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Quem somos? 

O Grupo de Elaboração de Cenários Prospectivos é um grupo 

de estudos e extensão da UNESP - Franca. Foi fundado em 2004 e 

atualmente conta com 9 alunas dos 2º e 3º anos do curso de Relações 

Internacionais e é orientado pela Profa. Dra. Fernanda Mello 

Sant’Anna, professora do mesmo curso. Apesar do nome difícil, 

nosso trabalho envolve prospectar, ou seja, pensar e elaborar 

possíveis futuros de um determinado tema. Fazemos isso a partir de 

um conjunto de métodos escolhidos por nós – e baseados em autores 

que achamos relevantes -, métodos esses que partem desde uma 

análise histórica do tema, passam por uma seleção de variáveis, atores 

e fatos e vão até pensar em acontecimentos que muitas vezes parecem 

absurdos, mas que podem acontecer no futuro. Depois disso, 

buscamos divulgar o máximo possível nossos relatórios, para 

informar a sociedade e influenciar suas próximas atitudes de maneira 

estratégica. Não vão pensando que usamos bola de cristal, não somos 

videntes ou profetas. Acreditamos que “o futuro não prevê-se, mas 

prepara-se”. Como nosso trabalho envolve muitos temas e um amplo 

levantamento de informações, foi com o intuito de auxiliar os alunos 

pré-vestibulandos – momento extremamente importante para seus 

futuros -, que elaboramos o Manual do Mundo. Queremos poder 

espalhar um pouco do conhecimento que a universidade nos dá e 

ajudar de alguma forma a preparação daqueles que estão prestes a 

participar desse novo mundo a entender o mundo maior. Boa sorte em 

suas próximas escolhas, o Cenários espera que o manual seja útil. 
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TRANSPOSIÇÃO DO RIO SÃO 

FRANCISCO 

 
O Projeto de Integração do Rio São 

Francisco (PISF), mais conhecido como 

transposição do Rio São Francisco, é a maior 

obra de infraestrutura hídrica do país, dentro da 

Política Nacional de Recursos Hídricos. O 

objetivo do projeto é garantir a segurança 

hídrica de 12 milhões de pessoas em 390 

municípios nos estados do Ceará, Pernambuco, 

Paraíba e Rio Grande do Norte, e garantir o 

desenvolvimento das regiões do Semiárido 

nordestino. 

A região do Nordeste possui 28% do 

total da população brasileira, no entanto, possui 

apenas 3% da disponibilidade de água do país. 

A importância do Rio São Francisco decorre do 

fato de que ele detém 70% de toda a oferta de 

água da região, sendo uma bacia hidrográfica de 

extrema importância principalmente nos 

períodos de estiagem que afetam o Nordeste. 

As obras tiveram início no ano de 2007, 

e as primeiras cidades a receberem a água da 

transposição foram Monteiro, no estado da 

Paraíba, e Sertânia, no estado de Pernambuco, 

no dia 10 de março de 2017.  

O projeto se divide em 2 eixos, o Norte 

e o Leste.  O Eixo Norte possui 260 quilômetros 

de canais e é responsável por abastecer todos os 

4 estados. O Eixo Leste possui 217 quilômetros 

de canais e abastece apenas os estados de 

Pernambuco e Paraíba. As obras do Projeto de 

Integração do Rio São Francisco passam pelos 

seguintes municípios no Eixo Norte: Cabrobó, 

Salgueiro, Terranova e Verdejante (PE); 

Penaforte, Jati, Brejo Santo, Mauriti e Barro 

(CE); São José de Piranhas, Monte Horebe e 

Cajazeiras (PB). Já no Eixo Leste, o 

empreendimento atravessa os municípios 

pernambucanos de Floresta, Custódia, Betânia e 

Sertânia; e em Monteiro, na Paraíba. 

Ao todo, a obra envolve a construção de 

13 aquedutos, nove estações de bombeamento, 

27 reservatórios, nove subestações de 230 

quilowatts, 270 quilômetros de linhas de 

transmissão em alta tensão e quatro túneis. 

Além do uso para abastecimento 

humano e dessedentação animal, a água 

também pode ser utilizada para gerar renda e 

promover o desenvolvimento socioeconômico 

das famílias da região. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMAZÔNIA – DESMATAMENTO E 

SUAS CONSEQUÊNCIAS 
 

Há muita desinformação que circunda o 

tema, por exemplo a frase “a Amazônia é o 

pulmão do mundo” não é verdadeira porque o 

balanço de oxigênio é neutro. O oceano faz a 

função de gerador de O2 com mais eficácia. 

