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AMÉRICA LATINA 

Legalização do Aborto na Argentina 

 
Recentemente, o tema da legalização do 

aborto tem ocupado as manchetes tanto 

nacionais quanto internacionais, porém o 

assunto não é novo.  

Na América Latina, é na Argentina que 

tem ocorrido as últimas movimentações sobre a 

descriminalização e legalização do aborto, país 

no qual a prática apenas é permitida diante dois 

casos: gravidez proveniente de um estupro e 

risco evidente à saúde da gestante, sendo mais 

rigoroso que o Brasil, onde se permite também 

em casos de feto anencéfalo.     

Desde a volta da democracia argentina, 

em 1983, tem-se estimado que mais de 3 mil 

mulheres tenham morrido devido às 

complicações causadas por abortos clandestinos 

e se tem comprovado que o aborto é a principal 

causa da mortalidade materna na Argentina, 

com 50 mil internações por ano. Diante desses 

números assustadores, têm surgido movimentos 

pró –aborto que lutam para que o procedimento 

seja seguro para as gestantes. Um deles é a 

Campanha Nacional pelo Direito ao Aborto 

Legal, movimento nascido em 2005 que tem 

como objetivo suscitar o debate sobre o tema e 

aprovar um projeto de lei que garanta a 

interrupção voluntária da gravidez. Apesar dos 

treze anos de existência do movimento, somente 

esse ano, apoiado na diretriz “educação sexual 

para decidir, contraceptivos para não abortar, 

aborto legal para não morrer”, é que o projeto 

chegou ao Congresso. 

Uma votação que durou mais de vinte 

horas na Câmara de Deputados da Argentina, 

decidiu por 129 votos a 125, a aprovação do 

projeto de lei que permite o aborto até a 14ª 

semana de gestação. Durante a votação, do lado 

de fora do Congresso, milhares de 

manifestantes, tanto contra como a favor do 

projeto, esperavam ansiosos pelos resultados. 

Mesmo não sendo definitivo, manifestantes pró-

aborto consideraram uma vitória a aprovação 

em pelo menos uma das casas do Legislativo.  

No dia 09 de agosto, o projeto foi 

votado no Senado, conhecido por ser mais 

conservador, esperava-se que a lei fosse 

bloqueada ali e assim se fez: por 38 a 31, o 

projeto foi rejeitado, causando comoção, mais 

uma vez, entre os partidários do aborto legal e 

os que se opõe a tal prática. Mesmo com a 

derrota na casa legislativa, os partidários pró-

aborto não se consideram vencidos e acreditam 

que uma lei de descriminalização, em que a 

gestante não corra o risco de penalização, 

mesmo que não amparada pelo Estado, esteja 

mais perto da realidade. 

Lei do Aborto no Brasil 
Assim como já foi dito anteriormente, o 

aborto no Brasil é ilegal com exceção de três 

casos. Porém, devido a grandes mobilizações de 

movimentos que reivindicam o direito de 

escolha da mulher sobre seu próprio corpo, tal 

como o acesso ao procedimento seguro e legal, 

o debate sobre o tema tem ganhado espaço 

político para discussões.  

Em 3 de agosto o STF (Supremo 

Tribunal Federal) conduziu um grande debate 

com partidários tanto favoráveis quanto 

contrários à descriminalização do aborto, no 

qual mais de 60 pessoas expuseram suas 

opiniões. Essa audiência pública tem como 

objetivo auxiliar os 11 ministros a formarem sua 

opinião sobre a ação apresentada pelo Partido 

Socialismo e Liberdade (PSOL) que pede que 

não seja criminalizada a gestante que fizer o 

procedimento até a 12ª semana, mas ainda sem 

data para ser votada.  
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AMÉRICA LATINA 

Eleições nas Américas do Sul e Latina 

 
 A América Latina tem passado por um 

período de reformas políticas profundas, tendo 

em vista a crise na Venezuela, o processo de 

impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, 

no Brasil, e os processos eleitorais correntes 

desde 2017.  

 O que tem sido notado é que há, nas 

populações, um medo geral de que seus países 

entrem em uma crise similar à da Venezuela e 

que, por causa da profunda corrupção (assistida 

em todos os países latino-americanos), deve-se 

abordar o pensamento político e o próprio “fazer 

político” de modo distanciado à dicotomia 

direita x esquerda. 

 É com esse discurso que diversos 

candidatos têm se estabelecido nos processos 

eleitorais e que alguns deles já galgaram vitória. 

Dito isto, pode-se citar a eleição de Sebastián 

Piñera (Chile), Andrés Manual López Obrador 

(México) e Iván Duque (Colômbia) como 

exemplos claros do retorno ao conservadorismo 

como uma espécie de salvação. Todos os 

candidatos – e agora presidentes – acima 

mencionados são representantes da direita, com 

um discurso que equipara política e gestão como 

similares. 

 Para agravar ainda mais o cenário, o 

presidente Nicolás Maduro foi reeleito na 

Venezuela, acirrando as disputas ocorrentes no 

país. Muitos acreditam e apontam que existem 

fraudes na contagem dos votos e que Maduro é, 

na verdade, um ditador. Maduro, por sua vez, 

defende-se argumentando que a principal causa 

da crise venezuelana é a intervenção 

estadunidense na economia do país, visando 

principalmente a queda do preço do petróleo. A 

crise venezuelana só se agrava e é a principal 

justificativa para a liberalização da economia no 

continente americano. 

 Além disso, observa-se também que há 

um grave embate político entre os partidos, 

dentro de seus países, ao mesmo tempo em que 

os próprios cidadãos ficam à margem dos 

debates, à mercê de notícias falsas e de 

discursos moldados, influenciados pelas 

grandes mídias. As redes sociais, neste sentido, 

têm tido papel protagonista, principalmente por 

terem se tornado o principal meio no qual os 

homens e mulheres discutem e lêem sobre 

política e sobre os candidatos. 

 No Brasil não é diferente. As eleições 

estão datadas para o segundo semestre de 2018 

e tem como candidatos Jair Messias Bolsonaro, 

João Amoedo, Geraldo Alckmin, Ciro Gomes, 

Marina Silva e Guilherme Boulos. Cada um 

com um discurso, mas todos com um aspecto 

em comum: combate à corrupção como “carro 

chefe” da gestão e desenvolvimento econômico 

como a pauta mais urgente do cenário brasileiro. 

Os futuros das eleições são difíceis de prever, 

mas considerando o que ocorreu nos demais 

países da América do Sul, existe grande chance 

de um candidato da direita conservadora ser 

eleito no Brasil. 
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AMÉRICA LATINA 

Protestos políticos na Nicarágua 

 
A Nicarágua é um país na América 

Central, localizado entre Honduras e a Costa Rica, 

sendo que sua capital é Manágua. A Nicarágua é 

um país exportador de matérias primas, 

notadamente banana e algodão, bem como o 

turismo. Apesar do crescimento econômico das 

últimas décadas, a Nicarágua segue o segundo 

país mais pobre das Américas. 

O país voltou a chamar atenção este ano 

pelos violentos protestos que se iniciaram nas 

principais cidades do país e agora se espalharam, 

se transformando em uma rebelião geral contra o 

governo central. 

O atual presidente da Nicarágua está no 

poder desde 2007, pelo partido FSLN, Frente 

Sandinista de Libertação Nacional, que 

começou com um  movimento de guerrilha de 

esquerda, que defendia a reforma agrária e 

melhores condições  para  a população pobre, na 

década de 60, e posteriormente acabou tomando 

o poder do ditador Somoza, em 1979, após  uma 

sangrenta guerra civil que contou com o apoio 

norte-americano (ditador esse que fazia o país de 

refém e enriquecia o seu círculo mais pobre). O 

líder e um dos fundadores da FSLN era Daniel 

Ortega, que já  ocupou  a presidência entre 1985 

e 1990, sendo derrotado nas urnas após  uma  

crise econômica e uma guinada à direita em suas 

políticas. 

Em 2007, Ortega voltou ao poder e 

conseguiu reestruturar a economia da 

Nicarágua, que voltou a crescer, implantando 

várias medidas que auxiliaram a população 

pobre. 

A questão começou a ficar problemática 

quando Ortega mudou a lei para conseguir 

sucessivos mandatos, e  desde então, vem 

ganhando todas as eleições, com denúncia de 

prisão de opositores, enriquecimento próprio e 

corrupção. 

Todos esses fatores já provocavam 

descontentamento  na população da Nicarágua, 

porém a economia pujante mantinha os ânimos. 

Porém, a situação começa a mudar em abril de 

2018 quando o governo Ortega aprova no 

Senado, controlado pelo seu partido, uma reforma 

da previdência que provocava uma elevação das 

contribuições dos empregados em 0,75% e a dos 

empregadores em 3%, ao mesmo tempo que 

diminuía as pensões existentes em 5%. 

A reforma da previdência foi a gota 

d’água e os protestos se iniciaram nas maiores 

cidades e se espalharam para o país inteiro. O 

governo Ortega resolveu responder com 

violência, visando encerrar os protestos, matando 

inicialmente 5 pessoas na capital, Manágua. 

Ainda mais descontente, a população 

retornou em peso para as ruas, dessa vez 

exigindo a renúncia de Ortega e de sua vice- 

presidente, e também mulher, Rosário Murillo. 

Os protestos continuam na Nicarágua 

e já mataram quase 400 pessoas,  inclusive uma 

brasileira, que estudava no país. O governo acusa 

os manifestantes de ataques terroristas, enquanto 

os manifestantes acusam Ortega de mandar 

grupos paramilitares atirar contra os 

manifestantes. A comunidade internacional 

pediu calma e paz para ambos os lados, 

condenando a violência da repressão do governo. 

A poderosa Igreja Católica da Nicarágua busca 

mediar os debates entre ambas as partes, porém, 

sem grande sucesso até agora. Os confrontos 

continuam, ao passo que os empresários 

aderiram aos protestos, como consequência a 

economia da Nicarágua mostra-se muito afetada 

e debilitada, sem grande esperança de 

reconstrução no curto prazo. 
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ATUALIDADES 

Inteligência Artificial 
 

 
 

A Inteligência Artificial (IA) é, 

geralmente, definida como o estudo de como 

elaborar, através de instrumentos 

computacionais, mecanismos capazes de 

realizarem tarefas ou simulares capacidades que 

são próprias dos seres humanos. Desse modo, 

esse sistema não só armazena e manipula dados, 

mas também é capaz de sintetizá-los, deduzi-los 

e inferir novos conhecimentos a partir deles. 

Este estudo surgiu durante a Segunda Guerra 

Mundial e teve como principais precursores os 

cientistas Allen Newell, Jonh McCarthy e 

Hebert Simon. 

O estudo da IA visava no início 

reproduzir a capacidade humana de pensar, no 

entanto, não restringiu-se a isso. Com o avanço 

tecnológico, as possibilidades de reprodução do 

comportamento humano aumentaram, desse 

modo, os cientistas passaram a almejar 

reproduzir não só sua capacidade de pensar, mas 

também de sentir, de fazer o uso da linguagem, 

da criatividade, de se moldar e se aperfeiçoar, 

analisar, compreender, resolver problemas.  

Os estudos advindos desse ramo de 

pesquisa já têm sido utilizados na sociedade. 

Programas de diagnóstico médico, jogos, 

planejamento automatizado e escalonamento, 

controle autónomo, robótica. 

Dentre os exemplos existentes, 

podemos citar o Facebook. Essa rede social é 

capaz de assimilar e utilizar de diversas 

maneiras inúmeras informações dos usuários, 

por exemplo, um algoritmo utilizado é capaz de 

determinar as preferências do usuários, o 

reconhecimento de imagem propõe possíveis 

marcações nas fotos postadas, há ainda um 

mecanismo que visa a prevenção de suicídios, 

no qual, com base em reconhecimento de 

padrões, o Facebook sugere a intenção do 

usuário e alerta seus contatos mais próximos. 

Esse é só um dos inúmeros exemplos de 

uso da IA em nosso cotidiano, ainda podemos 

citar outros como o aplicativo Waze e as 

tecnologias de comando de voz. No entanto, o 

uso da Inteligência Artificial ainda é um assunto 

conflitante, uma vez que há os que apoiam o 

desenvolvimento da tecnologia visando a 

obtenção de características humanas pela 

máquina, mas também há os que discordam 

dessa ideia. Para esses, é inconcebível a 

obtenção dessas características por máquinas, 

muitos consideram até perigoso a existência de 

máquinas com essas capacidades, uma vez que 

podem tomar o controle ou serem controladas 

por pessoas que as usam de má fé. 
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ATUALIDADES 

Greve dos Caminhoneiros - Crises no 

Governo 

 
(Imagem: Sinovaldo, Jornal NH) 

 
No dia 21 de Maio de 2018, 

caminhoneiros autônomos entraram em greve 

contra o alto custo do diesel. Durando cerca de 

onze dias, a greve gerou instabilidade 

econômica em todo o país. Nesse sentido foi 

questionado o papel das rodovias como sistema 

único de transporte.  
Pois, no Brasil, há condições para 

hidrovias e ferrovias como forma alternativa de 

meio de transporte, gerando empregos e 

barateando o custo para o consumidor. O maior 

empecilho para essa mudança seria na alteração 

do sistema de rodovias, que teria de dispor de 

muitos recursos do Estado que enfrenta longos 

períodos de recessão econômica.  
Outro fator que merece ser discutido, e 

o que de fato motivou a greve, é a relação de 

preço do combustível. O preço do diesel 

brasileiro é controlado pelas políticas de custos 

da Petrobras, são nessas políticas que se 

encontra o problema. 
No ano de 2016, com a posse do novo 

governo, houve a nomeação de Pedro Parente 

para a presidência da Petrobras. Suas políticas 

se baseiam no reajuste dos preços conforme as 

flutuações da cotação internacional do 

combustível. Assim o mercado brasileiro fica 

totalmente vulnerável com qualquer alteração 

do mercado internacional.  
Com o aumento do valor do petróleo no 

mercado internacional e a alta do dólar, que é a 

moeda usada para o comércio mundial, no 

primeiro semestre de 2018, elevou-se o preço do 

combustível para os consumidores brasileiros.  
A greve teve seu fim quando o atual 

presidente do Brasil, Michel Temer, fez um 

pronunciamento de medidas paliativas à 

situação. Uma delas foi a redução do valor do 

diesel por 60 dias. 
Entretanto, as medidas realizadas 

impactam negativamente a população, que 

sofrerá reduções no orçamento dado para áreas 

como Saúde e Educação. “Quero que toda a 

população e os caminhoneiros saibam que para 

chegar nesse valor, o governo está assumindo 

sacrifícios no orçamento e naturalmente honrará 

esse custo sem nenhum prejuízo para a 

Petrobras.”, disse Temer após anunciar as 

medidas.  
De maneira geral, a greve dos 

caminhoneiros representou os efeitos de 

políticas econômicas governamentais, que, em 

meio a sucessivas crises, geram incertezas para 

a população. 
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ATUALIDADES 

Questão dos dados na internet 

 

 
 

Você deve ter recebido um e-mail ou 

algum aviso no seu smartphone recentemente 

avisando que a política de privacidade de 

alguma rede social mudou e que você deveria 

concordar novamente com os termos de uso. 
As redes sociais como o Facebook, o 

Instagram e o próprio Google não cobram por 

seus serviços, você já se perguntou por quê? 

Além de venderem o espaço para anúncios, a 

principal forma de rentabilidade desses 

negócios é a venda de dados dos seus  usuários. 

Assim que o consumidor concorda com os 

termos e cria a conta e passa a usar o serviço na 

internet, toda informação gerada dessa interação 

entre o indivíduo e a rede forma uma base de 

dados. Essa base de dados contém informações 

precisas sobre as pessoas, como por exemplo: 

nome, idade, gosto musical, estado civil, 

orientação sexual, orientação ideológica e etc. 
Esses dados e informações são 

coletados com base no que acessamos, curtimos, 

assistimos e ouvimos na internet. Todo esse 

amontoado de dados, chamado de Big Data é 

vendido muitas vezes para empresas que usam 

esses dados para uma publicidade cada vez mais 

direcionada para grupos e fins específicos. 
Entretanto, a integração cada vez maior 

entre os serviços, o acesso cada vez maior das 

pessoas à internet, aos computadores e 

smartphones transformou a questão dos dados 

num assunto muito sensível. Cada vez mais 

dados estão sendo “entregues” às empresas de 

tecnologia, ou seja, cada vez mais as pessoas 

estão dando informações sobre tudo que fazem 

para terceiros, e o que é feito desse amontoado 

de informações não é muito claro.  
Alguns acontecimentos recentes 

acenderam o debate sobre a privacidade dos 

dados, como diversas denúncias de vazamentos 

de usuários do facebook, ou o uso indevido de 

informações de usuários. Mas o caso que mais 

chamou a atenção foi o da Cambridge 

Analytica. Essa empresa fazia a mineração de 

dados e promovia ações estratégicas durante 

processos eleitorais, influenciando diretamente 

nas campanhas. Ela virou o centro das atenções 

depois de ter se descoberto que o Facebook 

cedia dados para a empresa indevidamente, ou 

seja, desrespeitando a política de privacidade 

que os usuários haviam concordado. Suspeita-se 

que essa empresa tenha agido massivamente na 

eleição de 2016, nos EUA, que terminou com 

Donald Trump vencedor. 
Para evitar problemas como esses e 

problemas até maiores no futuro, vários países 

têm feito movimentos que promovem a 

regulamentação da posse e do uso dos dados 

pessoais dos usuários. A mais relevante 

atualmente e que tem servido de modelo para o 

outros lugares é o GDPR (General Data 

Protection Regulation), ou Regulamento Geral 

de Proteção de Dados da União Europeia. Esse 

regulamento busca garantir a privacidade dos 

cidadãos da União Europeia e a definição de 

diretrizes concretas caso ocorra algum 

vazamento ou uso indevido dos dados por parte 

das empresas, como a aplicação de multas. O 

documento também garante maior controle dos 

próprios dados pelos cidadãos, como por 

exemplo, a possibilidade de se solicitar que 

sejam apagadas suas informações dos 

servidores de alguma 

empresa.                                           
Como é possível ver, os dados se 

tornaram algo muito valioso pelo potencial 

conhecimento de detalhes super específicos de 

milhões de pessoas, o que pode ser usado para 

os mais diversos fins, bons ou ruins.  
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BIOLOGIA 

Extinções em massa 
 

Houve diversos períodos de tempo em 

que nosso planeta passou por grandes extinções 

de seres vivos, sendo considerado que cerca de 

99% das espécies já existentes na Terra já foram 

extintas. 

 
A primeira grande extinção foi a do 

período Ordoviciano, que ocorreu por volta de 

450 milhões de anos atrás, atingindo 

principalmente espécies marinhas (como 

trilobitas) após uma grande era glacial que fez 

com que o nível do mar diminuísse, restringindo 

o tamanho do habitat dos seres. 

A do período devoniano aconteceu há 

pelo menos 360 milhões de anos atrás e acabou 

principalmente com indivíduos aquáticos, sendo 

um dos fatores a diminuição do nível de 

oxigênio na água a partir do processo de 

eutrofização¹ em decorrência do aumento de 

matéria orgânica na superfície terrestre. 

Há cerca de 252 milhões de anos 

aconteceu a mais devastadora extinção, a do 

período Permiano e acabou com cerca de 95% 

das espécies existentes, extinguindo de vez as 

trilobitas. Uma das causas mais prováveis é que 

a partir de erupções em vulcões na região da 

Sibéria aumentou muito a temperatura terrestre 

e acidez dos oceanos. 

A próxima extinção em massa ocorreu 

há cerca de 200 milhões de anos e foi a do 

período triássico. Provavelmente foi causado 

por erupções vulcânicas na América do Norte e 

acabou principalmente com conodontes e 

arcossauromorfos. Isso deu espaço para que os 

dinossauros se desenvolvessem. 

