendo assim, nota-se a importância de uma 
relativa polivalência de conteúdo, a fim de não reduzir o potencial crítico a um ou 
outro tema, mas ampliar o espectro reflexivo para as propostas mais complexas 
que se desenham atualmente. 

As leituras simplistas e reducionistas dos fatos noticiados não despertam o olhar 
crítico do indivíduo. Em uma redação, essa situação pode ser transposta como, no 
máximo, uma nota mediana. Por isso, aprofundar-se na visão autônoma sobre o 
tema em questão é fundamental, amarrando as ideias e concatenando as mesmas, 
com o objetivo de não se perder na hora de produzir uma redação. 

Lembrem-se sempre: uma proposta de redação não precisa esgotar o tema 
em si. É necessária uma reflexão contundente e apurada, ancorada no que o tema 
permite enquanto bagagem conceitual. Amplifique o vocabulário e não tenha receio 
de elucidar seu posicionamento crítico (desde que este esteja em acordo com as 
propostas humanas de uma argumentação). 

Uma redação de bom desempenho é aquela onde os argumentos estão canali
zados, a linguagem é objetiva e parte de pressupostos sólidos, fugindo de qualquer 
apropriação do senso comum. A hora da escrita exige concentração, atenção e 
direcionamento. Este tem sido o diferencial de candidatos que se preparam com 
antecedência, conhecendo e debatend~ os temas, a fim de elaborarem visões pró
prias estancadas por base concreta. 
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Por isso, ao chegar ao final desta produção, certamente você estará preparado 
para enfrentar qualquer proposta de redação, podendo promover um olhar crítico 
que amarre as ideias e que promova a real demonstração de domínio de conteúdo 
com relação ao tema. Assim, quando maior for a sua carga de leitura e o seu foco 
na produção, melhor será o seu desempenho. Boa prova, força nos estudos e man
tenha sempre uma palavra em mente: POSITIVIDADE. 
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"A leitura traz ao homem plenitude, o discurso segurança e a escrita 
precisão". 

(Francis Bacon) 
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