Ainda que não funcione como uma usina de O2 

a floresta amazônica é de crucial principalmente 

para o clima do Brasil e do mundo.  

O gráfico demonstra a queda do 

desmatamento ao longo das últimas duas 

décadas, mas o aumento do ano de 2015 para 

2016 é um indicativo preocupante de uma 

possível tendência. Os dados são fornecidos 

pelo Ministério do meio ambiente, o ano de 

2017 está se consolidando como outro ano de 

elevação do índice de desmatamento.  

A floresta influencia o clima através da 

sua massiva evapotranspiração que transforma 

a massa de ar equatorial continental que seria 

seca em uma corrente úmida, esta massa é 

responsável pelo balanço das chuvas no resto do 

país. Além da umidade da floresta há também a 

mata ciliar, nome dado à mata que habita o 

entorno de nascentes e pequenos rios.  

A destruição destes ocasiona queda nos 

índices pluviométricos dos rios da região 

causando desastres à fauna e flora, além de 

complicações sociais para a população que 

depende dos rios para a sua sobrevivência como 

é o caso da população ribeirinha e indígenas. 

Em partes a responsabilidade de 

aumento recaí sobre a as mudanças do código 

florestas que alterou as diretrizes legais que 

regulam o desmatamento como por exemplo a 

flexibilização do uso das regiões de várzea. 
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RESISTÊNCIA DAS 

SUPERBACTÉRIAS 

 
 As superbactérias estão se tornando 

um problema cada vez maior de saúde em todo 

o mundo. Segundo publicação do jornal O 

Globo, em fevereiro de 2016, “este problema 

[...], de acordo com um relatório encomendado 

pelo governo britânico [...], deve custar a vida 

de 10 milhões de pessoas por ano a partir de 

2050, caso as pesquisas não consigam avançar 

na produção de novas drogas”. 

As superbactérias são bactérias 

causadoras de doenças e resistentes a muitos 

antibióticos. Quanto maior for a resistência, 

mais difícil é o tratamento para a pessoa 

doente ou infectada. Hoje os surtos estão 

ocorrendo mais frequentemente em 

decorrência do mau uso dos antibióticos (uso 

indiscriminado, sem a prescrição e 

acompanhamento de um médico). Dessa 

forma, muitos acabam abandonando o 

tratamento sem eliminar a bactéria, que ganha 

resistência ao medicamento. 

Alguns dos compostos dos antibióticos 

passam inalterados pelo organismo humano e 

animal, e ao chegarem ao meio ambiente 

também representam um risco, pois algumas 

bactérias mais adaptadas, ao serem expostas à 

uma carga baixa desses medicamentos geram 

resistência. Segundo a revista “Nature”, em 

publicação no dia 22 de fevereiro de 2016, 

descobriu-se que o método utilizado por esses 

micro-organismos para criar resistência é a 

produção de uma membrana proteica externa, 

impedindo assim que os medicamentos entrem 

e façam efeito. 

As más condições de higiene, como 

falta de esterilização dos materiais e 

higienização das mãos tornam os centros 

cirúrgicos lugares propícios para o 

desenvolvimento e surtos das superbactérias. 

Em razão dessas condições, da velocidade de 

reprodução das bactérias e da presença, nos 

ambientes hospitalares, de pessoas debilitadas, 

a infecção pode se espalhar facilmente, 

podendo levar o indivíduo rapidamente à 

morte. 

Desde o início da década, a frequência 

com que casos de surtos ocorrem vem 

alertando as autoridades da área da saúde no 

Brasil. O primeiro caso a chamar a atenção foi 

no Distrito Federal, em 2010, quando 163 

pacientes foram contaminados em hospitais 

diferentes, pela superbactéria KPC, e 18 deles 

morreram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOENÇAS TRANSMITIDAS PELO 

AEDES AEGYPTI 
 

Uma das principais doenças que 

assolam o território brasileiro é a dengue, 

doença transmitida pelo Aedes aegypti. 

Igualmente transmitida pelo “mosquito da 

dengue”, a zika foi amplamente disseminada 

em 2016, sendo o mosquito o principal vetor 

de contágio da febre amarela e chikungunya 

também. Assim se faz preciso compreender a 
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origem e proliferação desse vetor, além dos 

danos e das formas de profilaxia das doenças 

transmitidas por ele. 

O Aedes aegypti é originário do Egito. 

O mosquito se dispersou pela África e chegou 

à América, segundo indícios, durante a época 

do comércio de escravos africanos para o 

continente americano, especialmente para o 

Brasil. A partir de meados dos anos 1990, com 

a classificação da dengue como doença 

endêmica, o mosquito passou a estar 

anualmente em evidência. Isso ocorre 

principalmente com a chegada do verão, 

quando a maior intensidade de chuvas favorece 

sua reprodução. 