Por fim (ou não, você verá logo a seguir 

o porquê) ocorreu a extinção K-Pg (Cretáceo-

Paleógeno), a mais famosa pois acabou com a 

era dos dinossauros como um dos principais 

fatores a queda de um meteoro na região do 

México que por diversas questões prejudicou a 

chegada de luz solar na superfície. Com o fim 

dos dinossauros, abriu espaço para o 

desenvolvimento dos mamíferos. 

O grande problema é que de acordo 

com muitos cientistas, estamos em meio a sexta 

grande extinção em massa, e por incrível que 

pareça, o principal causador desta é a ação 

humana, ou a nossa própria existência, pois cada 

vez mais brigamos por espaço com outros seres 

vivos para viver. 

Um dos grandes problemas da extinção 

em massa que ocorre atualmente é o curto 

espaço de tempo, pois durante as 5 grandes, o 

período das extinções podem ter durado até 

meio milhão de ano, enquanto a atual é cerca de 

meio milênio. Pode-se dizer que o início foi com 

as grandes navegações, pois muitos europeus 

levavam plantas e animais de uma região à outra 

sem tomar cuidado com as consequências 

dessas ações. Por exemplo, no início do século 

XIX levaram gatos para uma pequena colônia 

inglesa em uma ilha, só que com o tempo, uma 

determinada espécie dessa ilha foi praticamente 

extinta por causa dos gatos que as caçavam. 

O pior mesmo começou após as 

revoluções industriais, quando a população 

humana quadruplicou e passou a ocupar mais 

espaço, fragmentando o habitat de diversas 

espécies, além do maior uso de agrotóxicos para 

o maior rendimento de plantações, só que isso 

está ameaçando as abelhas a serem extintas. 

Deve-se levar em conta que o perigo de extinção 

de uma espécie não está apenas no número de 

seus indivíduos, e sim no grau de redução do 

número deles em um determinado tempo 
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COPA DO MUNDO 

Copa do Mundo FIFA 2018 Rússia 

 
 O ano de 2018 foi um dos grandes para 

o futebol mundial e seus fãs, com a realização 

da primeira Copa do Mundo Fifa de futebol 

masculino na Rússia.  
 A Copa do Mundo de Futebol é a maior 

competição internacional que acontece a cada 

quatro anos reunindo as melhores seleções do 

mundo. Surgiu em 1928 com a participação das 

federações que, naquela época, eram 

reconhecidas pela FIFA. Antes da copa, as 

seleções realizam eliminatórias para que as 

melhores equipes de cada continente participem 

do evento. São 32 equipes na competição que 

costuma durar quase um mês em um país-sede 

escolhido previamente A Rússia foi escolhida 

para ser o país sede da competição de 2018 com 

oito anos de antecedência.  
 A Rússia, principal nação herdeira do 

legado da União Soviética, dissolvida em 1991, 

continuou sendo um grande player no sistema 

internacional, sendo o maior país do mundo em 

extensão territorial, possuidor de importantes 

recursos, notavelmente petróleo e gás natural, 

além possuir o maior número de ogivas 

nucleares. Tradicionalmente, possui uma 

política externa de enfrentamento com as 

potências ocidentais tradicionais, 

principalmente os EUA, dinâmica evidenciada 

recentemente pelo desacordo entre os países em 

várias áreas, dentre as quais destacamos a 

Guerra na Síria e as tentativas russas de 

interferência nas eleições dos EUA.  

 Apesar da grande importância da Rússia 

no sistema internacional, a sua escolha como 

país sede da Copa do Mundo foi envolta em 

polêmicas: desde as críticas a comunidade 

esportiva do país, envolta em um escândalo 

oficial de acobertamento de casos de doping, 

passando pelo desrespeito aos direitos humanos, 

ausência de democracia e perseguição à 

população LGBT+. 
Doping 
 O chamado doping é quando um atleta 

utiliza substâncias proibidas para obter 

melhores desempenhos em competições 

nacionais ou internacionais.  
A partir de 2014, vários atletas russos 

começaram a ser pegos em casos de doping, 

além do desempenho quase sobre-humano de 

outros, o que começou a levantar suspeitas. 
Investigações posteriores revelaram a 

existência de um esquema oficial do Estado para 

fornecer substâncias proibidas e mascarar o 

resultado dos exames de urina em competições 

internacionais. A revelação causou comoção 

internacional e fez com que a Rússia perdesse 

51 medalhas olímpicas e mais de mil atletas 

sofressem penas, bem como o banimento para a 

vida do presidente do comitê olímpico russo. 

Esse escândalo acabou levantando suspeitas de 

doping na seleção de futebol russa, que 

conseguiu chegar às semifinais.  
Eleições 

Outra crítica da comunidade 

internacional é que o governo de Vladimir 

Putin, no poder desde 1999 é autoritário, não 

democrático e corrupto, além de não respeitar os 

direitos humanos. Em 2018, Putin ganhou mais 

uma eleição, com 76,7% dos votos e 67% de 

comparecimento, a sua maior vitória até então.  
A oposição contra Putin acusa-o de 

perseguição, e também pela detenção e morte de 

seus principais opositores, como Alexei 

Navalini, blogueiro de oposição que foi 

impedido de concorrer às eleições. Apesar das 

alegações, poucas fraudes foram relatadas e a 

aprovação de Putin é grande nas ruas.  
Putin é também acusado de corrupção e 

de favorecimento de um grupo restrito de 

empresários próximos ao seu círculo pessoal, 

que acumularam grandes fortunas desde o início 

de seu governo e estão no comando das 

principais multinacionais do país, os chamados 

oligarcas.  
Perseguição LGBT+ 

Talvez a crítica mais evidente e ecoada 

na comunidade internacional seja pelo 

tratamento que a Rússia e sua população dão à 

população LGBT+. Apesar de legalizado, a 

sociedade é extremamente conservadora, e a 

população como um todo sofre violência e 

preconceito.  
A situação vem piorando com o passar 

dos anos, apesar dos protestos da comunidade 

internacional e de ativistas internos. Um 

exemplo disso é a chamada “lei anti-gay” que 

proíbe suposta propaganda que estimule 

relações sexuais não tradicionais, o que na 

prática legaliza a discriminação.  
Durante a Copa, foram emitidos alertas 

para os fãs LGBT+ que viajassem à Rússia para 

que evitassem demonstração pública de afeto, 

visando evitar problemas. Mesmo assim, várias 

pessoas que protestaram ou demonstraram 
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qualquer apoio à causa LGBT+, foram detidas 

pela política. 
Ano passado, na Chechênia, uma região 

autônoma no sul da Rússia, região do Cáucaso, 

foi reportado o aprisionamento de pessoas 

abertamente ou suspeitosamente “gays”, em 

campos de concentração, onde eles eram 

torturados e posteriormente deportados ou 

mortos.  
A prática continua ativa através de 

grupos paramilitares e é apoiada pelo governo 

regional autônomo da região. A Chechênia é 

uma região complicada, com maioria 

muçulmana que busca a independência, com 

uma sociedade extremamente conservadora. O 

governo local afirma que não existem gays na 

Chechênia. Ramzam Kadyrov, o líder do 

governo checheno é um antigo aliado de Putin 

contra os separatistas da região.  
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CULTURA 

100 Anos da Morte de Olavo Bilac 

 

 
No dia 28 de dezembro de 2018 se 

completa 100 anos após a morte do autor, 

jornalista, poeta e cronista brasileiro Olavo 

Bilac (1865-1918). Conhecido tanto por sua 

contribuição à literatura infantil quanto a sua 

participação nos movimentos sociais e civis, 

Bilac é fundamental na história da literatura 

brasileira, principalmente na escola literária do 

Parnasianismo, no qual faz parte do que é 

considerado a Tríade Parnasiana, junto com 

outros autores de destaque como Raimundo 

Correia e Alberto de Oliveira.  

Este movimento literário, 

contemporâneo do Realismo e do Naturalismo, 

foca na própria criação poética, buscando a 

estética perfeita para o poema, através do uso de 

rimas e da métrica (culto à forma). Além disso, 

busca-se detalhar o melhor possível um objeto, 

identificando sua singularidade através de rimas 

ricas e palavras raras; destaca-se que grande 

parte dos poemas do Parnasianismo retratam 

objetos inertes, que são submetidos sob este 

processo de descrição. Apesar de Bilac ser 

conhecido por incorporar a subjetividade de seu 

eu poético em várias de suas obras, o 

objetivismo e a impessoalidade também são 

essenciais nas obras do movimento, 

apresentando os personagens ou os objetos da 

forma que se apresentam na realidade. 

Outra característica central para a arte 

parnasiana é de que a arte existe pela arte, ou 

seja, não possui nenhum tipo de compromisso 

que não seja apresentar o valor de sua beleza. 

Para isso, os poemas deste movimento seguem 

um estilo de metrificação rigorosa, preferindo 

os versos decassílabos (dez sílabas) ou os 

alexandrinos (doze sílabas); valorizam também 

as rimas ricas, os sonetos e as figuras de 

linguagem, especialmente o hipérbato.  

Uma técnica poética notável no 

movimento é o enjambement, ou encadeamento 

sintático, no qual o autor continua o conteúdo 

do verso no próximo, mantendo a metrificação 

correta. Um exemplo deste processo se encontra 

no poema Nel mezzo del camim, de Bilac: 

“Cheguei. Chegaste. Vinhas fatigada/ E triste, e 

triste e fatigado eu vinha. ” 

 Os autores parnasianos também 

retomam temas da antiguidade clássica, 

especialmente suas mitologias, tornando 

comum a inclusão da figura de deuses e heróis 

da temática greco-romana aos poemas.  

O poema Profissão de fé é considerado 

um dos mais reconhecidos das obras literárias 

de Olavo Bilac, e apresenta vários conceitos 

parnasianos: 

Profissão de fé 

“Não quero o Zeus Capitolino 

 

Hercúleo e belo, 

Talhar no mármore divino  

Com o camartelo. 

 

Que outro - não eu! - a pedra corte  

Para, brutal, 

Erguer de Atene o altivo porte  

Descomunal. 

 

Mais que esse vulto extraordinário,  

Que assombra a vista, 

Seduz-me um leve relicário  

De fino artista. 

 

Invejo o ourives quando escrevo: 

Imito o amor 

Com que ele, em ouro, o alto relevo  

Faz de uma flor. 

 

Imito-o. E, pois, nem de Carrara  

A pedra firo: 

O alvo cristal, a pedra rara,  

O ônix prefiro. 

[...]” 

 

Além disso,  Olavo Bilac também participou de 

várias ações sociais dentro do Brasil, 

destacando-se o movimento em prol do serviço 

militar obrigatório; o Hino à Bandeira foi 

escrito pelo autor e até hoje é tocado pela banda 

militar das Forças Armadas do Brasil. 
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Olavo Bilac no vestibular 

(UFPA) À subjetividade romântica os 

parnasianos contrapuseram a impessoalidade 

objetiva; Bilac, parnasiano por excelência, por 

vezes foge do rigorismo objetivista de sua 

escola como, por exemplo, nos versos em que o 

eu do poeta se manifesta claramente. É o que se 

vê em: 

a) "Fernão Dias Paes Leme agoniza. Um 

lamento/ Chora largo, a rolar na longa voz do 

vento." 

b) "Pára! Uma terra nova ao teu olhar fulgura!/ 

Detém-te! Aqui, de encontro a verdejantes 

plagas" 

c) "E eu, solitário, solto a face, e tremo,/ Vendo 

o teu vulto que desaparece." 

d) "Chega do baile. Descansa/ Move a ebúrnea 

ventarola." 

e) "E ei-la, a morte! E ei-lo, o fim! A palidez 

aumenta; Fernão Dias se esvai, numa síncope 

lenta." 

Resposta: c 

 

 

(PUCCAMP) 
O ouro fulvo do ocaso as velhas casas cobre; 

Sangram, em laivos de ouro, as minas, que a 

ambição 

Na torturada entranha abriu da terra nobre; 

E cada cicatriz brilha como um brasão. 

O ângelo plange ao longe em doloroso dobre. 

O último ouro do sol morre na cerração. 

E, austero, amortalhando a urbe gloriosa e 

pobre, 

O crepúsculo cai como uma extrema-unção. 

Podemos reconhecer nas estrofes acima do 

poema Vila Rica, de Olavo Bilac, as seguintes 

características do estilo de época que marcou 

sua poesia: 

a) Interesse pela descrição pormenorizada da 

paisagem, numa linguagem que procura 

impressionar os sentidos. 

b) Uso do vocabulário próprio para acentuar o 

mistério, a realidade oculta das coisas, que deve 

ser sugerida por meio de símbolos. 

c) Valorização do passado histórico, em busca 

da definição da nacionalidade brasileira. 

d) Utilização exagerada de hipérboles, 

perífrases e antíteses, no desejo de não nomear 

diretamente as coisas, mas de fazer alusão a 

elas. 

e) Busca de imagens naturais e vocabulário 

simples, predileção pelo verso branco e negação 

de inversões sintáticas. 

Resposta: a 
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CULTURA 

Disco dos Racionais MCs no vestibular 

da UNICAMP 

 
Em junho de 2018, a UNICAMP 

divulgou que o disco “Sobrevivendo no 

Inferno”, da banda Racionais MCs, fará parte da 

lista de leituras obrigatórias do vestibular de 

2020. Racionais MCs é uma banda de rap, da 

periferia de São Paulo, que desde os anos 1990 

trata questões de racismo, morte, abusos 

policiais, tráfico, vício, violência, pobreza e os 

dilemas de ser um jovem negro na zona mais 

perigosa da cidade de São Paulo. 

Cerca de 60% dos universitários são 

brancos e desconhecem tal realidade. Diante 

disso, apontar as poesias dos Racionais MCs 

como literatura indispensável traz ao cotidiano 

do vestibulando uma realidade por ele 

desconhecida. De Camões a Mano Brown, todo 

livro, poema e música mencionados nestas listas 

devem ser analisados e compreendidos. Os 

poemas de Mano Brown, Edi Rock, Ice Blue e 

KL Jay (membros dos Racionais) trazem à tona 

os debates sobre desigualdade social e racial 

existentes no Brasil. 

Além da UNICAMP, duas 

universidades do sul do país (UFRGS e UFSC) 

há dois anos trazem livros de autoras negras em 

suas listas de leituras obrigatórias: Carolina 

Maria de Jesus e Conceição Evaristo. A 

importância desta representatividade é 

gigantesca, por dois aspectos principais: o 

primeiro é que os autores mais lidos no Brasil 

são majoritariamente homens e brancos; 

segundo que o número de universitários negros 

tem aumentado exponencialmente, graças ao 

sistema de cotas.  

Tendo em vista o segundo aspecto, 

eleva-se ainda mais a relevância da escolha por 

parte da UNICAMP e das demais universidades 

aqui mencionadas. O vestibulando negro e 

periférico, até pouquíssimo tempo atrás, por 

meio das listas obrigatórias, não tinha acesso 

(ou conhecimento da existência) a autores e 

autoras negros. A partir de agora, a realidade 

destas pessoas, que não são minoria no Brasil, é 

escancarada por meio da literatura e os jovens 

podem se sentir contemplados pelo que leem e 

ouvem.  

Considerando que 92% dos 

personagens relatados em livros e poemas são 

brancos, e 85% dos negros relatados são 

trazidos em estereótipos de pobreza, miséria, 

escravidão ou serviço, tratar destas realidades 

também estimula a representatividade dos 

meninos e das meninas negras, principalmente 

por verem personagens com características 

físicas e realidades similares às suas sendo 

trazidos com protagonismo e seriedade. 
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DATAS 

50 Anos do movimento de maio de 1968 

 
O ano de 1968 na França foi muito 

importante para estabelecer novos conceitos e 

paradigmas com relação às manifestações 

culturais, nas lutas de direitos civis, políticos e 

principalmente as renovações de valores. Os 

estudantes franceses da Universidade de 

Nanterre deram início à liderança desse marco 

histórico protestando contra reformas 

educacionais que o governo de Charles de 

Gaulle havia proposto. Além disso, questões de 

viés mais liberais também foram colocadas em 

pauta, uma vez que essa geração reivindicava o 

fim de posturas conservadoras e também 

questões mais radicais, pedindo, por exemplo, 

pela renuncia do presidente e pela convocação 

de eleições gerais.A resposta do governo às 

manifestações foi de muita repressão, 

ordenando a caça das lideranças desse 

movimento. Todavia ao invés de se calarem, 

sucedeu uma mobilização do Partido Comunista 

Francês em conjunto com outras classes, 

incluindo os trabalhadores que ocorreu no dia 

13 de Maio de 1968 em que houve uma grande 

Greve Geral dos trabalhadores na França. Essa 

rebelião teve seu início em Paris e foi se 

ampliando e tomando proporções hercúleas, 

chegando a atingir 9 milhões de trabalhadores 

mobilizados. No mês seguinte, Charles de 

Gaulle, sendo incapaz de conter a greve, 

convocou novas eleições, concedeu aumento 

dos salários dos operários e cedeu algumas 

concessões aos estudantes. 

Após tomada essas providências, a 

população desocupou os espaços de 

manifestação e voltou aos seus postos de 

trabalho. Em seguida, os políticos vinculados à 

figura de Gaulle conseguiram expressiva vitória 

nas eleições devida principalmente a imagem 

que transmitiram à população francesa de serem 

capazes de contornar o caos e lidar bem com a 

situação até então vivida. Tais movimentos 

tiveram tamanha repercussão que influenciaram 

muitas partes do mundo. 

Nos Estados Unidos, tiveram influência 

no movimento de igualdade de direito movido 

pelos negros que sofriam, mesmo após a guerra 

de secessão, muito preconceito; o movimento 

teve início após a morte de Marthin Luther 

King, maior representante dos negros até então. 

Os movimentos feministas também obtiveram 

inicio na década de 60, dando voz às mulheres 

na luta por direitos políticos e sociais dentro da 

sociedade. No Brasil o movimento francês 

influenciou na luta contra o regime militar, 

sendo mais explícito na “Passeata dos cem mil”, 

em que mais de cem mil pessoas saíram às ruas 

para protestar contra o regime militar e se deu 

após o assassinato brutal de um aluno, Edson 

Luís, pela polícia. Esse fato foi o estopim para 

que a população se revoltasse e fossem às ruas. 

Porém, a população brasileira não obteve tanta 

sorte quanto a francesa. No final do ano de 1968 

foi implementado o AI5 (ato institucional 5), 

que retirou uma série de direitos da população.  

Coincidentemente, após 50 anos desse 

grande movimento na França, em março de 

2018 se deu início a uma nova onda de greves. 

Em maio de 2017, Emmanuel Macron, líder 

populista de centro, ganhou a eleição francesa e 

algumas de suas propostas não agradaram muito 

os trabalhadores. No dia 3 de abril de 2018, 

conhecida como “A terça-feira negra”, ocorreu 

a primeira paralização pelo sindicato 

ferroviário, uma categoria que tem o poder de 

parar grande parte do país. O movimento é uma 

reação ao projeto de reforma discutido pelo 

governo de Macron. Essa reforma prevê o fim 

do estatuto exclusivo de aposentadorias, fim da 

estabilidade no emprego, extinção de benefícios 

e abertura à concorrência internacional em 

acordo com a União Europeia, acabando com o 

monopólio da companhia ferroviária francesa. 

Trabalhadores de energia elétrica e gás 

juntaram-se ao calendário de greves não apenas 

para apoiar o estatuto da SNCF como também 

para apoiar todas as pautas do funcionalismo 

público que estão sendo ameaçadas por um 

plano de demissões voluntarias coletivas.  

O governo francês se diz disposto a 

dialogar com os funcionários, porém, mesmo 

diante a essa pressão social, se mantém firme na 

sua posição em dar continuidade às reformas no 

país.  

 

Glossário: 
SNFC: Société Nationale des Chemins de fer 

Français, uma das principais empresa publicas 

francesas encarregada da exploração comercial 

dos seviçoes de transporte ferroviário e da 

manutenção da mesma. 
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DATAS 

30 anos da Constituição de 1988 

 
Em outubro de 2018 a Constituição em 

vigor no Brasil completará 30 anos. Uma 

Constituição é um conjunto de leis máximas que 

regem um país. A Constituição define os 

direitos e deveres básicos de todos os cidadãos 

bem como também do próprio Estado frente a 

seus cidadãos. Desde sua independência em 

1822 o Brasil já teve sete Constituições oficiais, 

sendo que a última, promulgada em 1988, 

conhecida como constituição cidadã está em 

vigor a 30 anos. 

A constituição de 1988 foi, e ainda é, 

um dos maiores símbolos da redemocratização 

do Brasil, consagrando de vez o fim do período 

de ditadura militar que durou vinte anos no país 

(1964-1984). A Constituição brasileira de 1988 

é, entre todas as outras anteriores, a que mais 

ampliou os direitos e garantias dos indivíduos, e 

por isso é apelidada como “constituição 

cidadã”. Além disso, durante sua elaboração a 

população também pôde participar ativamente, 

o que resultou numa constituição muito 

progressista quando comparada com outras 

constituições existentes no mundo. 

Portanto, a constituição de 1988 foi 

extremamente importante e necessária num 

momento de redemocratização do país e 

conseguiu muitos avanços em relação aos 

direitos dos indivíduos. Ela consagrou o 

presidencialismo como forma de governo bem 

como também a divisão do poder público em 

três poderes independentes e que se controlam, 

o poder executivo, o legislativo e o judiciário.  

Porém, paradoxalmente, a Constituição 

de 1988 é tão abrangente e democrática no 

sentido de igualdade no provimento de direitos, 

que muitas vezes não é cumprida pelos 

dirigentes e parlamentares brasileiros. Isso 

acontece, por exemplo, quando o Estado 

brasileiro não consegue prover educação ou 

saúde a todo e qualquer cidadão, ou quando não 

consegue garantir meios para que um indivíduo 

tenha plena liberdade ou dignidade, o que é 

previsto na Constituição. 

 Mesmo assim, ainda que em muitos 

momentos a Constituição brasileira não é 

cumprida em sua completude, o caminho para 

melhor efetivar os direitos do cidadão brasileiro 

não é a partir do desenvolvimento de uma nova 

constituição, mas sim através do cumprimento 

efetivo desta. 

Com o passar os anos a Constituição de 

1988 sofreu algumas modificações, chamadas 

de emendas constitucionais, sendo que até o fim 

de 2017 cerca de 105 emendas já haviam sido 

acrescentadas à Constituição. Esse mecanismo 

que possibilita pequenas alterações através de 

emendas constitucionais é extremamente válido 

e importante para que a constituição brasileira 

continue atualizada e de acordo com as 

necessidades do povo brasileiro. Importante 

ressaltar que mesmo com as emendas 

constitucionais a essência da Constituição não 

se modifica, uma vez que elas não podem 

modificar os pontos principais da Constituição 

chamados Cláusulas Pétreas. 

E como assuntos relacionados a 

Constituição de 1988 pode aparecer em 

vestibulares? Como a Constituição brasileira de 
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1988 foi de extrema importância no momento 

de redemocratização do país e porque ela traz 

consigo grandes reflexões acerca do 

cumprimento ou não de sua totalidade por parte 

do Estado brasileiro (é muito progressista e 

muitas vezes não cumprida em todos os 

aspectos) a Constituição de 1988 seria um 

possível bom tema de redação ou de questões 

discursivas.  
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DATAS 

70 anos da Declaração dos Direitos 

Humanos e a situação dos ativistas 

brasileiros 
 

 
 

A Declaração Universal dos Direitos 

Humanos pela Organização das Nações Unidas 

completa 70 anos de assinatura no dia 10 de 

dezembro deste ano. Considerada um marco na 

cultura jurídica mundial, procurou estabelecer o 

que eram considerados direitos básicos a que 

todos os seres humanos deveriam ter acesso, 

representando assim a resposta de algumas 

nações às atrocidades acometidas durante a 

Segunda Guerra Mundial (1939 – 1945). Sua 

escrita foi encabeçada pelo jurista canadense 

John Peters Humphrey com o auxílio de 

representantes de outros países. 
 Inspirada em documentos como a 

Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão, desenvolvida em 1789 na Revolução 

Francesa e a Bill of Rights¹ estadunidense, a 

Carta dos Direitos Humanos da ONU possui as 

seguintes características centrais: a pretensão de 

universalidade, ou seja, de tentar ser válida para 

todos os povos e nações do mundo; a função de 

ser um gesto de reconhecimento dos direitos e 

não de sua criação; e por último, o objetivo de 

indicar aos países um caminho a seguir, 

deixando a cargo de cada nação a escolha de 

aderir ou não aos direitos humanos. 
 Dentre os principais direitos defendidos 

pela Declaração estão o direito à vida, à 

liberdade e à liberdade de expressão, à 

segurança, ao lazer e à propriedade. A Carta 

ainda condena atos como a tortura e a 

escravidão, além de tentar assegurar a igualdade 

de direitos independentemente de gênero, raça, 

religião, condições sociais e nacionalidade. 
 No ano de seu septuagésimo 

aniversário, a Declaração dos Direitos Humanos 

suscita debates no Brasil, país considerado o 

mais perigoso das Américas para ativistas dos 

direitos humanos, segundo relatório da Anistia 

Internacional publicado em dezembro de 2017. 

Somente no ano de 2016 foram assassinados 

sessenta e seis ativistas no Brasil. No ano 

seguinte, de todos os assassinatos de militantes 

no continente americano, 75% ocorreram em 

solo brasileiro. A maioria dos ativistas mortos 

no país atuavam em conflitos na zona rural, 

relacionados à terra e à proteção do meio 

ambiente. 
No ano de 2018, no entanto, com o 

assassinato da vereadora Marielle Franco, 

responsável por avaliar a intervenção militar no 

Rio de Janeiro, o Brasil mostrou fazer parte de 

uma tendência crescente na América Latina: o 

assassinato de ativistas relacionados a pautas 

como exclusão e discriminação. Entre os mais 

ameaçados estão os defensores de direitos 

humanos que denunciam a violência policial. 
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 A Política Nacional de Proteção aos 

direitos humanos, criada por decreto federal em 

2007, tem se mostrado pouco eficiente. Segundo 

parentes de ativistas assassinados ouvidos pela 

Anistia Internacional, muitos chegaram a pedir 

proteção às autoridades, sendo negados. Ainda 

segundo a Anistia, a negligência do estado em 

relação a essa questão aumenta ainda mais a 

sensação de impunidade, o que estimula o 

crescimento da violência contra defensores dos 

direitos humanos, corroborando assim, com o 

posto brasileiro de país mais perigoso para 

ativistas nas Américas e um dos mais perigosos 

do mundo. 
 

Notas 
Bill of Rights ou Carta dos Direitos dos Estados 

Unidos é o nome dado às dez primeiras emendas 

da Constituição estadunidense, ratificadas em 

1791. Procuram assegurar os direitos básicos 

individuais dos cidadãos do país. Serviram de 

modelo para as constituições de diversos países, 

como a do Brasil. 
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DATAS 

50 anos da humilhação dos Estados 

Unidos na Guerra do Vietnã 

 
O ano de 2018 marca 50 anos do ápice 

do conflito mais sangrento desde a Segunda 

Guerra Mundial, a Guerra do Vietnã. Com forte 

caráter ideológico, esse conflito representou 

uma disputa militar entre os regimes socialistas 

e capitalistas e perdurou por 20 anos, entre 1955 

até 1975, no Sudeste Asiático, estendendo-se a 

quatro países: Camboja, Laos, Vietnã do Norte 

e Vietnã do Sul.  

 

 Crianças 

fogem de um ataque de napalm no Vietnã em 1972. 

Huynh cong 'Nick' Ut 
Para entender melhor o que levou à 

guerra e, posteriormente, à derrota da maior 

potência capitalista da época, os EUA, é 

importante compreender o contexto histórico no 

qual se inseriam essas duas frentes ideológicas 

no território vietnamita e nos territórios 

vizinhos.  

Antes do início do conflito, no período 

que corresponde à Segunda Guerra Mundial, a 

região formada pelo Vietnã, Camboja e Laos era 

uma colônia francesa que já buscava 

independência. Nesse período, o Japão invadiu 

a região na intenção de dominá-la e, como efeito 

da resistência, surgiu um grupo formado por 

vietnamitas denominados Liga Revolucionária 

para a Independência do Vietnã, relacionado ao 

partido comunista e tendo como países aliados a 

União Soviética, a China e a Coreia do Norte. 

Com o fim da guerra e o processo de luta pelo 

fim da colonização francesa, houve o 

reconhecimento da independência do Vietnã, 

Laos e Camboja, sendo o primeiro subdivido em 

Vietnã do Norte, governado pelo líder da Liga 

Revolucionária, Ho Chin Minh, e Vietnã do Sul, 

governado por Ngo Dinh Diem, líder capitalista 

que tinha como principal aliado os Estados 

Unidos, além da Austrália, da Nova Zelândia e 

da Coreia do Sul.     

Foi nesse contexto que a Guerra do 

Vietnã encontrou solo fértil para se desenrolar. 

Apesar da proposta de unificação, as diferenças 

políticas e ideológicas existentes entre os dois 

territórios resultava em uma forte instabilidade, 

que por si só já seria motivo suficiente para o 

início da guerra, porém o estopim desse conflito 

civil foi o ataque a uma base norte-americana, 

em 1959, pelos vietcongues, guerrilheiros 

comunistas, e o exército regular do Vietnã do 

Norte associado ao assassinato do governador 

do Vietnã do Sul, em 1963.  

Em 1964, os Estados Unidos entram na 

guerra de maneira efetiva, apoiando seus aliados 

do Sul, enviando mais de três milhões de 

soldados estadunidenses, além de muitos 

armamentos. Apesar de todo aparato militar que 

essa potência bélica possuía, a falta de 

conhecimento de um território repleto de matas 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/03/brasil-esta-entre-os-quatro-lideres-globais-em-homicidios-de-ativistas.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/03/brasil-esta-entre-os-quatro-lideres-globais-em-homicidios-de-ativistas.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/03/brasil-esta-entre-os-quatro-lideres-globais-em-homicidios-de-ativistas.shtml
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tropicais fechadas significou uma enorme 

desvantagem com relação às táticas de guerrilha 

praticadas pelos vietcongues. Portanto, em 1968 

a chamada “Ofensiva do Tet”, estratégia essa 

que culminou na derrota dos Estados Unidos no 

território vietnamita, foi tomada, havendo então 

um ataque a mais de trinta cidades do Vietnã do 

Sul e a invasão a embaixada doa Estados Unidos 

em Saigon.  

A “Ofensiva do Tet” se tornou 

simbólica pelo fato de que um país tão 

fortemente armado e militarmente superior, 

como os Estados Unidos, foi surpreendido e 

derrotado. A ofensiva vietnamita perdurou até 

1973, data em que os estadunidenses 

repensaram sua permanência na guerra, 

assinando então o Acordo de Paris e deixando o 

país sob ataques em 1975.  
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DATAS 

Os 70 anos da fundação do Estado de 

Israel 
 

O Estado de Israel foi criado em 1947 e 

proclamado por Ben Gurion, primeiro chefe de 

governo de Israel, em maio de 1948. A 

existência do país é vista como uma das medidas 

para acalentar o sofrimento e as humilhações do 

Holocausto. Porém, a reivindicação de um 

Estado judaico é milenar e começa a tomar o 

contorno que leva a sua criação no final do 

século XIX, quando é inaugurado o movimento 

sionista, que defende a autodeterminação do 

povo judeu e um Estado soberano no local onde 

ficava o antigo Reino de Israel.  
Após a desintegração do Império 

Turco-Otomano na Primeira Guerra Mundial, 

os britânicos dominaram a região (1920-1946) e 

tomaram posições dúbias em relação à formação 

do Estado: apesar de lançar um movimento mais 

consolidado pela formação desse novo país em 

1917 – a Declaração de Balfour –, em 1939, o 

chamado Livro Branco limitava a imigração 

judaica e dificultava a compra de terras árabes 

por judeus. No decorrer da Segunda Guerra 

Mundial (1939-45), houve um aumento na 

imigração judaica, por vezes ilegalmente, para a 

região palestina no Oriente Médio, o que 

começou a causar conflitos com os árabes já 

presentes na área, que viam nos judeus uma 

estratégia colonial europeia. Essa imigração em 

massa fez com que, em 1946, os judeus já 

fossem 1/3 da população presente no mandato 

britânico dos territórios ocupados.  

Para a consolidação nacional de Israel, 

o apoio dos Estados Unidos (EUA) foi 

extremamente necessário. Esta aliança, ajudou o 

país do oriente a vencer as diversas guerras que 

travou com os países árabes vizinhos; também a 

consolidar suas Forças Armadas como uma das 

melhores do mundo e a ter uma economia 

pujante, além de outros fatores que favoreceram 

a ambos, como troca de conhecimentos nos 

setores de energia, produção agrícola e 

dessalinização de água.  
Uma das maiores provas desta relação 

antiga foi a mudança da Embaixada 

estadunidense de Tel-Aviv para Jerusalém em 

2018, contrariando os acordos de paz que 

reconheciam nesta última cidade, que é 

território sagrado para as 3 maiores religiões do 

mundo (Cristianismo, Judaísmo e Islamismo), 

cidade internacional e parte final da negociação 

entre Israel e a Palestina. Essa transferência tem 

um peso muito grande na balança da paz no 

Oriente Médio, já que a cidade é reclamada para 

ser a capital do Estado israelense, mas também 

de um possível Estado palestino, que Israel tenta 

coibir.  
Vendo este impasse, há uma inflexão 

em relação às negociações de Oslo, nas quais os 

líderes de Israel e Palestina se sentaram para 

conversar com mediação estadunidense no final 

dos anos 1990. Naquela ocasião, foi acordado 

que a posse da cidade seria o último ponto a ser 

discutido, depois que todos os outros planos de 

paz entre os dois povos já tivessem em 

andamento e funcionando plenamente. Assim, 

diversos países aliados dos EUA, como a 

França, se declararam contra essa mudança de 
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Embaixada, alegando que isso poderá deixar a 

situação regional ainda mais perigosa e 

prejudicar os esforços de tantos anos para que a 

paz seja alcançada naquele território. 
 
Saiba Mais: Para mais informações sobre a 

criação de Israel e o caso dos palestinos, ver 

“Manual do Mundo 2017”, disponível no site 

<bit.ly/cenariosprospectivos>.   
Glossário: Coibir: refrear; ocasionar a cessação 

de; fazer com que seja reprimido; restringir. 
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DATAS 

Bicentenário do nascimento de Karl 

Marx e 170 anos do “Manifesto do 

Partido Comunista” 
 

Nascido em 5 de maio de 1818, Karl 

Marx (1818-1883) completaria 200 anos se 

ainda estivesse vivo. Curiosamente, sua 

contribuição para o mundo ainda vive, 

permanecendo como referência para o 

movimento operário. Junto com Friedrich 

Engels, fundaram o socialismo científico, que 

ficou conhecido pela alcunha do criador: 

marxismo. Combateram as ideias dos socialistas 

utópicos, demarcando a necessidade de 

organizar os trabalhadores para a ruptura com o 

capitalismo e a construção de um novo mundo, 

o comunismo. 
A principal obra de Marx, O Capital, ao 

contrário do que muitos pensam, não tinha por 

objetivo fundamentar uma teoria geral sobre o 

capitalismo. Na verdade, na obra se desenvolve 

uma crítica a este modelo de produção – e de 

relação social –, a partir da exposição das várias 

formas que o capital-valor assume na sociedade. 

Marx expõe como, apesar de todos os avanços 

da técnica, que permitiram ao homem dominar 

a natureza, não existe nem existirá neste sistema 

a humanização do ser humano nem a 

concretização dos ideais liberais de justiça, 

liberdade, igualdade, etc, para ninguém, nem 

mesmo àqueles que dele se privilegiam.  
Ainda, diferentemente do que muitas 

leituras do autor possam supor, Marx não 

defende que as contradições imanentes do 

capitalismo vão fazê-lo ruir naturalmente, nem 

projeta quando deverá haver a revolução ou 

mesmo como será ou deveria ser o comunismo. 
 Marx pautava seus textos na dialética 

hegeliana, porém a partir de um processo 

materialista, que se centra no trabalho como 

produtor das relações sociais, da história e da 

consciência dos indivíduos. Dentre as muitas 

contribuições importantes à Economia Política 

e às Ciências Sociais, podem-se citar, por ordem 

de publicação: “Manuscritos Econômico-

Filosóficos”, “Teses sobre Feuerbach”, “A 

Ideologia Alemã”, “A Miséria da Filosofia”, 

“Manifesto do Partido Comunista”, “O 18 de 

Brumário de Luís Bonaparte”, “Contribuição à 

Crítica da Economia Política”, “O Capital”, 

“Crítica ao Programa de Gotha”, e os 

“Grundisse” (póstuma). Alguns textos estão 

disponíveis na internet gratuitamente. 
 A publicação do Manifesto do Partido 

Comunista por Marx e Engels, em 1848, reflete 

um período caracterizado por erupções 

revolucionárias desde 1789. Ao contrário das 

lideradas pela burguesia e inspiradas no 

liberalismo para a consolidação do sistema 

capitalista, as de fevereiro de 1848 foram 

lideradas pelos socialistas e obtiveram ampla 

participação popular (notadamente, na França), 

logo espalhando-se por toda a Europa, sendo 

conhecidas como “Primavera dos Povos”. Na 

sequência dos acontecimentos de 1848, os 

trabalhadores apresentaram uma pauta própria 

de reivindicações (direito à organização em 

sindicatos, redução da jornada de trabalho, 

sufrágio universal masculino, criação de uma 

república democrática, etc), ou seja, não mais 

submetida às propostas da chamada burguesia. 
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Socialismo no vestibular 
1ª fase 

(Unicamp 2011) A história de todas as 

sociedades tem sido a história das lutas de 

classe. Classe oprimida pelo despotismo feudal, 

a burguesia conquistou a soberania política no 

Estado moderno, no qual uma exploração aberta 

e direta substituiu a exploração velada por 

ilusões religiosas. 

A estrutura econômica da sociedade 

condiciona as suas formas jurídicas, políticas, 

religiosas, artísticas ou filosóficas. Não é a 

consciência do homem que determina o seu ser, 

mas, ao contrário, são as relações de produção 

que ele contrai que determinam a sua 

consciência. 

(Adaptado de K. Marx e F. Engels, Obras 

escolhidas. São Paulo: AlfaÔmega, s./d., vol 1, 

p. 21-23, 301-302.) 

As proposições dos enunciados acima podem 

ser associadas ao pensamento conhecido como 

a) materialismo histórico, que compreende as 

sociedades humanas a partir de ideias universais 

independentes da realidade histórica e social.  

b) materialismo histórico, que concebe a 

história a partir da luta de classes e da 

determinação das formas ideológicas pelas 

relações de produção.  

c) socialismo utópico, que propõe a destruição 

do capitalismo por meio de uma revolução e a 

implantação de uma ditadura do proletariado.  

d) socialismo utópico, que defende a reforma do 

capitalismo, com o fim da exploração 

econômica e a abolição do Estado por meio da 

ação direta. 

 

Resposta: B 

 

2ª fase 

(UFRJ-1996) "A Revolução de Fevereiro foi um 

ataque de surpresa, apanhando desprevenida a 

velha sociedade, e o povo proclamou esse golpe 

inesperado como um feito de importância 

mundial que introduzia uma nova época."(...) 

"No umbral da Revolução de Fevereiro, a 

república social apareceu como uma frase, 

como uma profecia. Nas jornadas de junho de 

1848 foi afogada no sangue do proletariado de 

Paris, mas ronda os subsequentes atos da peça 

como um fantasma."  

MARX, Karl, O 18 Brumário e Cartas a 

Kugelmann. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 5°. ed., 

pp. 20 e 110.  