Apenas as fêmeas picam o ser humano 

para sugar seu sangue, processo conhecido 

como hematofagia, pois ela precisa de sangue 

para a produção dos ovos, que são depositados 

em água limpa parada. Em pouco tempo, esses 

ovos se transformam em larvas, que vivem na 

água até chegarem à fase adulta. Para 

transmitir o vírus ao ser humano, ele precisa 

estar presente na saliva do mosquito, o que 

acontece 10 dias após o Aedes picar um ser 

humano infectado. Podem-se destacar alguns 

fatores que contribuem para eficácia de 

transmissão de doenças pelo Aedes aegypti, 

como a facilidade adaptação, proximidade com 

o meio urbano, distribuição de ovos em vários 

pontos e hábitos alimentares flexíveis.   

 

Sintomas 

• Dengue - febre, dores no corpo, 

predominantemente musculares, dores 

de cabeça e nos olhos, falta de ar, 

manchas na pele e indisposição. Em 

casos mais graves, a dengue pode 

provocar hemorragias, que, por sua 

vez, podem levar a óbito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Chikungunya - também causa febre e 

dores no corpo, mas as dores 

concentram-se principalmente nas 

articulações. Alguns sintomas da 

chikungunya duram em torno de duas 

semanas; todavia, as dores articulares 

podem permanecer por vários meses. 

• Zika - causa os sintomas mais leves. 

Pacientes com essa enfermidade 

apresentam febre mais baixa que a da 

dengue e chikungunya, olhos 

avermelhados e coceira característica. 

Normalmente a zika não causa morte, 

e os sintomas não duram mais que sete 

dias. Vale frisar, no entanto, que a 

febre zika relaciona-se com uma 

síndrome neurológica que causa 

paralisia, a Síndrome de Guillain-

Barré, e também há indicio de sua 

relação com casos de microcefalia. 

• Febre Amarela - é uma doença 

infecciosa grave causada por vírus. 

Geralmente, quem contrai este vírus 

não chega a apresentar sintomas ou os 

mesmos são muito fracos. As 

primeiras manifestações da doença são 

repentinas: febre alta, calafrios, 

cansaço, dor de cabeça, dor muscular, 

náuseas e vômitos por cerca de três 

dias. Foi considerada erradicada de 

áreas urbanas brasileiras em 1942, mas 

casos de contaminação foram 

confirmados em cidades de Goiás e 

Amapá em 2014. 

 

 

Prevenção 

A erradicação do mosquito é muito 

difícil. Segundo o Centro de Prevenção e 

Controle de Doenças dos Estados Unidos, o 

Aedes aegypti é muito resistente, o que faz 

com que sua população volte ao seu estado 

original rapidamente após intervenções 

naturais ou humanas. A prevenção da doença 

deve ser feita evitando sua disseminação. Os 

mosquitos criam-se na água e proliferam-se 

dentro dos domicílios e suas adjacências. 

Qualquer recipiente (como caixas d'água, latas 

e pneus) contendo água limpa são ambientes 

ideais para que a fêmea do mosquito ponha 

seus ovos, portanto deve-se evitar o acúmulo 

de água parada em recipientes destampados 

devem ser tomadas medidas de proteção 

individual ser tomadas medidas de proteção 
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individual, como a vacinação contra a febre 

amarela, especialmente para aqueles que 

moram ou vão viajar para áreas com indícios 

da doença. Outras medidas preventivas são o 

uso de repelente de insetos, mosquiteiros e 

roupas que cubram todo o corpo. 

As campanhas de conscientização 

popular e os mutirões contra a dengue são 

extremamente necessários para controlar os 

focos de reprodução do mosquito. Quando há 

muitos casos, configurando uma epidemia, é 

mais simples conseguir o apoio da população, 

mas, fora deste período, é mais complexo 

sensibilizar as pessoas para a questão. Uma 

abordagem nova vem sendo testada na Bahia e 

em São Paulo. Machos transgênicos do Aedes 

aegypti são liberados na natureza e, no 

cruzamento com fêmeas comuns, geram larvas 

que morrem antes de atingir a fase adulta, o 

que, com o tempo, reduz a população do 

mosquito em uma determinada área. 

Responsável por testes realizados desde maio 

em Piracicaba, no interior paulista, a empresa 

Oxitec informou que os resultados estão sendo 

analisados por sua equipe técnica e que ainda 

não há uma previsão de quando serão 

divulgados. 