O documento anterior refere-se à situação 

política e social da França entre 1848, época das 

insurreições dos trabalhadores parisienses e 

1851, quando foi golpeada a República e 

reinstalado o Império. A ideia da luta de classes 

como motor da História, sustentada por Marx, 

teria sua fundamentação definitiva quando, no 

mesmo ano de 1848, lançou com Engels o 

Manifesto Comunista.  

a) Compare, do ponto de vista das classes 

sociais, a Revolução de 1848 e a Revolução 

Francesa de 1789.  

b) Justifique, através de um argumento, a frase 

"A Revolução de Fevereiro foi (...) um feito de 

importância mundial que introduzia uma nova 

época." 

 

 

 

Resposta:  

a) Em 1789 a burguesia liderava o processo 

revolucionário para abrir espaço político, 

enquanto que em 1848 o povo (a massa popular) 

teve uma ampla participação contra os abusos 

da burguesia que mantinha o voto censitário 

privando o povo de participar da vida política 

francesa.  

b) A Revolução de fevereiro de 1848 refletiu-se 

por todo o mundo, exaltando o ânimo das 

massas, ansiosas por profundas transformações 

na sociedade, esta irradiou-se por todo o 

continente europeu, numa sucessão de eventos 

que passou à história como “Primavera dos 

Povos”. 
 
Glossário:  
Alcunha: denominação ou qualificativo; 
Imanente: que está inseparavelmente contido 

na natureza de um ser ou de um objeto; inerente; 

referente à dimensão concreta, material, 

empírica da realidade. 
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DATAS 

50 anos da morte de Martin Luther King 

 
 No dia 4 de abril de 2018 completaram-

se 50 anos da morte de um dos líderes mais 

importantes da luta pelos direitos civis da 

população negra e da igualdade racial nos 

Estados Unidos. Os esforços de Martin Luther 

King Jr. contra a segregação racial acabaram por 

inspirar diversos movimentos ao longo da 

década de 1960, os quais combateram a visão 

discriminatória da sociedade norte-americana 

em relação à população afro-descendente desse 

país. 

 Luther King nasceu em Atlanta, em 

1929, onde frequentava a igreja Batista desde 

pequeno. Ali, anos mais tarde, tornou-se pastor 

e também ativista contra a segregação racial nos 

EUA. Até os anos 60, em diversos estados do 

país existiam leis que estabeleciam uma 

hierarquia social, colocando a população negra 

como uma classe inferior, restringindo assim o 

acesso à certos lugares, o uso dos assentos em 

transportes públicos (pessoas brancas tinham 

preferência), e também o direito ao voto dessa 

parcela populacional. 

 Diante desse cenário, Luther King 

organizou diversas marchas que reivindicavam 

a criação de medidas anti segregacionistas, 

prática irradiada por todo os EUA. A tática 

utilizada era a da desobediência civil, sem o uso 

da violência. Visavam com isso criar uma 

opinião pública favorável ao movimento, 

pressionando as autoridades para o 

cumprimento das demandas. 

 A luta do líder negro ganhou muita 

força, e por isso ele passou a ser perseguido 

pelas forças de segurança dos EUA. Além de 

defender o direito ao voto dos negros e o fim das 

leis discriminatórias, Luther King também foi 

crítico à política do seu país, tendo uma posição 

contrária à participação norte-americana na 

Guerra do Vietnã. Seu discurso “I Have a 

Dream” (“Eu Tenho um Sonho”), em 1963, 

tornou-se um marco da superação e do 

sofrimento da população negra dos Estados 

Unidos, e sustenta até hoje discursos de 

igualdade racial em todo o mundo. 

 Os seus esforços lhe renderam o Prêmio 

Nobel da Paz no ano de 1964. No mesmo ano 

foi aprovada a Lei dos Direitos Civis, sendo 

seguida pela Lei dos Direitos Eleitorais, em 

1965. No entanto, o “perigo” representado por 

uma liderança carismática e popular às 

estratégias do Estado norte-americano, levou a 

que Martin Luther King fosse assassinado em 4 

de abril de 1968. A partir do ano de 1986, na 

terceira segunda-feira do mês de janeiro, é 

celebrado um feriado nacional nos Estados 

Unidos para homenageá-lo, o chamado Dia de 

Martin Luther King. 
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ECONOMIA 

Criptomoedas 
 As criptomoedas são um tipo de moeda 

virtual criptografadas, justamente por conta da 

maior necessidade de segurança quando se diz 

em transações financeiras online. Sua ideia 

principal é seguir um modelo descentralizado, 

isto é, um modelo que não precisa seguir uma 

unidade centralizadora que seriam os bancos. 

Desta forma, as moedas precisam de uma 

unidade processadora de dados; os mineradores. 

Estes, são usuários que, voluntariamente, 

oferecem o processamento de seus 

computadores para gerenciar as transações das 

criptomoedas, movimentos dos valores, 

especulações e etc. Em troca deste trabalho, os 

mineradores recebem a própria moeda que 

ajudaram a gerenciar. 

 Elas tiveram seu início em 2009 com as 

Bitcoins, que ainda são as mais populares. A 

respeito da criação desse tipo de moeda, a 

revista americana Newsweek atribuiu a autoria 

do feito à Satoshi Nakamoto que, mais tarde, 

alegou não ter nenhuma relação com as 

criptomoedas. Assim, o inventor dessas moedas 

continua desconhecido.   

 O valor das moedas é determinado pela 

lei popular da “oferta e procura”. Sua 

valorização e desvalorização são 

desgovernadas, já que não possuem um país a 

quem pertençam que tenha reservas de ouro 

denominadas “lastros”. 

 Sua maior medida de segurança é uma 

estrutura que se denomina “blockchain”, que se 

define pelo histórico desde a mineração de cada 

Bitcoin, o que a faz rastreável. Dessa maneira, o 

uso das criptomoedas para operações ilegais 

executadas na dark web deixaram de ser tão 

frequentes. 
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ECONOMIA 

Financeirização da Economia 
 

Com a integração dos países 

acontecendo mais fortemente desde o fim do 

século XX por meio das telecomunicações, 

cultura e logística, se configura um cenário 

particular para as operações econômicas e 

financeiras. Nele, é mais fácil e mais rentável a 

circulação de produtos financeiros (virtuais) em 

relação às mercadorias (materiais). Assim, uma 

consequência da economia globalizada é a 

financeirização da economia, ou seja, a 

preponderância da circulação de capital à de 

mercadoria. 

Capital é o dinheiro da expressão "é 

preciso ter dinheiro para fazer dinheiro". 

Mesmo com uma grande regulamentação 

internacional sobre a arquitetura financeira 

desde o acordo de Bretton Woods (acordo que 

pôs o dólar como padrão global de 1944 a 1971), 

posteriormente dividido em Banco Mundial e 

FMI (Fundo Monetário Internacional), eles 

ainda eram sobre moedas e política de câmbio 

(valor relativo de uma moeda com outra). Com 

a demanda por produtos financeiros mais 

rentáveis e mais amplos que apenas crédito 

pessoal, poupança e algumas ações, e a 

possibilidade de oferta desses produtos 

embalados em políticas neoliberais desde os 

anos 1970, há um leque cada vez maior de 

possibilidades de alocação de capital, e cada vez 

mais longe da geração de mercadorias e 

empregos. 

Ao mesmo tempo que a financeirização 

da economia vem a reboque de um mundo 

https://www.youtube.com/watch?v=PfIfHGE8WD0&t=67s
https://www.youtube.com/watch?v=PfIfHGE8WD0&t=67s
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globalizado, imprimindo no mercado financeiro 

uma dinâmica nunca antes vista - inclusive com 

moedas virtuais como as Bitcoins - ela forma 

bolhas especulativas sujeitas a crises de grandes 

dimensões, como a crise de crédito de 2008. 

 

CONTEÚDOS RECOMENDADOS 
 

Capitalismo: uma história de amor (2009) – 

documentário  

Trabalho interno (2010) - documentário 
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FÍSICA E QUÍMICA 

Areia, Um Recurso Sob Risco 
 

 
(Tuas, Oeste de Singapura. Foto: Sim Chi Yin) 

 

A areia é o segundo recurso natural 

mais usado no mundo inteiro, perdendo somente 

para a água. Cidades, países inteiros são 

construídos a partir desse recurso. Somente na 

indústria da construção, estima-se que 25 

bilhões de toneladas de areia e cascalho sejam 

utilizados a cada ano. A demanda por areia do 

mundo para produção dos materiais que 

necessitam da areia na sua composição é 

estrondoso.                                             

 O Programa das Nações Unidas para o 

Meio Ambiente descobriu que de 2011 a 2013, 

somente a China usou-se mais cimento do que 

os Estados Unidos usaram em todo o século XX. 

Em 2012, o mundo usou concreto suficiente 

para construir uma parede ao redor da Linha do 

Equador com 27 metros de altura e 27 metros de 

espessura. 

Economicamente a areia é um insumo 

fundamental. Absorvida pela indústria da 

construção, empregada na produção de 

concreto, asfalto, vidro, equipamentos 

eletrônicos em especial nos EUA é utilizado 

para extração de petróleo e de xisto com a 

tecnologia de faturamento hidráulico.  

Importante lembrar que a areia se difere 

assim como a água do rio e água do mar, existem 

tipos de areia que posteriormente serão usados 

para diferentes fins. Por exemplo, a areia dos 

desertos por pertencer a uma classe de areia de 

espessura mais fina não é usada para 

construções, pois são difíceis de agruparem. O 

tipo de areia que mais utilizamos demora anos 

para se formar naturalmente, em quantidade 

desproporcional à demanda do mundo. 

À medida que a urbanização do nosso 

mundo moderno se expande, aumenta a 

necessidade desse recurso. As restrições contra 

a extração da areia foram determinadas pela 

perda de espaços naturais, como o caso do lago 

chinês Poyang e propriedades residenciais, 

como os efeitos da mineração oceânica nos 

EUA. Há quem diga que a não-efetividade 

dessas restrições se dão pelo controle da “máfia 

de areia’’ que surge pela mineração ilegal.  

Ao tempo que cidades são levantadas 

com areia “comprada’’ no mercado como foi a 

construção de Dubai, algumas ilhas que 

surgiram com o acúmulo de areia jogada no mar 

próximo ao Japão estão sendo incorporadas pelo 

mesmo, alguns analistas e ambientalistas dizem 

ser proposital. Neste caso há consequências 

políticas em relação ao território incorporado. 

A existência da mineração ilegal é 

demonstrada no caso da Indonésia, que chegou 

ao seu ápice em 2000, em que o comércio ilegal 

de areia estava diminuindo o território do país. 

A Indonésia é um país composto por 17.500 

ilhas, sendo 25 delas extintas, incluindo suas 

praias, por afundarem devido ao tráfico de areia. 

Isso também ocorre no Marrocos, onde 

trabalhadores ilegais munidos de pás retiram a 

areia levando-a por um saco em cima de suas 

próprias costas e, na sequência, colocando-os 

nos transportes. 

O que era há décadas atrás um recurso 

comum, abundante e barato hoje é 

crescentemente escasso. A fiscalização e 

restrição se torna muito difícil por se tratar de 

um recurso que está ao alcance de todos. Os 

efeitos ao meio ambiente são irreversíveis, 

degradação dos leitos marinhos, aumento da 

erosão, destruição de habitats, extinção da fauna 

e flora dos espaços escavados são alguns deles. 

As gerações futuras verão entornos de paisagens 

lunares, praias de rocha e ondas agitadas, rios e 

pântanos secos, territórios áridos.  

“Não somos conscientes do efeito 

cascata que essa degradação causa em nosso 

bem-estar”, alerta Aurora Torres, pesquisadora 

do Centro Alemão à Pesquisa Integral da 

Biodiversidade, já que a exploração excessiva 

de areia é ligada a um aumento de secas, 

inundações, vulnerabilidade contra tempestades 

e tsunamis e a proliferação de doenças 

infeciosas, como a malária. Também pode 

expulsar a população dos locais mais afetados e 

transformar as pessoas em refugiados 

climáticos. 
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FÍSICA E QUÍMICA 

Nova lei sobre agrotóxicos 

 
Hoje no Brasil, os pesticidas, ou 

agrotóxicos, são regulados pela lei número 

7.802 de 11 de julho de 1989, que aborda 

pesquisa, teste, produção, embalagem e 

rotulagem, transporte, armazenamento, 

comercialização, publicidade comercial, uso, 

importação, exportação, destinação final de 

rejeitos assim como registro, classificação, 

controle e inspeção destes compostos químicos.  

No entanto, existe a possibilidade de 

ocorrer mudanças significativas na legislação 

sobre agrotóxicos do país, por meio do Projeto 

de Lei (PL) 6.299/2002, que está em discussão 

no Congresso Nacional. A proposta foi 

aprovada na Câmara dos Deputados no dia 25 

de junho de 2018, causando manifestações 

contrárias de ambientalistas. Para entrar em 

vigor, ainda é necessário que a proposta passe 

pelo Senado Federal e receba a sanção 

presidencial. 

Além de ambientalistas, órgãos como a 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA) e o Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

(Ibama) mostraram-se contrários às mudanças 

de regras que o projeto de lei propõe, alegando 

que a sua aprovação tornaria mais fácil a 

aprovação de agrotóxicos mais agressivos à 

saúde humana, animal e ao meio ambiente. 

Um dos pontos que o projeto pretende 

alterar é a denominação dos produtos, de 

“agrotóxicos” para “defensivo fitossanitário e 

produtos de controle ambiental”. Segundo os 

defensores a denominação atual possui uma 

conotação depreciativa e só é utilizada ainda no 

Brasil. No entanto quem é contrário alega que 

isso seria apenas uma forma de aumentar a 

aceitação aos agrotóxicos. 

Outra proposta do Projeto de Lei é a 

criação da Comissão Técnica Nacional de 

Fitossanitários (CTNFito), órgão que terá a 

finalidade de aprovar, ou não, propostas de 

novos agrotóxicos, seja para experimento ou 

utilização comercial. Atualmente, a legislação 

indica a necessidade de análise de três órgãos do 

governo para a aprovação: o Ibama (meio 

ambiente), a ANVISA (saúde humana) e o 

Ministério da Agricultura Pecuária e 

Abastecimento (agricultura). As posições 

favoráveis têm como argumento a demora para 

obter o registro, considerando a necessidade, em 

certos casos, de agir com urgência na aplicação 

dos produtos contra determinadas pragas ou 

doenças. Os opositores alegam que a nova 

comissão criaria regras mais brandas para a 

criação de pesticidas, incentivando sua 

utilização. 

Busca-se também retirar o poder de 

estados e municípios na criação de regras e na 

fiscalização do uso dos agrotóxicos, 

centralizando essas funções apenas nas mãos da 

União. 

Uma outra mudança importante se 

refere às propagandas comerciais. Para realizar 

uma propaganda de agrotóxicos hoje, em 

qualquer meio de comunicação, é obrigatório 

que esteja clara a advertência sobre os riscos do 

produto à saúde das pessoas, animais e ao meio 

ambiente. A propaganda também deve 
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estimular a leitura do rótulo do produto e é 

proibida a representação visual de práticas 

potencialmente perigosas, tais como a 

manipulação ou aplicação sem equipamento 

protetor, o uso em proximidade de alimento ou 

em presença de crianças.  

Com a aprovação do PL não haverá 

mais uma regra específica sobre propaganda de 

defensivos, passando a valer a regra da Lei 

9294/1996, que diz que a propaganda de 

agrotóxicos deverá restringir-se a programas e 

publicações dirigidas ao agronegócio, contendo 

completa explicação sobre a sua aplicação, 

precauções no emprego, consumo ou utilização. 

 
REFERÊNCIAS IBLIOGRÁFICAS 

Entenda o que está em jogo na nova lei dos 

agrotóxicos. Globorural. Disponível em: 

<https://revistagloborural.globo.com/Noticias/Agric

ultura/noticia/2018/06/entenda-o-que-esta-em-jogo-

na-nova-lei-dos-agrotoxicos.html>. Acesso em: 12 

julho 2018 

Mudanças na lei de agrotóxicos no Brasil violariam 

direitos humanos, afirmam relatores da ONU. 

ONUBr. Disponível em: 

<https://nacoesunidas.org/mudancas-na-lei-de-

agrotoxicos-no-brasil-violariam-direitos-humanos-

afirmam-relatores-da-onu/>. Acesso em: 12 julho 

2018 

 

 

VOCÊ SABIA? 

O Brasil é o país que mais consome agrotóxicos no 

mundo inteiro.  

 

 

 

 

FÍSICA E QUÍMICA 

SpaceX 

 
SpaceX é a empresa comandada pelo 

bilionário e visionário Elon Musk, que além de 

ser o dono da SpaceX, é dono também da Tesla, 

empresa de carros elétricos que em 2017 

ultrapassou o valor no mercado financeiro da 

GM (proprietária da Chevrolet) e Ford. 

A empresa surgiu em 2002 com o 

propósito principal de levar os humanos à Marte 

e colonizar o planeta. Um dos principais 

propósitos ao longo dos anos é permitir viagens 

espaciais mais baratas, sendo a principal forma 

para tal a reutilização dos propulsores dos 

foguetes, que logo após serem usados, voltam e 

pousam em posição vertical até em pequenas 

plataformas no mar. 

A empresa ganhou bastante visibilidade 

após o lançamento da nave Falcon Heavy no 

início de fevereiro, em que ficou famosa na 

internet devido ao fato de lançarem um carro no 

espaço junto a um manequim. 

Essa nave possui inúmeras vantagens 

frente a todas as outras concorrentes, pois é a 

que possui a maior capacidade de carga, 

podendo carregar até 64 toneladas, o dobro da 

mais forte da NASA (agência aeroespacial 

estadunidense), a Delta IV Heavy. Uma outra 

grande vantagem é o preço, pois a NASA está 

produzindo um novo foguete que poderá 

carregar 70 toneladas para o espaço, todavia, o 

preço para cada lançamento dessa nave será de 

1 bilhão de dólares, enquanto da Falcon Heavy 

é “apenas” 90 milhões. Essa nave servirá 

principalmente para levar satélites para o 

espaço, sendo grande parte deles militares. Um 

outro plano seria levar milionários para lua, a 

bordo da dragon 2 (uma cápsula). 

Os planos futuros da empresa envolvem 

principalmente o desenvolvimento de um novo 

foguete chamado BFR, sigla para big fucking 

rocket (foguete grande para caramba), que 

pretende substituir todos os outros modelos da 

SpaceX com o objetivo diferencial de ter 

capacidade para levar um alto número de carga, 

pessoas e combustível para Marte, para iniciar a 

colonização do planeta, além de ser 100% 

reutilizável. É também desejado fazer viagens 

terrestres com a nave, podendo viajar de 

qualquer parte do planeta a outra com no 

máximo 40 minutos de viagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

"O que vem pela frente para a SpaceX após ... - G1 

- Globo.com." 8 fev. 2018, 

https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/o-que-

vem-pela-frente-para-a-spacex-apos-lancamento-

do-falcon-heavy.ghtml. Acessado em 8 ago. 2018.  

 "O que é a SpaceX e por que o lançamento do 

Falcon ... - Canaltech." 7 fev. 2018, 

https://canaltech.com.br/espaco/o-que-e-a-spacex-e-

por-que-o-lancamento-do-falcon-heavy-e-tao-

importante-107944/. Acessado em 8 ago. 2018. 

 "Tesla supera GM e se torna montadora com maior 

... - G1 - Globo.com." 10 abr. 2017, 

https://g1.globo.com/carros/noticia/tesla-supera-

gm-e-se-torna-montadora-com-maior-valor-de-

mercado-nos-eua.ghtml. Acessado em 8 ago. 2018. 

"Falcon Heavy: por que o lançamento do foguete 

mais ... - BBC.com." 6 fev. 2018, 

https://www.bbc.com/portuguese/geral-42953689. 

Acessado em 8 ago. 2018. 

"SpaceX planeja instalação de colônia em Marte em 

... - Jornal O Globo." 29 set. 2017,  

https://oglobo.globo.com/sociedade/tecnologia/spac

ex-planeja-instalacao-de-colonia-em-marte-em-

2024-21886515. Acessado em 8 ago. 2018. 

 

 

SAIBA MAIS: 

Tentativas falhas no pouso dos propulsores: 

https://www.youtube.com/watch?v=bvim4rsNHkQ

&t=25s 

Lançamento da Falcon Heavy, com o carro no 

espaço, e o pouso dos propulsores: 

https://www.youtube.com/watch?v=sB_nEtZxPog 

Como funcionaria as viagens terrestres com a BFR: 

https://www.youtube.com/watch?v=zqE-ultsWt0 

 

 

FÍSICA E QUÍMICA 

Stephen Hawking 

 
É apresentado pelo seu site como 

professor Stephen William Hawking, nascido 

em 8 de janeiro de 1942 (exatamente 300 anos 

depois da morte de Galileu), em Oxford, 

Inglaterra. Essa pequena frase introdutória 

contem nela mesma o que Hawking foi para o 

nosso tempo: um grande professor e participante 

de uma longa tradição de físicos que mudaram, 

além da Física, sua sociedade. 
 

 
 

Ele trabalhou sua vida toda no campo 

da Física Teórica com as propriedades do 

universo: o tempo e o espaço. Mas o que fez da 

obra de Hawking inovadora foi dar 

prosseguimento à Teoria da Relatividade Geral 

de Einstein, investigando suas implicações. Ele 

demonstrou que uma de tais implicações é que 

o tempo e o espaço deveriam ter começado no 

Big Bang (explosão tida como momento de 

criação do universo) e devem terminar em 

buracos negros (regiões do universo em que 

nada, independente da sua velocidade ou massa, 

escapa, sendo absorvidos naquele ponto negro). 

Outra grande contribuição é o aprofundamento 

na compreensão de buracos negros, que não são 

como um grande vazio, um "saco sem fundo". 

Eles emitem uma radiação - radiação Hawking 

- que compõe o paradoxo que o professor 

trabalhou até sua morte: o paradoxo da 

informação em buracos negros. Nele, se buracos 

negros forem regidos pela relatividade geral eles 

são lugares em que tudo, inclusive as 

informações, são perdidas. Mas se forem 

regidas pela mecânica quântica (parte da física 

que explica fenômenos com um nível de energia 

muito pequenos, como átomos) uma partícula 

poderia entrar, ser aniquilada enquanto tal, mas 

ser duplicada virtualmente apenas como energia 

– a radiação Hawking que escapa. 
A questão subjacente do trabalho 

científico brevemente apresentado é a 

necessidade que Hawking fortemente 

endossava de unificar as teorias físicas, uma 

superteoria do supertudo, como a canção do 

Gogol Bordello, ancorada no princípio 

filosófico de que a ciência expõe as leis de 

funcionamento do universo, portanto, não 

podem ser contraditórias entre si. Além disso, o 

impacto social da obra de Stephen Hawking se 

deu pelo seu trabalho de divulgação científica, 

trazendo a fronteira do conhecimento ao grande 

público, dando voz, inclusive, à lida do 

professor com ALS (esclerose lateral 

amiotrófica), uma doença neurodegenerativa 

que foi a provável causa de sua morte em março 

de 2018. 
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CONTEÚDOS RECOMENDADOS 
Uma breve história do tempo (1991) – documentário 
A teoria de tudo (2014) - filme 
O universo numa casca de noz (2001) - livro 
Supertheory of super everything (Gogol Bordello) - 

música 
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GEOGRAFIA E MEIO AMBIENTE 

Desastres Naturais 

 
 Todos os anos, acontecem vários 

desastres que se originam na natureza, os 

naturais, cuja força e imprevisibilidade 

surpreendem. Apesar destes fenômenos terem 

sua origem em causas naturais, algumas ações 

do homem os podem estar intensificando, como 

é o caso dos furacões.  

Furacões  

 Os furacões são eventos meteorológicos 

iniciados pelas dinâmicas de convenção dos 

ventos, associado a humidade das águas quentes 

dos oceanos. Desse modo, os furacões se 

formam sempre em águas quentes, e quanto 

mais quente a água, há mais “combustível” para 

o furacão, tornando-o mais forte e destrutivo.  

 A temporada de furacões de 2017 no 

Oceano Atlântico Norte acabou batendo vários 

recordes, uma possível evidência da influência 

do aquecimento global: tivemos o segundo 

furacão mais custoso para os EUA, o furacão 

Harvey de categoria 3, que atingiu o Texas e a 

Louisiana causando grandes inundações 

(precipitação de 1.000 mm em 4 dias em 

algumas áreas, a média normal para um ano de 

chuva), matando 107 pessoas no total e 

deixando para trás danos na casa dos U$ 125 

bilhões.  

 Alguns dias após o Harvey, foi a vez do 

Irma causar estragos, se tornando o furacão mais 

forte no Atlântico, chegando a categoria 5 e 

ventos de mais de 280 km/h. O Irma destruiu 

várias ilhas do Caribe tradicionalmente 

turísticas, como St. Martin, além de causar 

estragos significáveis em Cuba, antes de rumar 

para a Flórida, causando a maior evacuação na 

história do estado. O Irma acabou matando 134 

pessoas e deixou mais de U$ 64 bilhões em 

prejuízos materiais. É interessante dizer que 

durante a passagem do Irma pelo Caribe, outros 

dois furacões menores também estavam em 

atividade, o Kátia, no México que matou 4 

pessoas e o José, que acabou se desviando para 

Bermudas e matou uma pessoa.  

 O último grande furacão da temporada 

de 2017 foi o Maria, que atravessou novamente 

o Caribe apenas duas semanas após o Irma, 

ameaçando as áreas que já estavam destruídas, 

piorando ainda mais a situação na região. 

 O Maria atingiu principalmente Porto 

Rico, ilha do Caribe e um território livre 

associado aos EUA, e que já se encontrava em 

situação vulnerável devido ao déficit fiscal com 

o governo dos EUA. O Maria destruiu a ilha 

inteira e evidenciou a falta de infraestrutura: 

algumas áreas da ilha ficaram mais de um mês 

sem energia elétrica ou água, o resgate foi lento 

e não havia médicos suficientes.  

 Segundo o governo da Ilha, o Maria 

matou 64 pessoas e deixou U$ 90 bilhões em 

danos, porém um estudo da Universidade de 

Harvard, efetuado nos meses subsequentes ao 

furacão garante que o número de vítimas 

indiretas do furacão chega ao número de mais 

de 4 mil, devido à falta de água e atendimento 

médico, tornando o Maria um dos desastres 

naturais mais mortais da história dos EUA, 

confirmando a atipicidade da temporada de 

furacões de 2017.  

 

Erupções Vulcânicas  
 As erupções vulcânicas são fenômenos 

naturais causados pela erupção de material do 

núcleo da Terra em regiões de grande atividade 

sísmica.  

 Apesar da naturalidade e dos relatos 

antigos relacionados às erupções, duas este ano 

têm chamado atenção.  

 A primeira é a erupção do Monte 

Kialuea, na maior ilha do Havaí, um estado dos 

EUA.  

 O Monte Kilauea é um dos vulcões mais 

ativos do mundo, estando em erupção constante 

desde a década de 60, porém um terremoto na 

ilha, em maio de 2018, fez com que o vulcão 

passasse por uma erupção violenta, cuspindo 

lava e gases tóxicos continuamente desde então. 

O Kilauea já destruiu mais de 700 construções, 

encobriu o maior lago natural do Havaí 

causando a evacuação de mais de 10 mil 

pessoas. A erupção continua até o presente 

momento e não há nenhuma previsão para o seu 

fim. 

Outra grande erupção que ocorreu este 

ano foi a do Vulcão de Fuego na Guatemala, 

país ao sul do México na América Central. O 

vulcão de Fuego está situado a apenas 30 km da 

Cidade da Guatemala, capital do país, e entrou 

em erupção abruptamente cuspindo lava, gases 

tóxicos e cinzas que chegaram a 10.000m de 

altura e cobriram três províncias do país, no dia 

03 de junho de 2018.  

A erupção cessou poucos dias depois, 

porém mais de 70 pessoas morreram, 3 mil 

ficaram desalojadas e mais de 1,7 milhão 

ficaram sem energia, em decorrência do vulcão 
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ter destruído dois vilarejos logo ao seus pés e 

parte importante da rede de distribuição elétrica, 

além disso, o aeroporto internacional da capital 

ficou fechado por quase dois dias, devido às 

cinzas que oferecem grande perigo aos aviões.  

Terremotos 
Além dos vulcões, existem outros 

perigos mais evidentes e frequentes nas áreas de 

elevada atividade tectônica, os terremotos.  

Os terremotos ocorrem quando há a interação 

entre as várias placas tectônicas que formam a 

crosta terrestre, podendo ocorrer movimentos 

de afastamento, colisão ou sobreposição, 

quando ocorre algum desses movimentos, 

acontecem os terremotos.  

Até agora, em 2018, houveram três 

grandes terremotos, sendo que o primeiro deles 

ocorreu no México, em fevereiro, com o 

epicentro no estado de Oaxaca.  

O terremoto foi de 7,2 graus na escala 

Richter, considerado forte, porém, apesar disso, 

não houveram vítimas fatais, porém danos 

extensos em vários edifícios. A região de 

Oaxaca é uma das mais tectonicamente ativas 

do México e já sofrera com um terremoto 

destruidor de 8,2 graus em setembro do ano 

anterior. O grande terremoto de setembro e os 

tremores subsequentes mataram 465 pessoas e 

destruiu várias cidades no estado. 

O Japão também é uma área de grande 

atividade tectônica, sendo que os terremotos são 

frequentes no país, resultando no fato de que o 

país é um dos mais preparados para esse tipo de 

evento, com grandes sistemas de 

monitoramento, engenharia adaptada e know-

how em salvamento.  

O mais recente terremoto japonês 

aconteceu no dia 19 de junho de 2018, sendo de 

magnitude 6,1 na escala Richter, atingindo 

principalmente as cidades de Osaka e Takatsuki, 

deixando mais de 60 feridos e cerca de três 

mortos. O terremoto provocou também vários 

incêndios e deixou mais de 170 mil pessoas sem 

energia elétrica.  

O terceiro grande terremoto de 2018, 

até agora, foi um sismo de magnitude 6,4 na 

escala Richter que aconteceu em fevereiro, na 

ilha de Taiwan, situada próxima da costa da 

China. O terremoto destruiu a cidade de 

Hualien, deixando ao menos 6 mortos, 80 

desaparecidos e mais de 250 feridos. Taiwan 

também é uma área de grande atividade 

tectônica.  
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GEOGRAFIA E MEIO AMBIENTE 

Privatização da água 

 

 
 

Em 2010, o acesso à água limpa e 

segura e ao saneamento básico foram 

estabelecidos como direitos humanos 

fundamentais a partir da Resolução n° 64/292 da 

Assembleia Geral da Organização das Nações 

Unidas (ONU). No entanto, com as atuais 

propostas de privatização da água o direito da 

sociedade a seu acesso passa a ser violado, uma 

vez que, com a privatização, a água estará à 

disposição somente daqueles que podem pagar. 

A justificativa para essa medida pauta-

se na afirmação da incapacidade do poder 

público de investir o necessário para a garantia 

da prestação desses serviços a população de 

maneira eficiente. No entanto, com a 

privatização da água não há garantia que esses 

serão devidamente prestados, uma vez que ao 

considerar o sistema de distribuição já podemos 

ver seu caráter prejudicial e excludente. 

 A água privatizada é distribuída através 

da venda de recipientes, como garrafas e copos. 

Em maior escala, no caso da efetivação da 

privatização das águas, a logística da 

distribuição resultaria em danos ambientais. 

Esses danos serão agravados ao considerar os 

dados de 2015 da Associação Brasileira da 

Indústria PET (Abipet) que mostram que apenas 

51% das 274 mil toneladas de pet foram 

recicladas. 

Além disso, pode-se constatar que o 

agravamento de problemas como a má 

distribuição e escassez estão intrinsicamente 

relacionados à privatização das águas e seu uso 

para fins comerciais. Existem vários exemplos 

para o fato apresentado, dentre eles o ocorrido 

em São Lourenço, Minas Gerais, onde há a 

apropriação das águas pelas empresas, 

atualmente a Nestlé, o que resultou em 

problemas ambientais, sendo o maior deles o 

esgotamento de uma das nascentes. 

Além de problemas ao meio ambiente, 

os impactos estendem-se à saúde humana. As 

embalagens plásticas usadas na distribuição da 

água são compostas por materiais prejudiciais a 

saúde, como o bisfenol, os ftalatos e os 

alquifenóis, cujo uso associa-se ao aumento de 

casos de infertilidade, câncer e malformações 

congênitas entre o que trabalham nessa indústria 

e os que consomem os produtos. 

Outro fato a ser considerado são as 

condições em que ocorre o processo de 

privatização. A privatização se dá através da 

concessão de fontes por parte do governo a 

empresas privadas, pautada em condições que 

preveem contratos de longo prazo que protegem 

as empresas de prejuízos e as fazem isentas de 

fiscalização. Diante deste cenário há uma 

perspectiva preocupante sobre o gerenciamento 

das águas pelas empresas privadas. 

Devido à pertinência do tema, a 

privatização da água foi assunto central do 8º 

Fórum Mundial da Água (FMA), sediado em 

março de 2018 no Brasil. O FMA surgiu a partir 

de uma iniciativa do Conselho Mundial da Água 

e reúne empresários de grandes corporações e 

governantes. Nesse cenário, surge em oposição 

ao FMA o Fórum Alternativo Mundial da Água 

(FAMA), composto de mais de 30 entidades da 

sociedade civil que visam, ao reunirem-se 

simultaneamente ao FMA, garantir a água como 

um direito e bem da sociedade e não como fonte 

de lucro. 

Gilberto Cervinski, representante da 

FAMA, afirma o seguinte: “Água não é 

mercadoria, é um direito dos povos, é do povo e 

por ele deve ser controlada. Quando se 

estabelece a privatização, é como se tornasse 

uma unidade de terra. Se ocorrer a privatização, 

uma empresa poderá estabelecer uma cerca no 

lago, por exemplo, e proibir que alguém acesse 

essa água. Também poderá estabelecer um 

preço por metro cúbico [de água] e, aí, a 

população vai ter que pagar esse preço para 

alguém que ache que é dono do "território". Não 

seria pagar pelo custo do serviço [...] Deve 

haver soberania do país, que a água seja 

controlada por cada Estado e não por empresas 

internacionais. Isso para que o povo tenha 

acesso pleno.". 

Já a opinião de Jorge Werneck, 

representante do FMA diverge de Cervinski. 

Werneck afirma que: "Dizer que o Fórum é das 

empresas, não condiz com todo o trabalho feito, 
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com a forma democrática que reflete nas 

discussões [...] Teremos sim várias sessões 

sobre modelos de saneamento e sobre 

financiamento, porque só dizer que todo mundo 

precisa de água, não resolve o problema, mas 

precisa dizer como resolver isso aí. O objetivo é 

debater, levantar e sistematizar as informações 

para que cada um utilize as experiências da 

melhor forma”. 
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GEOGRAFIA E MEIO AMBIENTE 

Mineradoras no Pará 
 

 
 

Mineradoras do Pará são acusadas de 

degradas florestas e contaminar o solo, reservas 

hídricas e a população com elementos químicos, 

especificamente, metais pesados. Em uma 

pesquisa feita por uma pesquisadora do Estado, 

Simone Pereira, constatou-se que as 

contaminações chegam a níveis preocupantes, 

90% dos poços artesianos das comunidades 

pesquisadas por Simone possuem chumbo e 

80% da população analisada está contaminada 

pelo mesmo metal pesado. Sobre tal situação, 

Simone caracteriza como uma calamidade 

pública, onde a contaminação da água estende-

se além da região do Polo Industrial e atingem 

diretamente a população. 

As empresas instaladas na região não 

são comprometidas com o meio ambiente nem 

com a população local. Utilizam-se dos rios, 

muitas vezes, como depósito de resíduos, o que 

foi constatado com a descoberta de canais 

clandestinos que despejam efluentes sem 

tratamento diretamente no rio. Esse, já 

contaminado, atinge o lençol freático e, ao 

recarregar os poços existentes na região, que 

abastecem a população, acabam as 

contaminando de maneira direta. 

A população que consome essa água 

sofre com problemas de saúde, muitas vezes, 

desenvolvendo até mesmo problemas de pele e 

perda de cabelo ao banharem-se naquela água 

com substâncias como soda cáustica e ácido 

sulfúrico. Dos 21 elementos pesquisados por 

Simone, 20 foram constatados em níveis acima 

dos aceitos mundialmente, ultrapassando, dessa 

forma, os níveis permitidos pela legislação 

número 2.914 de 2011 do Ministério da Saúde 

brasileiro. 

Um dos casos recentes de contaminação 

no Pará ocorreu no município de Barcarena. A 

contaminação, de acordo com um laudo do 

Instituto Evandro Chagas, deu-se pelo 

vazamento de rejeitos de bauxita, da barragem 

da mineradora norueguesa Hydro, e pela 

presença de metais pesados na região. O 

Governo do Estado posicionou-se a respeito do 

assunto afirmando que o vazamento decorreu do 

período de chuvas vigente, no entanto, o 

procurador da República, Bruno Valente, afirma 

que a mineradora em questão possui outras 

acusações de crimes ambientais. 

Em 2009, mineradora Hydro foi 

multada pelo Ibama pelo mesmo motivo, 

vazamento de rejeitos. A Hydro causou graves 

problemas na região ao poluir o rio Murucupi 

através do depósito de bauxita no mesmo, 

gerando mortandade de peixes, risco a 

população local e destruição de grande parte da 

Filmes e Documentários: 

La Guerra Del Agua 

Agressão ao Homem 
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biodiversidade existente. Devido a tal cenário,  

à mineradora foram impostas multas que, até o 

presente momento, ainda não foram pagas, e 

somadas ultrapassam 17 milhões de reais. 
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GEOGRAFIA E MEIO AMBIENTE 

Tragédia de Mariana e o surto de Febre 

Amarela 
 
    Há pouco mais de dois anos, a barragem de 

rejeitos da mineradora Samarco se rompera, 

inundando de lama todo o distrito de Bento 

Rodrigues, na cidade de Mariana. Além da 

destruição causada na vida humana  pela 

tragédia, ao deixar mais de 200 famílias sem 

habitação e 19 mortos somente dentro dos 

limites do distrito, a catástrofe se caracterizou 

como o maior desastre ambiental já ocorrido no 

Brasil.  
    Os impactos ambientais que a Samarco 

provocara, já que a empresa fraudou 

licenciamento ambiental e negligenciou danos 

estruturais da barragem apontados em auditoria, 

na cidade mineira não são poucos: vão desde os 

metais pesados encontrados até a destruição da 

fauna e flora em um raio de 700 km. Cadeias 

alimentares afetadas, infertilidade do solo, 

massacre do ecossistema aquático, soterramento 

de nascentes, mais de 400 espécies ameaçadas e 

extinção de algumas mais raras, também entram 

pra conta das consequências do desastre de 

Mariana. 
    Em vistas disso, a bióloga da Fiocruz Márcia 

Chame levantou atenção para a relação entre o 

surto de febre amarela iniciado em 2017, ainda 

em andamento, e a tragédia. A crise de saúde 

teve início em cidades mineiras localizadas 

próximas ao Rio Doce, o qual foi afetado pela 

lama da Barragem do Fundão, onde os 

ecossistemas já haviam sido destruídos em 

2015. “Ambientes naturais estão sendo 

destruídos. No passado, o ciclo de febre amarela 

era mantido na floresta. Com a degradação do 

meio ambiente, animais acabam também 

ficando mais próximos do homem, aumentando 

os riscos de contaminação.” diz a bióloga.   
Contudo, é importante ter em mente que 

o desastre de Mariana pode estar relacionado 

com o surto de febre amarela, mas sem 

necessariamente ser a principal causa da 

epidemia. Seus motivos de surgimento são 

inúmeros e têm relações. Um desses fatores é, 

com certeza, a cobertura vacinal escassa nas 

regiões onde o vírus ataca com maior 

incidência. O avanço da doença para áreas sem 

recomendação de vacina também foi um fator 

de peso para o alastramento.   