 

Malária 

Doença infecciosa febril aguda, cujos agentes 

etiológicos, causadores, são protozoários. No 

Brasil, a magnitude da malária está relacionada 

à elevada incidência da doença na Região 

Amazônica e à sua potencial gravidade clínica.  

A malária começa como a gripe, com 

os primeiros sintomas surgindo entre nove e 14 

dias após a infecção. Os sintomas incluem 

febre (podem ocorrer ciclos típicos de febre, 

calafrios e suor em grande quantidade), dor nas 

articulações, dores de cabeça, vômitos 

frequentes, convulsões e coma.  

Se a malária simples não é tratada, ela pode se 

tornar grave – anualmente, cerca de oito 

milhões de casos de malária progridem para 

malária grave.  Mortes por malária podem 

ocorrer devido a danos cerebrais (malária 

cerebral) ou danos aos órgãos vitais.  

Cinco espécies de protozoários do 

gênero Plasmodium podem causar a malária 

humana. No Brasil, há três espécies associadas 

à malária em seres humanos. O mosquito An. 

darlingi é o principal vetor, transmissor, de 

malária no Brasil, cujo comportamento é 

altamente favorável à infecção humana, muito 

encontrada dentro e nas proximidades 

residenciais. Esta espécie cria-se, 

normalmente, em águas de baixo fluxo, 

profundas, límpidas, sombreadas e com pouco 

aporte de matéria orgânica e sais. Outras 

espécies também têm importância 

epidemiológica no Brasil, mas em menor 

escala ou em regiões geográficas menos 

abrangentes.  

De acordo com a Organização Mundial 

da Saúde (OMS), 198 milhões de casos de 

malária foram reportados em 2013, e o 

protozoário transmitido pelo mosquito matou 

584 mil pessoas. Apesar de o índice de 

mortalidade pela malária ter diminuído quase 

25% desde 2000, a doença ainda mata uma 

criança a cada minuto na África. 

 

Zika Vírus e Microcefalia 

Foi confirmada a relação causal entre o 

zika vírus e doenças como a microcefalia em 

recém-nascidos e a síndrome de Guillain-Barré 

em adultos. Diversos estudos, dentre eles um 

do Departamento de Imunologia da USP, 

comprovam que o vírus causa lesões no 

cérebro de bebês de mães infectadas com zika, 

causando também a morte de precursores 

neurais e infectando células da placenta.  

Especificamente, o zika vírus sequestra 

uma proteína humana chamada Musashi-1 

(MSI1) para permitir que ele se replique nas 

células-tronco neurais, matando-as. Quase 

todas as proteínas MSI1 nos embriões 

humanos em desenvolvimento são produzidas 

nas céulas-tronco neurais, que têm o papel de 

formar o cérebro do bebê. Isso poderia explicar 

por que as células do cérebro em 

desenvolvimento são tão vulneráveis à zika. 

A associação entre a zika e a 

microcefalia já havia sido estabelecida, mas os 

cientistas ainda não têm uma ideia clara de 

como o vírus provoca as sequelas cerebrais.  

Em relação aos casos de microcefalia 

registrados no Brasil, até maio deste ano foram 

confirmados 322 casos, número bem abaixo do 

registrado no auge da epidemia em meados de 

novembro de 2015. A diminuição de novos 

casos levou o Ministério da Saúde a declarar o 

fim da emergência nacional em saúde pública 

por zika e microcefalia em maio deste ano.  
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FEBRE AMARELA 
 

A febre amarela é uma doença típica 

das Américas do Sul e Central, além de alguns 

países da África. Essa doença é causada por 

um vírus e transmitida através da picada de um 

mosquito. 

A febre amarela silvestre, menos 

conhecida, é transmitida por mosquitos dos 

gêneros Haemagogus e Sabethes e os macacos 

são seus principais hospedeiros. Assim, 

quando um indivíduo adentra uma área 

silvestre, pode correr o risco de ser picado por 

um mosquito contaminado com o vírus. Há 

também a febre amarela urbana, mais 

conhecida e transmitida pelo mosquito Aedes 

aegypti.  

Evitar a disseminação do mosquito é a 

melhor forma de prevenção da doença. Tendo 

a água como meio mais propício de criação e 

reprodução, quaisquer recipientes como caixas 

d'água, latas e pneus contendo água limpa são 

ambientes ideais para que a fêmea do mosquito 

ponha seus ovos, de onde nascerão larvas que, 

após se desenvolverem na água, tornar-se-ão 

novos mosquitos. Portanto, deve-se evitar o 

acúmulo de água parada em recipientes 

destampados. Além disso, devem ser tomadas 

medidas de proteção individual, como 

a vacinação contra a febre amarela, 

especialmente para aqueles que moram ou 

viajarão para áreas com indícios da doença. 