 

Febre Amarela no vestibular 
(UFOP) Está ocorrendo uma epidemia de febre 

amarela em Minas Gerais. Uma mãe, 

extremamente cuidadosa, tomou imediatamente 

várias providências para evitar a infecção de 

seus filhos. Dentre as medidas adotadas pela 

mãe, qual não foi eficaz contra a febre amarela? 
A) A mãe, sabendo que o inseto transmissor da 

febre amarela tem hábitos noturnos, colocou 

cortinados nas camas de seus filhos para evitar 

a picada do inseto durante a noite. 
B) A mãe colocou areia grossa nos pratos de 

vasos de plantas, evitando que estes se tornem 

criadouros. 
C) A mãe foi a um posto de saúde com seus 

filhos para que todos tomassem a vacina contra 

a febre amarela. 
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D) A mãe recolheu todos os objetos, que 

pudessem acumular água, no domicílio e no 

peridomicílio. 
E) A mãe permitiu a dedetização do domicílio e 

do peridomicílio com inseticidas de ação 

residual. 
 
Resolução: Resp.: A 
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MIGRAÇÕES 
Migrações – Direitos Indígenas e o Marco 

Temporal 

 

 
VI Marcha Dos Povos Indígenas De Roraima 

Nenhum Direito A Menos! 

 

Ao se observar o histórico legislativo 

brasileiro, no que tange aos Direitos Indígenas, 

percebe-se que, por um longo período, não se 

teve reconhecimento das populações indígenas 

enquanto sujeitos sociais. As legislações 

anteriores à Constituição de 1988 previam uma 

necessidade de “incorporação” dos povos 

indígenas à “comunidade nacional”. 

A Constituição Brasileira de 1988 já 

apresentou certos avanços no que tange aos 

Direitos Indígenas, no sentido de resgate, 

proteção, reconhecimento e respeito a esses 

povos. Verifica-se, quando da Constituinte, que 

movimentos sociais indígenas, entidades de 

apoio e populações indígenas participaram 

desse processo, o que revela um enorme avanço 

para o Brasil com relação a esses direitos. Uma 

das principais questões tratadas pela 

Constituição de 1988, nesta temática, foi acerca 

das demarcações das terras indígenas, de acordo 

com o artigo 231 da Constituição de 1988, as 

demarcações são de competência exclusiva da 

União, cabendo ao Poder Executivo a efetivação 

destes atos. Porém, mesmo com esses avanços, 

há muito que se caminhar para se chegar a um 

Estado verdadeiramente plural.  

Apesar dos avanços introduzidos pela 

atual Constituição brasileira, a questão indígena 

ainda apresenta a posse da terra como um tema 

prioritário. Até os anos 90, a grande bandeira de 

luta era a questão da demarcação das terras 

indígenas. Se é verdade que muitas terras foram 

identificadas, não se pode ignorar que muitas 

não foram homologadas, principalmente depois 

do decreto Nº 1.775, que instituiu o direito ao 

contraditório, garantindo a qualquer pessoa 

questionar a demarcação proposta. Nas duas 

últimas décadas, a questão das terras indígenas 

continua gerando discussões, mas agora 

associada à questão ambiental, aos recursos 

hídricos e às mudanças climáticas, novos 

tópicos na velha pauta. 

Apesar dos avanços expressos na 

Constituição, a pauta de reivindicação dos 

povos indígenas permanece apoiada no tripé 

terra, saúde e educação. O nível de organização 

de cada grupo reflete a maneira como eles 

podem influenciar nas políticas públicas, 

sobretudo nas estaduais. O maior número 

populacional indígena do Brasil está na 

Amazônia. São em torno de 220 povos, com 

uma sociodiversidade muito grande e níveis 

diferentes de organização. Alguns grupos, como 

os de Roraima, Mato Grosso e Amazonas, 

possuem excelente nível organizacional e alta 

representatividade por meio de associações 

indígenas. No outro extremo, há os grupos que 

só agora começaram a se organizar, entre os 
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quais, os do Tocantins, Santarém e os Tembé. 

Quanto mais organizado o grupo, maior a 

possibilidade de fazer valer seus direitos 

constitucionais. 

Em termos de lei, a constituição foi um 

avanço enorme, todavia desde os anos 2000 tem 

surgido inúmeras PECs (Proposta de Emendas 

Constitucional), que se colocam contra esses 

direitos já conquistados. As principais 

iniciativas vão realmente no sentido das posses 

da terra, por isso esse tópico é mais 

reivindicado. Um desses retrocessos é o caso da 

aplicação da teoria do marco temporal, que se 

tornou mais relevante para indígenas e 

quilombolas no fim de julho, quando o 

presidente Michel Temer assinou o 

parecer GMF-05, da Advocacia-Geral da União 

(AGU). O documento determina que todas as 

demarcações de terra dali para frente deveriam 

seguir as diretrizes do julgamento do caso 

Raposa Serra do Sol – e, portanto, adotar o 

marco temporal – e veda a revisão dos limites 

de terras já demarcadas. A tese do marco 

temporal surgiu ao longo dos anos 2000, na 

disputa em torno da demarcação da Terra 

Indígena Raposa Serra do Sol, essa tese teria 

como resultado restringir genericamente o 

direito constitucional de demarcação de terras e 

territórios tradicionais de povos indígenas e 

comunidades quilombolas caso elas não 

comprovassem a ocupação das áreas 

reivindicadas na data da promulgação da 

Constituição de 1988. Isso desconsideraria todo 

o processo de expulsão sofrido por essas 

comunidades e ela se apresenta como 

inconstitucional, na medida em que a 

Constituição de 1988 reconheceu direitos 

originários anteriores ao próprio Estado.  

Outro caso é da PEC 215, que tem 

assombrado os povos indígenas, ela pretende 

transferir para o Congresso, a demarcação de 

terras tradicionais, o que hoje é feito pelo 

ministério da Justiça. A problemática está na 

falta de representatividade indígena que o 

congresso tem e nos claros grupos de interesse 

que ele atende.   

Para os indígenas, a questão é crucial, 

uma vez que a terra representa 

sua sobrevivência física e cultural.   
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POLÍTICA BRASILEIRA 

Estatuto do Desarmamento e as Eleições 

brasileiras de 2018 

 
O Estatuto de Desarmamento é uma lei 

federal, consolidada em 2003, que tem por 

serventia elevar a burocracia e, por 

consequência, dificultar a posse e porte de 

armas pela população. A lei faz com que o 

indivíduo que deseje a posse de armas tenha que 

atestar a necessidade da arma, cuja justificativa 

é avaliada pela Polícia Federal, além de 

apresentar documentos que comprovem 

ausência de antecedentes criminais e de 

processos judiciais em andamento, residência 

fixa, emprego formal e atestados de aptidão 

técnica e psicológica. 

Antes da lei ser sancionada, o número 

de homicídios crescia de modo alarmante, quase 

8% ao ano, segundo dados do Ministério da 

Saúde e do Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (Ipea). Em 1983, o Brasil apresentava 

14 homicídios a cada 100.000 habitantes, já em 

2003, o número aumentou para 36,1 a cada 

100.000 pessoas. Após o estatuto entrar em 

vigor, o número baixou para 29,9, o que 

significa que a lei não mudou drasticamente a 

taxa de homicídios, mas a estancou. 

Atualmente, existe muita polêmica em 

torno desta questão, uma vez que tem sido 

levantada constantemente a hipótese de o 

estatuto ser finalizado ou não, visando à 

melhoria da segurança pública. No início do 

ano, a chamada “bancada da bala” aproveitou a 

intervenção militar no Rio de Janeiro para 

propor um projeto que permitisse a posse de 

armas que, por consequência, enfraqueceria o 

Estatuto do Desarmamento. E além dos 

políticos dessa bancada, existem muitos outros 

parlamentares, alguns candidatos à presidência, 

que apoiam o fim do estatuto. Candidatos como 

Jair Bolsonaro (PSL), João Amoedo (Novo) e 

Álvaro Dias (Podemos) são todos a favor do 

retorno das armas à população. Para Amoedo, 

deve-se seguir o princípio da autodefesa: “Não 

é razoável o que temos: a assimetria criada por 

uma lei que desarma o cidadão de bem, mas 

deixa as armas na mão do assassino. O Estado 

incapaz de nos defender dos 60 mil homicídios 

anuais não pode acabar com os meios de 

legítima defesa”. A opinião dos três, e de outros 

políticos na Câmara, gira em torno disto e da 

privação do direito do cidadão de escolher se 

quer ou não ter a posse de uma arma. Essa e 

outras opiniões de cunho conservador têm sido 

muito estimadas dentre os eleitores brasileiros, 

dando a candidatos de extrema-direita, como 

Bolsonaro, grande visibilidade e popularidade. 

Do outro lado, temos grande parte dos 

brasileiros que ainda se posicionam a favor de 

uma fiscalização rígida para a posse e porte de 

armas, assim como vários candidatos 

presidenciais já se pronunciaram sobre essa 

questão. Um deles, Ciro Gomes (PDT), alegou 

à Folha de São Paulo: “Segurança pública não 

se resolve armando toda a população. Se resolve 

com investimento, polícia bem treinada, bem 

paga e, acima de tudo, políticas públicas de 

educação, saúde, cultura e lazer para não deixar 

a juventude ser aliciada pelo crime”. Guilherme 

Boulos (PSOL), também se articula contra a 

revogação do Estatuto: “Vai apenas criar uma 

falsa sensação de segurança e ampliar os crimes 

de ódio”. 
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POLÍTICA BRASILEIRA 

Operação Carne Fraca, Projeto de Lei 

do Agrotóxico e Carne Artificial 
 

O Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA) é um órgão do Poder 

Executivo brasileiro responsável pela regulação 

e controle da produção agrícola e pecuária no 

país, e está ligado a alguns acontecimentos 

recentes que apareceram na mídia a respeito da 

agropecuária. 

Em março de 2017 a Polícia Federal do 

Brasil iniciou uma operação chamada Carne 

Fraca, que pretendia, e ainda pretende, 

investigar irregularidades na produção e 

comercialização de carnes por parte de 

frigoríficos bem como também fraudes 

laboratoriais relacionadas ao MAPA. 

A operação está em sua terceira fase e 

já concretizou vários pedidos de prisão, 

inclusive de grandes empresários do ramo 

pecuário, como as empresas JBS (Friboi, Seara) 

e BRF (Sadia e Perdigão). Logo em sua primeira 

fase, a Polícia Federal investigou e confirmou o 

esquema criminoso em que era oferecido 

propina em troca de certificados adulterados de 

qualidade da carne, ou seja, certificados que 

validavam produtos impróprios para o 

consumo. Além disso, funcionários e 

empresários envolvidos também praticavam 

peculato (corrupção pública), lavagem de 

dinheiro, entre outros crimes. 

As investigações trouxeram grandes 

prejuízos para o comércio de carne tanto em 

nível nacional quanto internacional, uma vez 

que o Brasil é um dos principais exportadores de 

carne do mundo e toda a situação fez com que 

muitos países diminuíssem, ou até cessassem, a 

importação de carne brasileira. 

Outro assunto polêmico relacionado ao 

MAPA que ficou em pauta recentemente diz 

respeito a um novo Projeto de Lei do 

Agrotóxico que está atualmente em votação no 

poder legislativo brasileiro (câmara dos 

deputados e senado).  

Esse projeto de lei foi proposto pelo 

atual ministro do MAPA Blario Maggi e trouxe 

grandes discussões na sociedade, colocando 

empresários do agronegócio contra vários 

setores da sociedade. 

Mas por que esse projeto de lei é tão 

polêmico? O chamado PL do agrotóxico é 

polêmico pois se aprovado passaria grande parte 

do controle sobre a produção agrícola e pecuária 

no Brasil unicamente para o MAPA, tirando, 

assim, o controle de agências que também são 

responsáveis atualmente, como a Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) – 

que diz respeito à vigilância ambiental e 

sanitária dos produtos – e o Ministério da Saúde, 

que é responsável pelo controle referente a 

impactos na saúde humana. Essa mudança 

significaria facilitar a aprovação de medidas que 

favorecem os produtores agrícolas e diminuir o 

controle da produção agropecuária, 

especialmente em relação a utilização de 

agrotóxicos e remédios, o que teria impactos 

diretos no bem-estar da população. 

Muitas substancias químicas utilizadas 

na produção agrícola necessitam de resguardo e 

grande controle pois podem prejudicar 

fortemente o meio ambiente e os consumidores, 

ou seja, a população diretamente.  Nesse 

sentido, então, observa-se uma disputa já 

histórica entre produtores rurais, que buscam 

sempre flexibilização das leis com vistas a 

maiores lucros e menores perdas, e a população 

civil como um todo, que busca produtos 

minimamente saudáveis e que não tragam tantos 

problemas diretos para a saúde e meio ambiente.  

Outro assunto em pauta atualmente e 

que se relaciona com a agropecuária é o 

desenvolvimento de carne artificial por alguns 

cientistas. Esta carne artificial já está sendo 

produzida em laboratório e é desenvolvida a 

partir de células dos animais. Mesmo que a nova 

opção não quebre totalmente com a necessidade 

da preexistência de um animal, significa uma 

outra opção de consumo para aqueles que não 

simpatizam com o tratamento dos animais na 

produção frigorifica, uma vez que não seria 

mais necessário a criação e abatimento dos 

animais. Por último, importante salientar 

também que uma possível popularização da 

“carne artificial” no mercado poderia significar 

um abalo na produção pecuária no brasil, bem 

como também para os empresários da área. 
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POLÍTICA BRASILEIRA 

Saída do Brasil da UNASUL 
 

 
 

O ministro das Relações Exteriores do 

Brasil, Aloysio Nunes Ferreira, e os chanceleres 

da Argentina, do Paraguai, da Colômbia, do 

Chile e do Peru enviaram carta à Presidência 

Pró-Tempore da União das Nações Sul-

americanas (Unasul) no dia 18 de abril. Para os 

ministros, há uma série de dificuldades que 

ameaçam o funcionamento do bloco. No 

documento encaminhado ao chanceler da 

Bolívia, Fernando Huanacumi, que está no 

comando da organização, eles informam sobre a 

decisão de suspender, por tempo indeterminado, 

a participação nas reuniões do bloco. 

A iniciativa, segundo o documento, foi 

motivada pelo impasse com o governo da 

Venezuela em relação à escolha do secretário-

geral da organização. Na carta, os chanceleres 

alegam que a Unasul está paralisada desde 

janeiro de 2017 porque a Venezuela, com o 

apoio da Bolívia, do Suriname e do Equador, 

vetou o candidato argentino ao posto de 

secretário-geral. 

Na ocasião, o candidato era o 

embaixador argentino José Octávio Bordón. 

Apesar do veto, a Venezuela e os demais países 

não apresentaram alternativa ao nome. Assim, a 

secretaria-geral ficou vaga e a organização, de 

acordo com os chanceleres liderados por Brasil 

e Argentina, acéfala.  

Na Unasul, há uma divisão entre a ala 

liderada pela Bolívia e a pela Argentina, esta 

segunda considerada conservadora e, 

atualmente, a que domina a organização. 

Criada em 2008, a Unasul foi uma 

iniciativa dos ex-presidentes Luiz Inácio Lula 

da Silva (Brasil), Hugo Chávez (Venezuela) e 

Néstor Kirchner (Argentina), os dois últimos já 

falecidos. O objetivo era incentivar a integração 

regional enquanto os países passavam por um 

importante momento de estabilidade 

democrática e avanços sociais. Com as 

mudanças conjunturais e de governos, porém, 

houve redirecionamento de prioridades e de 

tendências políticas. 

A Unasul foi formada por 12 países da 

América do Sul: Argentina, Bolívia, Brasil, 

Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai, 

Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela, unindo 

países de dois blocos regionais: Pacto Andino e 

Mercosul. Seu estabelecimento permitiu a tais 

países se articularem em torno de áreas 

estruturantes, como energia e infraestrutura, e 

coordenarem posições políticas.  

Na América do Sul está a maior reserva 

de petróleo do mundo e cerca de um terço de 

todos os recursos hídricos do planeta. O 

subcontinente concentra quase 40% da reserva 

biogenética mundial e é a 3º maior produtora 

mundial das principais culturas agrícolas (trigo, 

milho, soja, açúcar e arroz). Projeta-se que, até 

2050, a América do Sul será responsável por 

30% da produção agrícola do mundo.  

Os esforços de integração sul-

americana são de longa data e remontam ao 

ideal de Simón Bolívar (1783-1830). 
 

Integração regional no vestibular: 
1ª fase (ULBRA Medicina 2015 - Modificado) 

A compreensão da integração sul-americana 

passa pelo estabelecimento de iniciativas 

diplomáticas e na organização de estruturas já 

existentes na história e na geografia dos 

distintos países. Marque (V) verdadeiro ou (F) 

falso para as afirmações abaixo. 

( ) Os eixos de integração buscam suprir 

deficiências históricas na infraestrutura regional 

e têm como objetivo integrar infraestrutura de 

transporte, energia e comunicações. 

(   ) O planejamento de corredores terrestres tem 

o objetivo de integração urbano-regional, que 

atenda à necessidade de comercialização e 

transporte de mercadorias no processo de 

globalização. 

(A) V; V;      (B) F; V;       (C) V; F. 

Resposta: A 

 

2ª fase (UFSCar-2009) Hoje, em Brasília, os 

presidentes e representantes de países sul-

americanos assinaram o tratado que cria a União 

das Nações Sul-americanas, a Unasul. O 

documento vai apresentar as principais 

diretrizes de funcionamento na nova instituição, 

cuja função será tentar aprofundar a integração 
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regional. (Folha On-Line. 23.05.2008. 

www.folha.com.br/) 

 

a) O que é UNASUL e quais blocos já existentes 

serão integrados com a consolidação deste 

tratado? 

b) O que se pretende com a UNASUL e quais 

interesses estratégicos o Brasil tem nessa 

integração? 

 

Resposta: a) UNASUL é a sigla da União das 

Nações SulAmericanas, que reúne 12 países da 

América do Sul. Sua criação visa a aprofundar 

as relações político-econômicas e sociais, 

intensificando a integração regional. Em sua 

formação estão inseridos os blocos regionais 

Mercosul e Pacto Andino. b) Com a formação 

da UNASUL, pretende-se intensificar as 

relações regionais: seus principais objetivos 

estão centrados em uma coordenação política, 

econômica e social (levando-se em 

consideração os avanços nas áreas energéticas, 

de telecomunicação, ciências, educação) e em 

suas relações financeiras. Para o Brasil, essa 

integração significa a possibilidade de, além de 

intensificar suas relações econômicas no 

contexto da América do Sul, também a de se 

projetar como uma das lideranças geopolíticas 

nesse continente. 
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POLÍTICA INTERNACIONAL 
Reunião do G7 realizada no Canadá 

 

Ocorreu nos dias 8 e 9 de junho deste 

ano a 44ª Cúpula do Grupo dos 7 (G7) em 

Quebec, no Canadá. O G7 é constituído por sete 

dos países mais industrializados do mundo: 

Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, 

Itália, Japão e Reino Unido; juntos, eles 

representam 46% do PIB (Produto Interno 

Bruto) mundial. Em suas reuniões, realizadas 

anualmente, os líderes de cada país discutem e 

tomam decisões acerca de assuntos latentes a 

eles, como defesa e segurança, economia, 

comércio, geopolítica, meio ambiente, entre 

outros. 

 O encontro deste ano foi marcado por 

uma desavença entre os Estados Unidos e os 

outros países que compõem o grupo, o que 

demonstrou certo isolamento do país liderado 

pelo presidente Donald Trump em relação às 

demais nações. O principal motivo da discórdia 

foi a recente política de imposição de tarifas à 

importação de aço e alumínio implementada por 

Trump, que tem gerado retaliações por parte da 

União Europeia, Canadá e México, as quais o 

presidente estadunidense considerou injustas. 