No início do ano de 2017, uma 

epidemia de febre amarela alastrou-se entre os 

macacos e, desde então, mais de 4240 mortes 

foram registradas entre os primatas. A atual 

epidemia atinge as zonas rurais de Minas 

Gerais e Espírito Santo, colocando em risco a 

existência de populações inteiras dos primatas. 

Além da doença, os macacos correm o risco de 

serem mortos em decorrência da falta de 

informação e conhecimento de parte da 

população, que acreditando que esses animais 

são os transmissores do vírus, atentam contra 

suas vidas. Esse tipo de comportamento agrava 

a situação e possui a capacidade de gerar um 

grande desequilíbrio ecológico, uma vez que 

esses animais são importantes semeadores 

naturais: espalham as sementes pelo solo 

quando comem frutas, além de liberarem o 

esterco que favorece o nascimento de árvores. 

Os macacos, na realidade, são como 

sentinelas, ou seja, sinalizadores da doença. 

Por estarem na mata, estão mais expostos aos 

mosquitos e, consequentemente, são os 

primeiros afetados por certas patologias. 

Assim, quando se nota um primata doente – 

com febre amarela -, tem-se indícios de que os 

seres humanos a ela também estão expostos. 
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Transmissíveis, entre elas, além do já 

conhecido HIV/Aids, há também um 

crescimento, principalmente, da sífilis e 

gonorreia. Devido ao aumento significativo 

das notificações de casos dessas respectivas 

doenças, o governo tem se munido de planos e 

preparações específicas ao seu combate, tendo 

em vista que a situação já é alarmante. 

Dados do Ministério da Saúde 

demonstram que em 2015 o país bateu o 

recorde de pessoas em tratamento com 

antirretrovirais, o que demonstra um maior 

acesso da população ao tratamento. Contudo, 

também há a informação de que as ocorrências 

de sífilis por transmissão sexual cresceram 

603% em seis anos. 

Dessa forma, observa-se que a 

população tem tido fácil acesso ao tratamento, 

mas não está dando a devida atenção à 

proteção e prevenção. O nível de infecção 

chegou ao ponto de que, atualmente, 

considera-se que o Brasil vive uma epidemia 

de sífilis. 

Tal doença é causada por uma bactéria 

que pode levar a problemas de fertilidade, ou 

mesmo a morte, quando não tratada, além de 

que há possibilidade de sua transmissão para 

os bebês em casos de mulheres grávidas, que 

pode resultar em malformações do sistema 

nervoso ou até a morte. 

As causas do aumento ainda estão em estudo, 

mas uma das que se destaca é o sucesso dos 

tratamentos antirretrovirais, que por si, 

afastaram o rótulo letal da AIDS/HIV, fazendo 

com que os jovens percam o hábito pela 

prevenção. Outro fator que deve ser levado em 

consideração é o desabastecimento de 

penicilina benzatina, principal antibiótico para 

o tratamento, causado pela falta de matéria-

prima para sua produção, que afetou países do 

mundo inteiro, de modo que sua escassez pode 

ter contribuído para aumentar o número de 

bebês com sífilis congênita. 

A diminuição do uso de preservativo, 

ao que se percebe, é uma tendência global que 

está resultando no reaparecimento de antigas 

DSTs em outras localidades também, como 

EUA e Europa. Com o aumento dos casos, há, 

consequentemente, aumento do uso do 

remédio e busca para tratamento, resultando no 

uso excessivo, ou até mesmo no mal-uso, 

dessas drogas, de forma nasce uma nova 

problemática, a resistência dessas bactérias ao 

medicamento, reduzindo as opções de 

tratamento. 

Não somente para sífilis, assim como 

para gonorreia e clamídia, o aumento da 

transmissão da doença tem promovido mais 

casos de resistência, fazendo com que a 

Organização Mundial de Saúde (OMS) peça 

aos governos que mantenham o monitoramento 

de cepas resistentes (quando determinada 

amostra de bactérias está resistente a alguns 

antibióticos). Isso gera busca por novos 

tratamentos e consequentemente, a elevação 

dos custos com medicação. Dessa forma, 

observa-se que a prevenção tem se tornado a 

solução mais viável e necessária para o 

tratamento dessas doenças. 
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CÓLERA NA SÍRIA 

A cólera, doença bacteriana contraída 

pela ingestão de água e alimentos 

contaminados, historicamente vitimiza 

indivíduos em situação de risco, como 

refugiados. Campos de refugiados e áreas 

devastadas por conflitos, como é o caso da 

Síria, configuram ambientes propícios para o 

surgimento dos casos de cólera, que com 

facilidade se multiplicam, visto as más 

condições sanitárias e a deterioração da 

infraestrutura médica nesses lugares. 

Trata-se de uma doença que, em casos 

como esse, muitas pessoas são expostas. Como 

essas, em sua maioria, foram deslocadas e 

estão em ininterrupto trânsito dentro e fora de 

seu país, é fácil pressupor cenários em que a 

situação descrita saia de controle. Sabendo 

ainda que grande parte dos indivíduos 

contaminados pela cólera não exibem sintomas 

e, portanto, não são tratados, há um constante 

temor da proliferação descontrolada da doença. 

Na Síria, um surto de cólera foi identificado no 

ano de 2015, após situação semelhante afetar o 

Iraque. A precariedade e decadência da 

infraestrutura médica do país (que acompanha 

o ritmo da precarização do conflito como um 

todo) e a falta de auxílio de agências 

internacionais culminaram em uma situação de 

alto risco e ameaça internacional. A ausência 

de infraestrutura básica impossibilita o 

tratamento da doença, que em condições 

normais é facilmente remediada. A demora no 

tratamento da cólera pode levar à morte devido 

a desidratação e falha dos rins, visto que, após 

a ingestão de alimentos e/ou água 

contaminados, a bactéria da cólera - cujo nome 

científico é Vibrio Cholerae, mas apresenta-se 

popularmente como Vibrião colérica - se 

instala nas paredes do intestino delgado, 

interferindo nos processos do organismo e 

levando-o a secretar grande quantidade de 

água, fluidos e sais importantes. O resultado da 

demora no diagnóstico e no tratamento pode 

ser constatado nos casos sírio e iraquiano em 

que mortes foram registradas. 

O fluxo massivo de refugiados 

provenientes do conflito sírio pode ser 

responsável, em uma prospecção bastante 

realista, por encubar e carregar essa bactéria 

para as demais regiões do Oriente Médio e 

Europa. O bombardeamento de clínicas e 

hospitais tornam a situação ainda mais crítica. 

Cada vez menos diagnósticos são feitos, visto 

a precariedade existente e contribuindo para a 

disseminação da doença, o que pode 

facilmente resultar em uma situação 

epidêmica, como a observada no Iraque meses 

antes de atingir a Síria. 

Constata-se que doenças cujo principal 

meio de transmissão é a água (contaminada) e 

que são de simples transmissão, como é o caso 

da cólera, tornam-se previsíveis em situação 

como a vivida na Síria. Há muito que o país 

está vulnerável à cólera e a outras doenças 

transmitidas devido más condições de 

saneamento e escassez de água potável, e seria 

apenas uma questão de tempo até os casos 

começarem a surgir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOMO NALEDI, UM POSSÍVEL 

ANCESTRAL DO SER HUAMANO?  
 

Na região conhecida como “Berço da 

Humanidade”, onde hoje é a África do Sul, foi 

descoberto o que parece ser o maior grupo de 

vestígios de uma nova espécie do gênero 

humano. Em uma caverna desta região, entre 

2013 e 2014, um grupo de cientistas coletou 

ossos de indivíduos que foram anunciados 

como o Homo naledi, nosso mais novo 

ancestral. Com uma interessante mistura de 

características de homens e primatas, inicia-se 

uma nova visão para a história da evolução 

humana, a qual se encontra cada vez mais 

longe de ter sido um desenvolvimento linear e 

mais se parece um aglomerado de galhos em 

que conviveram e competiram as diversas 

espécies de hominídeos.  

A partir dos vestígios encontrados, foi 

possível caracterizar o Homo naledi como um 
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VOCÊ SABIA? 

Um surto de cólera atingiu um país 

americano há não muito tempo. Trata-se do 

Haiti em 2010, logo após um forte terremoto 

ter devastado o país e resultado em grave 

crise humanitária. 
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hominídeo de cérebro, com pernas longas e pés 

que se assemelham aos dos humanos modernos 

– com exceção dos dedos curvos, característica 

de macacos que passam longo tempo nas 

árvores. Desta maneira, há certa cautela ao 

chamar a nova espécie de “humana”, e por 

ainda não ser possível datar os fósseis, alguns 

antropólogos suspeitam que os ossos 

pertençam a duas espécies diferentes. De 

qualquer forma, a descoberta representa em 

maior destaque que o gênero Homo, durante 

sua evolução, não partiu de uma espécie a 

outra, mas conviveu em uma confusão de 

grupos que, provavelmente, viveram juntos 

lutando pela sobrevivência, exibindo 

características que surgiam e outras que 

desapareciam ao longo do tempo. 