As discussões sobre protecionismo fizeram com 

que outras pautas definidas previamente pelo 

anfitrião Canadá, como igualdade de gênero, 

mudanças climáticas e poluição por conta do 

uso do plástico, fossem deixadas de lado. 

 Donald Trump causou polêmica ainda 

antes de embarcar para o Canadá ao defender a 

volta da Rússia ao G7. O país fora suspenso do 

grupo (até então G8) em 2014 após a anexação 

do território ucraniano da Crimeia. Em resposta 

a Trump, o governo francês comunicou que os 

quatro países europeus haviam concordado em 

negar o retorno de Moscou. Angela Merkel, 

chanceler alemã, chegou a declarar que para que 

houvesse a volta russa, o país deveria tornar a 

questão da Crimeia melhor resolvida. 

 A conclusão da Cúpula também não 

pôde ser considerada amigável. Donald Trump 

abandonou o encontro mais cedo, não 

participando da reunião de encerramento, ao 

alegar precisar viajar à Singapura para o tão 

esperado encontro com Kim Jong-un, líder 

norte-coreano. Mais tarde, em seu Twitter, o 

líder estadunidense chamou o primeiro-ministro 

canadense Justin Trudeau de “desonesto e 

fraco”, além de declarar que havia instruído os 

representantes dos Estados Unidos a não seguir 

as resoluções estabelecidas pela Cúpula. Em 

entrevista à televisão alemã, Angela Merkel 

definiu a reunião como “deprimente” e 

“preocupante” devido à postura de Donald 

Trump. 

 Os constantes choques entre os Estados 

Unidos sob o domínio de Donald Trump e os 

demais países ocidentais, expressos nos 

desentendimentos acerca de tarifas comerciais, 

na recente saída dos Estados Unidos do acordo 

nuclear com o Irã (tão repudiada pela União 

Europeia) e em outras questões, apontam para 

incertezas sobre a homogeneidade do Ocidente 

e a efetividade de encontros como o do G7, que 

de uma forma ou outra acaba por excluir países 

de grande relevância geopolítica, como a China, 

segunda maior economia do mundo e a própria 

Rússia, além dos países do Sul.  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Angela Merkel considera “deprimente” atitude 

de Trump perante o G7, SIC Notícias, 10 jun, 

2018. Disponível em: 

<https://sicnoticias.sapo.pt/mundo/2018-06-10-

Angela-Merkel-considera-deprimente-atitude-de-

Donald-Trump-perante-o-G7> Acesso em: 

17/07/2018 

Cúpula do G7 tem início no Canadá, G1, 8 jun, 

2018. Disponível em: 

<https://g1.globo.com/mundo/noticia/cupula-do-g7-

tem-inicio-no-canada.ghtml> Acesso em: 

17/07/2018. 

EUA e aliados discordam sobre tarifas em 

reunião do G7, diz ministro canadense, G1, 2 jun, 

2018. Disponível em: 

<https://g1.globo.com/economia/noticia/eua-e-

aliados-discordam-sobre-tarifas-em-reuniao-do-g7-

diz-ministro-canadense.ghtml> Acesso em: 

17/07/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

POLÍTICA INTERNACIONAL 

O Avanço da Extrema Direita 
 

Nos últimos anos tem-se observado no 

mundo o fortalecimento e o aumento de 

discursos defendendo ideologias de extrema-

direita, o que é muito visível, por exemplo, na 

área da política.   

Na história mundial figuras como Hitler 

na Alemanha, Mussolini na Itália e Salazar em 

Portugal são exemplos de governantes de 

extrema direita que foram responsáveis por 

governos ditatoriais no século XX. Porém, ao 

longo das décadas, populações tomaram 

consciência da tragédia humanitária e dos 

resultados desastrosos provenientes de 

governos extremistas, como o nazista de Hitler 

e o fascista de Mussolini, e com isso ideais desse 

tipo foram fortemente reprimidas e acabaram 

perdendo força e sendo abafadas por algumas 

décadas. 

Porém, nos últimos anos, defensores de 

ideais extremistas têm ficado cada vez mais 

visíveis no mundo atual e ganhado espaço na 

política do mundo todo, como na Europa, nas 

Américas e também no Brasil. 

Mas o que é extrema direita? 

Primeiramente, um governo ou ideais 

extremistas podem estar presentes em ambas 

ideologias políticas, de esquerda ou de direita. 

Pode-se dizer que o que difere direita e esquerda 

no âmbito político, de maneira bem geral e 

genérica, é a preocupação central estar mais 

pautada no indivíduo (direita) ou na sociedade 

como um todo (esquerda). São exemplos de 

governos totalitários de direita, como foi dito 

anteriormente, o governo nazista de Hitler e o 

fascista de Mussolini, e de esquerda o de Stalin 

na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. 

Já o extremismo diz respeito a 

manifestações humanas que apresentam 

conservadorismo exagerado, elitismo, e 

qualquer tipo de preconceito e discriminação 

(contra diferentes etnias, culturas, gênero, classe 

social, religião, orientação sexual, etc). Nesse 

sentido, ideais de extrema direita estão 

associados a indivíduos ou grupos que 

defendem nacionalismo exacerbado, 

superioridade cultural, racial ou de gênero, 

fundamentalismo religioso, elitismo, enfim todo 

e qualquer tipo de intolerância para com outro 

indivíduo ou grupo. 

E quais são os exemplos de que 

discursos totalitários têm ficado mais forte hoje 

em dia? Na última década o mundo tem passado 

por várias crises de diversos tipos, as quais 

estão, de certa maneira, todas conectadas. Desde 

meados de 2008 o mundo tem enfrentado uma 

grande crise econômica que se iniciou a partir 

de uma crise financeira relacionada ao setor 

imobiliário nos Estados Unidos. Esta crise 

financeira, mesmo que inicialmente tenha 

impactado mais fortemente os próprios Estados 

Unidos, acabou por se espalhar e impactar o 

mundo todo. Além da crise financeira observa-

se também uma grande crise migratória no 

mundo inteiro, as quais estão intrinsecamente 

ligadas, configurando o período de maior 

mobilidade humana desde a Segunda Guerra 

Mundial. Também, pode-se dizer que na última 

década passamos por uma revolução 

tecnológica, que ao mesmo tempo em que 

facilitou e universalizou a comunicação 

humana, também tem promovido o embate entre 

diferentes perspectivas e colaborado para a 

disseminação de ideias extremistas, além do 

fomento de ódio contra pensamentos contrários. 

Nesse sentido, tem-se formado no 

mundo um cenário de diversas crises que 

servem de pano de fundo para a disseminação e 

fortalecimento de ideais de intolerância e 

extremismo para com o outro. Os exemplos 

atuais que o comprovam são vários, como a 

recente eleição de Donald Trump nos Estados 

Unidos, a decisão do Reino Unido pela saída da 

União Europeia (o chamado “Brexit”), as várias 

declarações contrárias a imigrantes por parte de 

países europeus e o crescente destaque de 

figuras políticas extremistas e marcadas por 

discursos de intolerância, como é o caso de 

Marine Le Pen na França (que ficou em segundo 

lugar nas votações à presidência em 2017), e de 

Jair Bolsonaro no Brasil. 
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POLÍTICA INTERNACIONAL 

Cúpula entre EUA e Coréia do Norte 

A guerra entre as duas Coreias, na 

verdade, nunca acabou oficialmente. O que 

garante a paz na península é um armistício, ou 

seja, uma suspensão das hostilidades, desde 

1953. Depois de mais de 60 anos de sanções e 

de isolamento da Coreia do Norte, o conflito 

começa a dar sinais de que uma solução pode ser 

possível a longo prazo. 

O encontro de Donald Trump e Kim 

Jon-Un surpreendeu até os mais otimistas, visto 

que o tom entre os dois líderes tinha 

recrudescido entre o fim de 2017 e o começo de 

2018, chegando ao ponto de ambos trocarem 

ofensas pessoais nos seus próprios perfis do 

Twitter. Outro fato relevante e que atraiu a 

atenção do mundo foi o encontro dos líderes da 

Coreia do Norte e da Coreia do Sul, Kim Jon-

Un e Moon Jae-In, respectivamente. 

O fato de a Coreia do Norte ter 

desenvolvido um programa nuclear de relativo 

sucesso possibilitou que houvesse a abertura de 

um canal de diálogo após os anos de sanções e 

hostilidades. Mesmo que os EUA adotassem 

uma retórica incendiária, ameaçando a 

destruição da Coreia do Norte, nenhuma ação 

efetiva seria tomada ante o perigo que uma 

ogiva nuclear oferece para ambos os lados. A 

bomba nuclear, nesse caso, serve como um 

instrumento de dissuasão. 

O mérito da retomada de relações 

amigáveis é muitas vezes atribuído à política 

dos EUA. Entretanto, apesar do papel 

importante que teve o presidente norte-

americano, o que é mais relevante nesse 

contexto é a disposição e os movimentos a favor 

de uma reconciliação por parte das Coreias. 

É necessário notar também que os 

encontros foram em grande parte simbólicos, 

mas não menos importantes por isso. Eles agora 

representam uma sinalização de diálogo e de 

possibilidade de um possível acordo de paz no 

futuro.  

A questão da desnuclearização ainda 

tem pendências e discordâncias entre os EUA e 

a Coreia do Norte. Do lado norte-americano, há 

o desejo por algo mais imediato, e do lado norte-

coreano, algo mais gradativo. Uma possível 

reunificação das Coreias também levaria algum 

tempo e provavelmente será um processo lento 

e gradual. 
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REFUGIADOS 

Refugiados Venezuelanos no Brasil 

 
A situação venezuelana que causou a 

crise migratória para o Brasil é resultado de uma 

série de fatores políticos e econômicos que 

vinham se agravando desde o fim do mandato 

de Hugo Chávez. Todavia, o ápice da crise se 

deu quando Maduro se estabeleceu no poder, 

após a morte de Chávez. Nesse período, o 

presidente encontrou más condições que seu 

antecessor havia deixado, além da 

surpreendente crise de uma commodity que 

sustentava, até então, a economia do país. O 

petróleo representa mais de 90% das 

exportações da Venezuela e com a chegada da 

crise em que o preço da mercadoria caiu mais 

que a metade, o governo continuou com 

medidas de controle estatal próprias do 

chavismo, modelo de socialismo inspirado no 

bolivarianismo, mas que no atual contexto 

econômico e político não se mostravam mais 

sustentável. A contínua incapacidade de 

Maduro resistir à crise foi causando uma 

situação caótica nas ruas do país onde faltam 

alimentos nos mercados, medicamentos nos 

hospitais e segurança nas ruas. A crise política 

se mostra cada vez mais grave na medida em 

que a democracia é considerada como 

questionável. Grande parte dos refugiados que 

migram para o Brasil alega a falta de liberdade 

de expressão que possuem na Venezuela, 

argumentando que há uma lei que proíbe criticar 

a política do governo, podendo até ser morto 

caso a descumpra. Além disso, o presidente 

proibiu a autorização de emissão de passaportes 

e a única solução para sair do país é ilegalmente, 

podendo ser condenado a mais de 15 anos de 

prisão caso for retido pela polícia. Para agravar 

ainda mais as circunstâncias do povo 

venezuelano, há censura midiática tanto 

nacional como internacional, tornando a 

realidade deles muito próxima a uma ditadura. 

 Por consequência, o modo que os 

refugiados encontram para sair dessa crise 

humanitária é através das imigrações ilegais 

para os países que dividem fronteira, sendo o 

Brasil um dos principais que os recebem. A 

maioria deles entra por Pacaraima, na fronteira 

com a Venezuela e percorre 200km, muitas 

vezes caminhando, até Boa Vista em busca de 

emprego e melhores condições de vida. Uma 

parcela passa pela polícia federal pedindo por 

solicitações de refúgio, mas como há uma 

grande fila de espera, muitos entram 

ilicitamente (mais de 30 mil segundo a PF). Os 

refugiados normalmente ficam nos faróis de 

Boa Vista à procura de emprego e esmola. 

Quando encontram um trabalho, aceitam ser 

explorados como mão de obra barata, recebendo 

em média R$20, pois isso equivale muito mais 

do que o salário mínimo de R$9 (convertendo a 

moeda venezuelana ao real). Os venezuelanos 

reforçam que não há como se alimentar por um 

mês com o salário que ganham em seu país de 

origem, pois se encontrarem alimentos no 

mercado, visto que já é um privilégio, ainda 

assim são caros. Dessa forma, o pouco dinheiro 

que ganham no Brasil, mandam para suas 

famílias conseguirem sobreviver na Venezuela. 
O contexto migratório venezuelano 

para o Brasil abrange muitos problemas além 

dos expostos acima. O cenário humanitário 

venezuelano somado a crise carcerária e a 

precária situação de segurança pública brasileira 

resulta em um crescente número de refugiados 

que vão para a cadeia por variados motivos, e os 

mesmos se incorporam ao PCC, muitas vezes 

por questão de sobrevivência dentro do presídio. 

Ademais, há a situação das “otchenta”, 

mulheres que, ao não ver outraopção, se 

prostituem nas ruas de Roraima, sofrendo 

muitas vezes abuso e desrespeito. 

Além disso, nota-se uma grande 

xenofobia aos imigrantes. Casos de ofensas, 

ataques e mensagens de ódio contra os 

venezuelanos tem crescido demasiadamente 

desde que a vinda deles se intensificou. Porém, 

no dia 18 de agosto de 2018, houve um ataque 

exorbitantemente notório em Pacaraima que 

assustou a comunidade nacional e internacional. 

Raimundo Nonato, um pacaraimense, foi 

assaltado e agredido por venezuelanos e como 

forma de retaliação, os moradores da cidade se 

organizaram através de redes sociais e atacaram 

os acampamentos dos refugiados, ateando fogo 

e destruindo o pouco que restava aos imigrantes.  

Estima-se que aproximadamente mil pessoas 

participaram do ato. Após essa atrocidade, 

muitos refugiados atravessaram a fronteira de 

volta à Venezuela com medo de mais ataques. 

Apesar de sofrerem muito preconceito e 

péssimas condições de vida, há algumas ONG’s 

que ajudam os refugiados a se emanciparem. 

Além disso, o governo transformou alguns 

ginásios que estavam inativados em abrigo para 

os venezuelanos. Porém, as condições em que 

vivem são muito insalubres: um a cada dois 
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venezuelanos possuem sarna, doenças 

respiratórias, cutâneas e infecções urinárias 

devido às péssimas condições sanitárias os quais 

estão expostos. Infelizmente a realidade desses 

refugiados está longe de mudar com o Maduro 

na presidência, com a comunidade internacional 

fechando os olhos para as atrocidades que ele 

anda cometendo e com a presença de 

sentimentos e atos xenofóbicos nos locais em 

que se refugiam.  
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Glossário: 

Bolivarianismo: “é um conjunto de doutrinas 

políticas que vigora em partes da América do 

Sul, especialmente na Venezuela. O termo 

bolivarianismo provém do general venezuelano 

do século XIX Simón Bolívar, libertador que 

 

REFUGIADOS 

A separação de famílias na fronteira 

entre México e Estados Unidos 

 
 Pode-se considerar que as políticas anti-

imigração do presidente estadunidense Donald 

Trump tenham ido longe demais a partir de abril 

deste ano, com a separação de famílias na 

fronteira entre México e Estados Unidos, 

consequência da determinação de “tolerância 

zero” à imigração. A nova política estabeleceu 

que imigrantes adultos que tentassem entrar 

ilegalmente no país fossem processados 

criminalmente e levados a centros de detenção 

para aguardar julgamento, diferentemente dos 

procedimentos aplicados anteriormente, por 

meio dos quais o imigrante poderia solicitar 

refúgio nos Estados Unidos ou ser deportado na 

fronteira. Com a “tolerância zero”, as crianças 

passaram a ser separadas dos pais por não 

poderem ser detidas, e assim levadas a abrigos 

do governo, sem saber o destino de seus 

familiares. 
 Estima-se que quase 2.000 menores de 

idade tenham sido separados dos pais ou tutores 

em um espaço de tempo de seis semanas (de 19 

de abril a 31 de maio); cerca de 50 dos quais 

eram brasileiros. A situação gerou diversas 

críticas tanto internamente aos Estados Unidos 

(por parte dos partidos Republicano e 

Democrata¹, personalidades políticas e 

ativistas) quanto externamente, através da 

pressão por parte de alguns países e até das 

Nações Unidas e da Organização dos Estados 

Americanos (OEA)² para que a ocasião fosse 

revertida. A separação decorrente da “tolerância 

zero” foi considerada um ato imoral e desumano 

por muitos críticos de Trump, como a ex-

secretária de Estado e concorrente de Trump nas 

últimas eleições, Hillary Clinton. 

 O Ministério das Relações Exteriores 

brasileiro também adotou postura firme quanto 

à questão, considerando “práticas cruéis” a 

separação de famílias na fronteira e exigindo 

que houvesse a reunião das famílias o mais 

rápido possível. 

 Cedendo às pressões, Donald Trump 

acabou por assinar, no dia 20 de junho, uma 

ordem executiva para evitar a separação de 

familiares, fazendo com que famílias de 

imigrantes fossem detidas juntas. No dia 

seguinte, houve o ordenamento para que todas 

as famílias separadas fossem reunidas. O 

presidente ainda criticou o posicionamento do 

partido Democrata (seu opositor) ao não apoiar 

uma maior rigidez nas leis anti-imigração, 

atitude que, segundo Trump, seria responsável 

pela dura consequência das separações 

familiares. No entanto, apesar do ordenamento, 

o processo das reuniões tem sido demorado, sob 

a justificativa da falta de sincronia entre as 

informações sobre as localizações das crianças 

e as de seus pais, somada ao caos na fronteira 

entre México e Estados Unidos. Resultado disso 

foi o prazo para a reunião das famílias ter sido 

extrapolado, fazendo com que muitas crianças 

ainda não fossem reunidas a seus pais. 
 Casos de separação de famílias na 

fronteira estadunidense acontecem há cerca de 

dez anos, porém nunca com tanta intensidade 

quanto neste ano. A “tolerância zero” de Trump, 

além de deter e processar criminalmente os 
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imigrantes ilegais, apresenta o polêmico projeto 

da construção de um muro entre Estados Unidos 

e México, de maneira a evitar ainda mais a 

imigração latina. 

 De modo geral, pode-se considerar que 

essas políticas são parte de uma série de 

medidas isolacionistas bastante presentes na 

política externa de Donald Trump. Além do 

endurecimento das leis anti-imigração, o 

presidente tem adotado ações protecionistas³, 

como a imposição de tarifas à importação de 

produtos como aço e alumínio; além de ter 

causado controvérsias ao sair de importantes 

convenções internacionais. 

Notas 

1. Os Estados Unidos são um país conhecido 

pelo bipartidarismo, ou seja, a existência de dois 

partidos políticos principais que dividem e 

disputam o poder. Há, portanto, os partidos 

Republicano e Democrata, cada um com suas 

características. Atualmente, o partido 

Democrata é caracterizado por se aproximar 

mais das causas sociais e do sindicalismo; e 

defender o liberalismo econômico, mas que haja 

algum tipo de intervenção no mercado por parte 

do Estado. O partido Republicano, por sua vez, 

é bastante ligado ao pensamento liberal 

conservador, ao capitalismo de livre mercado e 

à livre iniciativa; além de uma posição mais 

isolacionista frente às questões externas. 

2. A Organização dos Estados Americanos 

(OEA) é um organismo político internacional 

fundado em 1948 que abrange todos os 35 

países das Américas. Funciona como fórum 

para discussões e tomadas de decisão de cunho 

jurídico, político e social para o continente. 

3. O protecionismo pode ser considerado um 

conjunto de políticas econômicas que valorizam 

o mercado interno em detrimento do externo. 