É importante ressaltar que, por 

inúmeras vezes, a vontade de descobrir “o 

ancestral mais antigo do homem” e ganhar a 

notoriedade com tal descoberta sujeita os 

cientistas a serem pouco cuidadosos quando 

anunciam novos achados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Australopithecus 

Espécies que viveram entre 3,9 e 2,5 

milhões de anos atrás – são os mais 

antigos hominídeos, bastante próximos ao 

gênero Homo. 

Homo naledi 

Idade ainda não definida – com os estudos 

ainda avançando, pouco se sabe sobre essa 

nova espécie, se eles se relacionaram com 

os Homo sapiens (ser humano) ou até 

mesmo se realmente pertencem ao gênero 

Homo. 

Homo erectus 
Viveu entre 1,8 milhão e 300 mil anos 

atrás – considerado um dos possíveis 

ancestrais do Homo sapiens. 
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ESTADOS EXÓTICOS DA MATÉRIA, 

NANOTECNOLOGIA E 

COMPUTAÇÃO QUÂNTICA 

 

Estados exóticos da matéria 

O prêmio Nobel de 2016 laureou em 

Física descobertas teóricas sobre estados da 

matéria topológicos e suas transições. Mas o 

que isso significa? 

Os estados da matéria que 

reconhecemos e estudamos no nosso dia-a-dia 

são sólido, líquido e gasoso, com suas 

características e propriedades particulares, 

assim como suas transições. O ponto de 

ebulição - transição do líquido para o gasoso - 

da água é 100º C, seu ponto de fusão - transição 

do liquido para o sólido - é 0º C, ambos no nível 

do mar. Porém, em temperaturas muito altas ou 

muito baixas, a matéria se comporta de formas 

diferentes, e os cientistas premiados 

desenvolveram métodos matemáticos para 

estudá-los, visto que essas formas diferentes são 

indicativos da composição e dinâmica quântica.  

Em temperaturas muito altas, gases 

ganham ou perdem elétrons (são ionizados) 

formando o plasma. Grande parte da matéria no 

universo está nesse estado, tendo algumas 

propriedades como a dos gases – não tem 

volume definido a menos que contido em algum 

espaço – mas apresentando diferenças que o 

classificam como um novo estado físico, como 

por exemplo pelas suas propriedades 

eletromagnéticas. 

 

 

 

 

 

 

 

Próximo do zero absoluto na escala 

Kelvin, a menor temperatura teórica, existem os 

átomos frios, com propriedades desafiadoras, 

como superfluidez, supersolidez, propriedades 

eletromagnéticas e térmicas particulares. 

Dentre eles há o condensado de Bose-Einstein. 

A descoberta desse estado da matéria – previsto 

por Einstein, mas só observado pela primeira 

vez em 1995 –, como indica o grande o 

intervalo de tempo entre sua suposição teórica e 

sua observação, significa que foi necessário um 

avanço enorme nas técnicas e tecnologias para 

produzir a situação que forma tal matéria, bem 

como sua manipulação, notadamente a 

turbulência quântica e vórtices em 

condensados.   

 

         Outro átomo frio 

são os superfluidos. 

Popularizado por ser um 

líquido que, quando em 

um recipiente, “sai” 

pelas paredes do 

mesmo, é um exemplo 

de como o avanço de 

técnicas e em ciência 

não apenas questiona a 

nossa compreensão 

sobre o mundo, 

aparentemente estática e 

completa, mas também 

põe novos horizontes ao 

conhecimento e à 

experiência do universo 

como o conhecemos. 

 

Nanotecnologia 

  Nano é uma unidade indicativa do 

tamanho dos elementos dessa tecnologia: 10-9. 

Isso significa 0,000000001m, o que possibilita 

soluções mais eficientes a pesquisas, como às 

de diagnóstico de doenças, materiais para a 

reparação de tecidos, distribuição de drogas 

pelo corpo, novos materiais para as mais 

diversas áreas, de construção civil a eletrônicos, 

etc. 

O prêmio Nobel de Química em 2016 

foi destinado à pesquisa que desenvolveu e 

sintetizou máquinas moleculares. Estas criam 

estruturas sintéticas para utilizar suas energias 

para, assim, mover a “menor máquina do 

mundo”. Esse é só mais um exemplo de como a 

nanotecnologia tem ampla aplicação e 

possibilita maior eficiência em, virtualmente, 

todas as tecnologias.  