São ações protecionistas a imposição de tarifas 

às importações e o subsídio à produção interna, 

de maneira a favorecer os fornecedores locais. 
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SOCIEDADE 

Crise do sistema prisional brasileiro 

 

 
(imagem: Jornal de Brasília\charges) 

O sistema prisional do Brasil está em 

colapso. Atualmente cerca de 700 mil pessoas 

estão em cárcere, levando o Brasil à 4ª posição 

de maior população carcerária do mundo.  Uma 

das causas desta crise é a superlotação dos 

presídios: são colocadas vinte e quatro pessoas 

em uma cela com capacidade para quatro. Um 

exemplo do complexo prisional de Pedrinhas 

(MA) ilustra a realidade dos presidiários de todo 

o Brasil. 

Essa superlotação ocorre por fatores 

como o excesso de prisões provisórias, que em 

94,8% dos casos é fruto de prisões em 

flagrantes; estes já fazem parte de 40% da 

população carcerária, antes mesmo de serem 

julgados. Uma forma de atenuar o problema é a 

audiência de custódia, em que o preso em 

flagrante tem acesso a um juiz em até 24 horas 

após a prisão, e este avaliará o caso e irá decidir 

se a continuidade da prisão é necessária.  

Outro fator é o uso de regime fechado 

quando há penas alternativas: em casos de 

condenações com menos de oito anos de 

reclusão, o condenado pode cumprir pena no 

regime semiaberto ou aberto desde o início, 

segundo o Código Penal.  Enquanto 53% 

dos presos foram condenados nesses termos, 

apenas 18% cumprem pena em regimes mais 

brandos – a maior parte cumpre regime fechado, 

apesar das possibilidades dadas pela lei. A 

precariedade dos presídios é alarmante: 

condições sub-humanas, falta de alimentação 

adequada, falta de higienização e possibilidades 

de ressocialização e reeducação, que são 

direitos básicos os quais o Estado é responsável 

por prover. Muitas das esposas e familiares são 

responsáveis por levar um kit para seu detento, 

contendo produtos de higiene básica e 

alimentos. 

A falta de estrutura, superlotação e 

ineficácia das políticas de ressocialização e 

reeducação agravam a violência dos presídios e 

fortalece as facções criminosas, que surgem 

dentro desses locais como forma de resistência.  

Para pensar em sistemas de 

ressocialização, reeducação e até mesmo em 

políticas de encarceramento deve-se levar em 

consideração a situação de exclusão social e 

econômica que o indivíduo sofre antes e depois 

da prisão. 72,13% dos indivíduos encarcerados 

possuem apenas o ensino fundamental 

completo, considerando que neste dado entram 

pessoas que foram alfabetizadas informalmente 

e também analfabetos. Somente 26,88% tiveram 

ensino médio incompleto, ensino médio 

completo, ensino superior incompleto ou 

completo. Ou seja, a população que é mais 

afetada pela falta de políticas públicas 

governamentais, como políticas de educação, é 

a maioria em situação de cárcere.  

Além do fato de que esse sistema não 

garante a ressocialização do indivíduo na 

sociedade, haveria empregos para as 700 mil 

pessoas e estrutura para o retorno delas?.  Acaba 

por reforçar o preconceito com as pessoas que 

já cumpriram sua pena, dificultando o alcance 

ao trabalho e a aumentando a dificuldade de se 

ressocializar. Consequentemente reincidem ao 

crime, sofrem situações de miséria ou se tornam 

dependentes químicos; 70% das pessoas que 

estão na Cracolândia, em São Paulo, já tiveram 

passagem no sistema carcerário. 

Portanto, a crise do sistema prisional 

brasileiro está certamente ligada à estrutura 

política do país, e toda a sua análise deve levar 

em conta  as formas pelas quais essa instituição 

foi criada, e quais são, de fato, suas 

consequências para a sociedade. 
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SOCIEDADE 

Questão separatista na Espanha 

 

 
 

A Espanha é formada por inúmeras 

nações e populações étnicas diferentes, todas 

com suas próprias coesões sociais. Nesse 

sentido, seu território é marcado por várias 

instabilidades políticas, nas quais várias regiões 

do país, destacando-se a Catalunha e o País 

Basco, buscam sua independência do governo 

espanhol.  

 A Catalunha, região que se encontra no 

nordeste do país, é culturalmente independente 

da Espanha, e a vontade de se separar já não é 

recente: data dos séculos XVIII e XIX, quando 

houve grande desenvolvimento econômico na 

região. É também uma região autônoma, ou 

seja, possui seu próprio Parlamento e o idioma 

oficial catalão, mas não possui autonomia total 

-  ainda deve responder ao Estado espanhol, 

associação que é garantida pela Constituição 

Espanhola de 1978. 

 Apesar deste sentimento estar presente 

na sociedade catalã por várias décadas, houve 

grande repressão de todas as regiões autônomas 

da Espanha quando Francisco Franco (1892-

1975) deu um golpe de Estado, instaurando a 

ditadura franquista e centralizando todo o poder 

na capital Madrid, até banindo o idioma catalão 

do país durante o período.  

 Após a morte de Franco em 1975 e a 

volta da democracia do país, foi criado uma 

nova Carta Constitucional em 1978 – que 

permanece até hoje – que traria de volta o poder 

para as regiões autônomas através da 

generalitat, que seriam os ‘governos próprios’. 

Com o tempo, o poder destes governos foi 

aumentando, com destaque para 2006, quando 

foi aprovado um referendo na Catalunha que 

previa a ampliação dos poderes da Generalitat e 

seu status de nação dentro do território 

espanhol.  
 Com isso, em setembro de 2017, foi 

aprovada uma lei que convocaria um referendo 

no primeiro dia de outubro do mesmo ano, sobre 

a independência da Catalunha – 

aproximadamente 2,2 milhões de pessoas 

votaram, e quase 90% destas votaram ‘sim’.  

 Vários dos motivos apontados pelos 

separatistas ao movimentar as ações de 

independência foram de que o governo de 

Madrid estava tentando centralizar novamente o 

poder na capital, o que prejudicaria a autonomia 

destas regiões, e assim, a independência seria 

preferível. Além disso, a Catalunha é uma das 

regiões mais desenvolvidas da Espanha – 

representando quase 20% do PIB nacional -, e 

foi argumentado pelos separatistas que a 



47 

 

Espanha roubava quase metade desta 

quantidade para si mesma.  

 A reação do governo espanhol para o 

referendo foi de imediata represália. Através do 

artigo 155 da Constituição espanhola, que 

afirma que devem ser “adotadas medidas 

necessárias” para garantir a obediência das 

regiões autônomas, o governo acionou a polícia 

para tentar frear a votação do referendo, usando 

até a violência, mas sem sucesso. Com as novas 

eleições realizadas no final de 2017, o 

parlamento catalão foi alterado, mas não se sabe 

ainda as medidas que serão tomadas pelo 

governo espanhol, já que é a primeira vez em 

que o artigo acima citado foi acionado, o que, 

em tese, poderá destituir o governo vigente da 

Catalunha.  

 Nos últimos anos, os movimentos 

separatistas também estão em força no País 

Basco. Tal como na Catalunha, o desejo por 

independência na região foi fortemente 

influenciado pela ditadura de Franco. Um 

evento de grande destaque foi o bombardeio da 

cidade de Guernica, localizada no território 

basco, em 26 de abril de 1937, pelo governo 

nacionalista franquista. Tal evento teve grandes 

repercussões pela história da região e até do país 

inteiro, inclusive inspirando o pintor Pablo 

Picasso (1881-1973) a pintar seu famoso quadro 

“El Guernica” (1937).  

 Dentro destas repressões, que incluía o 

banimento do idioma local, euskara, e dos 

símbolos tradicionais bascos, houve a criação 

do grupo separatista ETA (Euskadi Ta 

Askatasuna, ou “Pátria Basca e Liberdade”) em 

1959, buscando a independência da região 

durante a ditadura franquista.  
Porém, mesmo com a morte de Franco 

em 1975, o grupo não parou suas operações e 

começou a utilizar técnicas terroristas, 

resultando em vários atentados a favor da 

independência basca. Em 2011, anunciaram o 

fim de todas as suas atividades armadas, e no dia 

2 de maio de 2018 a organização declarou que 

acabou com todas as suas estruturas e iniciativas 

políticas.  
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TERRORISMO 

Legalização do porte de armas e 

Terrorismo Branco 

 
A legalização do porte de armas tem 

sido um assunto recorrente no Brasil. Alguns 

políticos defendem o porte como um direito do 

cidadão de agir em sua defesa e em defesa de 

sua família ou propriedade. Acredita-se que ter 

uma arma à disposição aumenta a segurança do 

portador e que tê-la não significa estritamente 

usá-la e, tampouco, usá-la para matar alguém. 

Existem alguns países em que a 

sociedade civil está autorizada à posse. O que 

mais se destaca entre eles são os Estados 

Unidos, que tem esse direito pautado em sua 

própria Constituição. Na Segunda Emenda, diz-

se que o cidadão que apenas se sentir ameaçado 

está habilitado a utilizar sua arma para acabar 

com esta ameaça. A reflexão acerca deste 

pensamento é bastante profunda e aponta para o 

perigo desta liberdade: o que seria sentir uma 

ameaça? E em que ponto este é um argumento 

válido para atentar contra a vida de outro ser 

vivo? 

Os países mais ricos do mundo, com 

exceção dos EUA e da Suíça, têm realizado 

campanhas de desarmamento desde o fim do 

século passado. Japão e Reino Unido, por 

exemplo, observam desde o início dos anos 

2000 uma queda substancial no número de 

homicídios, isto porque houve a proibição total 

do porte de armas. Dos países considerados 

desenvolvidos, a Suíça é a única nação com 

cidadãos armados e alta segurança. Estudiosos 

afirmam que este fenômeno ocorre porque o 

país possui baixíssima taxa de criminalidade, o 

que exclui a possibilidade do uso da arma. Já os 

Estados Unidos, no qual a legislação sobre o 

porte e a quantidade de armas permitidas a cada 

cidadão varia de estado para estado, o número 

de crimes e homicídios é realmente elevado.  

As discussões relacionadas a este 

assunto são as mais diversas, pois os dados 

demonstrados pelas pesquisas dependem 

diretamente dos interesses de quem as faz. No 

Brasil, desde a criação do Estatuto do 

Desarmamento (ver tema Estatuto do 

Desarmamento e as Eleições Brasileiras), a 

incidência de latrocínio (roubo seguido de 

morte) e de casos de homicídio diminuiu 

significativamente. No entanto, parlamentares 

ligados às empresas de fabricação de armas (os 

denominados de “bancada da bala”) afirmam 

que o problema de segurança do país está 

diretamente ligado com a impossibilidade de 

defesa do “cidadão de bem”.  
Este argumento é facilmente rebatido, 

principalmente porque, para que um cidadão 

comum (que não costuma utilizar uma arma de 

fogo) conseguir se defender de maneira 

assertiva em uma situação de assalto, por 

exemplo, é necessário que ele tenha muita 

habilidade com a arma e frieza para lidar com a 

situação. Além disso, muitos dados apontam 

que, em países com o porte legal, muitos dos 

casos de homicídio são derivados de brigas 

entre pessoas alcoolizadas ou despreparadas, 

não entre um ladrão e um pai de família. De todo 

modo, é consenso que o papel de aplicar a 

justiça sobre qualquer caso é dado ao Estado. 

Por fim, o argumento central para o 

desarmamento da população é aquele que 

compreende que o porte de armas permite que 

casos de terrorismo branco ocorram. Terrorismo 

branco é, literalmente, o terrorismo cometido 

por pessoas brancas, como um terrorismo racial. 

Os casos mais graves deste tipo de terrorismo 

são vistos nos Estados Unidos, país no qual a 

chamada “liberdade” permite a existência de 

grupos que caçam negros e gays, por exemplo. 

Tais grupos representam muito mais perigo em 

um contexto de facilidade de acesso às armas. 

Além disso, ainda ocorrem as famosas e 

recorrentes chacinas dentro de escolas. 

Especialistas do assunto afirmam que estes 

casos só acontecem com tanta regularidade 

porque jovens realmente muito novos têm, 

dentro de suas casas, muitas armas à disposição.  

Nos EUA, somente entre janeiro e 

fevereiro de 2018, foram apurados 18 casos de 

ataques em escolas, com elevados números de 

mortos. Desde 2000, mais pessoas foram mortas 

em escolas no país do que durante o século XX 

inteiro. Neste século, 77% dos casos dos ataques 

foram realizados por jovens entre 11 e 18 anos. 

Os números são realmente alarmantes e os 

especialistas ligam diretamente esta incidência 

ao porte de armas descontrolado no país. 

Diante disso, fica evidente que este é 

um assunto que deve ser minuciosamente 

discutido, especialmente no Brasil, país que tem 

problemas muito sérios de segurança e que tem 

uma população extremamente descontente neste 

aspecto. É imprescindível refletir sobre os 

perigos que andar armado representa, 

principalmente porque o momento em que a 
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arma pode ser utilizada não é delimitado por 

ninguém, muito menos pela lei. Também é 

crucial refletir sobre os perigos de armar 

qualquer pessoa que alega ser uma “cidadã de 

bem”, visto que, dessa forma, pode-se estar 

armando um homem ou uma mulher com ideais 

supremacistas e terroristas. Tendo em vista o 

contexto social e político polarizado no mundo 

todo, facilitar o porte de arma pode ser um 

grande problema para os governos e para as 

populações. 
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TERRORISMO 

Guerra Comercial EUA x China 

 
Estados Unidos e China são as maiores 

economias do mundo. Ambos os países têm uma 

indústria muito robusta e PIB’s que ultrapassam 

os 10 trilhões de dólares ao ano. Além disso, 

ambos são pólos de desenvolvimento de 

tecnologia de ponta. É natural que ambos 

tenham pontos de atrito e conflito de interesses. 

 Desde que assumiu a presidência dos 

EUA, Donald Trump, vem tomando medidas 

que visam diminuir os déficits da economia 

norte-americana. Ele faz isso, principalmente, 

através de tarifas sobre as importações e revisão 

sobre os acordos desvantajosos para o seu país, 

segundo a visão dele. De acordo com a 

concepção de Trump, os EUA devem se fechar 

mais ao mercado internacional; o que gera 

críticas no sentido de desfavorecer o país 

levando fábricas para outros territórios e 

diminuindo os empregos em solo norte-

americano. 

O principal alvo dessas ações é a China, 

dado o seu tamanho e relevância internacional, 

e principalmente pelo alto volume de trocas 

comerciais efetuados entre ela e os EUA, com 

os norte-americanos importando muito mais do 

que exportam. O presidente dos EUA taxou 

diversos produtos chineses, ou seja, o valor a ser 

pago para eles entrarem nos EUA ficou maior, 

assim o mercado interno deve substituir aquilo 

que vinha de fora. Dessa maneira espera-se que  

a economia do país se fortaleça, pois o mercado 

interno precisando suprir a necessidade de 

produtos, mais empregos são criados. 

A China, em resposta a essas atitudes, 

tem tomado medidas parecidas com relação a 

produtos norte-americanos. Essas manobras 

acabam gerando diversos efeitos, alguns 

esperados e outros nem tanto. 

Uma das consequências da taxação de 

importações é o desfavorecimento de algumas 

empresas dos próprios EUA, que dependem de 

produtos ou matérias-primas importadas. Os 

efeitos para o consumidor podem ser o aumento 

dos preços dos bens de consumo, pois fica mais 

caro produzir com tarifas mais elevadas. 

Acontece também de algumas empresas 

resolverem deixar o país por causa do preço que 

a produção e, consequentemente, o produto final 

atingiria com as novas tarifas.  

Obviamente que a guerra comercial tem 

motivos comerciais, como o próprio nome já 

diz. Entretanto um dos principais motivos para 

a queda de braço entre os dois países é a 

ascensão da China no cenário internacional, e 

não somente economicamente, mas 

militarmente, no setor tecnológico e até 

diplomático.  

A briga entre os dois países envolve 

muito mais que apenas produtos e matéria-

prima, mas envolve áreas estratégicas que 

influenciam diretamente na segurança nacional 

e que podem ser primordiais na proeminência de 

um ou de outro no sistema internacional no 

longo prazo. 
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TERRORISMO 

 Oriente Médio 

 

 O Oriente Médio é uma das regiões 

mais instáveis e conflituosas do mundo, e o 

terrorismo, que tanto assusta as civilizações 

ocidentais nos dias de hoje, já é uma 

realidade enfrentada pelos habitantes 

daquela região há muito tempo. Pode não 

parecer, mas o Oriente Médio sofre com 

ataques terroristas praticamente todos os 

dias, e o número de vítimas fatais 

frequentemente é de dezenas ou ainda 

centenas. Isso porque a mídia ocidental não 

repercute esses ataques como fazem com as 

ocorrências na Europa (como o massacre 

ocorrido em Nice, na França, na 

comemoração do Dia da Bastilha em 2016) 

ou nos Estados Unidos (no atentado à 

Maratona de Boston em 2013). 

 As causas para o Oriente Médio ter 

se tornado esse ambiente tão belicoso são 

várias. Entre eles está a  sua própria história: 

origem dos conflitos entre árabes, 

israelenses e palestinos; a posição 

geográfica, no contato entre três continentes 

(Europa, Ásia e África); suas condições 

naturais, pois a maior parte dos países ali 

localizados é dependente de água de países 

vizinhos; a presença de recursos 

estratégicos no subsolo, caso específico do 

petróleo; posição no contexto geopolítico 

mundial, entre outros.  

As fronteiras dos países foram 

definidas pelas nações europeias, e não 

levaram em conta a história, a tradição e as 

organizações e agrupamentos sociais 

preexistentes. 

 Mas a questão religiosa é uma das 

mais sensíveis, isso porque no Oriente 

Médio coabitam diversos grupos religiosos 

e existem divergências entre grupos da 

mesma religião. Podem ser citados os 

conflitos entre judeus e muçulmanos (Israel 

e Palestina) e entre as vertentes islâmicas 

sunita e xiita, predominantes na Arábia 

Saudita e no Irã, respectivamente.  

É importante salientar que o Islã, por 

si só, não prega a violência nem incentiva os 

ataques terroristas. São as diferentes 

interpretações do Alcorão, o livro sagrado 

dos muçulmanos, que acabam gerando 

visões distorcidas da religião e que, 

consequentemente, fazem nascer 

organizações com propostas extremistas na 

região, como a Al- Qaeda e o Estado 

Islâmico. 

 A partir de 2010 teve início uma 

onda inédita de protestos e manifestações 

contra diversos governos autoritários e 

ditatoriais em países do Oriente Médio e do 

norte e nordeste da África. A Primavera 

Árabe, como ficou conhecida, apresentou 

reverberações no Egito, Tunísia, Líbia, 

Argélia, Bahrein, Iraque, Jordânia, Omã, 

Iêmen, Arábia Saudita, Marrocos, Líbano 
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etc. E uma das consequências foi a guerra 

civil da Síria, que se estende até hoje e tem 

como um dos atores combatentes o Estado 

Islâmico. 

Certos grupos terroristas e também 

indivíduos que agem independentemente 

(os “lobos solitários”), aproveitam-se das 

rupturas sociais e do caos gerados por 

eventos como a Primavera Árabe para 

realizar ataques, os quais em muitos casos 

possui o único e exclusivo objetivo de matar 

o maior número possível de pessoas, a fim 

de provocar o terror, ou seja, traumas físicos 

e psicológicos nos alvos. 

Para se ter uma ideia de como o 

terrorismo é um problema grave e relevante 

no Oriente Médio, de acordo com um 

levantamento feito pela organização 

“Consórcio Nacional para o Estudo do 

Terrorismo e Reações ao Terrorismo”, um 

centro de excelência presente na 

Universidade de Maryland, nos EUA, 75% 

dos ataques mundiais se concentram em 10 

países, e dentre eles, 5 localizam-se no 

Oriente Médio. No ano de 2016, o Iraque foi 

o país que mais sofreu com o terror, tendo 

uma média de 33 vítimas fatais por dia. 
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