Supercondensados 
e superfluídos

Sólido

Líquido

Gasoso

Plasma
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Computadores quânticos 

Computadores começaram, e até hoje 

são, essencialmente, calculadoras. O último 

grande avanço nessa área é a utilização de 

propriedades da mecânica quântica para fazer 

cálculos mais velozes, já que os bits 

(informações do software, assumem o valor de 

0 ou 1) podem ser partículas quânticas, 

chamadas de qubits (como fótons ou elétrons). 

Segundo a Bussiness Insider, 30 qubits 

equivalem a um computador tradicional que faz 

10 trilhões de cálculos por segundo. Para 

comparar, um computador doméstico faz 7 

bilhões de cálculos por segundo. Isso possibilita 

a execução de tarefas mais complexas em um 

menor tempo, o que é fundamental para 

softwares de lançamento de satélites, 

simulações científicas, processamento de dados 

em bancos, dentre outras atividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARMAS QUÍMICAS 

 
As armas químicas são misturas 

químicas que podem ser utilizadas como arma 

para dizimar alvos inimigos. Muitas delas na 

forma de gás, provocam sérias lesões em seus 

alvos, quando não os matam. Esse tipo de 

armamento ainda tem um diferencial que é 

determinante: a relativa facilidade de confecção 

quando comparados a outros tipos de 

armamentos da mesma grandeza, como armas 

biológicas e bombas com capacidade de 

destruição semelhante. 

 São fáceis de serem produzidas, pois as 

armas químicas surgiram do desenvolvimento 

da indústria de pesticidas e qualquer estrutura 

razoável desse setor seria capaz de produzi-las 

com capacidade de destruição elevada. 

Geralmente são lançadas com bombas aéreas, 

mísseis ou foguetes de artilharia. 

As armas químicas não são novidade no 

mundo, sua primeira aparição sistemática foi na 

Primeira Guerra Mundial (1914-1918). O cloro 

foi utilizado no conflito, pois é considerado um 

gás sufocante na medida em que causa o 

ressecamento das vias respiratórias. Esse 

ressecamento provoca a liberação de líquidos 

nos pulmões gerando edemas que levam a 

morte. 

 Na mesma guerra ainda surgiram: o gás 

mostarda (famoso por causar queimaduras, 

bolhas e cegueira temporária), cianeto de 

hidrogênio, ácido prússico (estes dois últimos, 

quando inalados, se associam com as células do 

sangue impedindo que estas consigam carregar 

oxigênio, o que leva a morte), entre outros. 

 Com o passar do tempo e os inúmeros 

conflitos que se seguiram desde 1918, as armas 

químicas foram se desenvolvendo e novos tipos 

começaram a aparecer no cenário internacional. 

Os mais famosos são o gás Sarin e o VX. 

Ambos provocam sérias consequências aos 

atingidos, pois, ao inalar, os alvos cessam de 

produzir uma enzima que diminui um 

VOCÊ SABIA? 

 

O termo “nanotecnologia” foi 

criado e definido pela Universidade 

Científica de Tóquio no ano de 1974. Entre 

1980 e 1990, muitas outras teorias foram 

elaboradas em cima desta definição básica 

criada por um professor da Universidade 

de Tóquio: “pequeno tamanho de vários 

itens utilizados para a construção de 

componentes inteligentes e de alta 

tecnologia”. Finalmente, no ano de 2000, a 

nanotecnologia começou a ser 

desenvolvida em laboratórios e as 

pesquisas em cima desta tecnologia 

aumentaram significativamente, tanto que 

hoje ela é o centro das atenções em várias 

áreas da Ciência. 

 

 Jogo da imitação (2014) – O filme 

retrata o início da computação narrando a 

história de um de seus precursores, Alan 

Turing. 

 Transcendence (2014) – Os desafios 

éticos da utilização da nanotecnologia para a 

construção de inteligência artificial são 

retratados no filme estrelado por Morgan 

Freeman. 
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importante neurotransmissor que leva a um 

descontrole, fazendo com que os afetados 

chorem, urinem e defequem involuntariamente. 

Os usos mais recentes de armas 

químicas podem ser encontrados na Síria, onde, 

supostamente, Bashar Al-Assad tenha feito uso 

deste tipo de armamento para controlar a guerra 

civil que já se arrasta no país há mais de 5 anos. 

Em 1993, foi assinada uma convenção 

que regula os usos e também define armas 

químicas. Segundo o tratado, elas são proibidas 

em todos os casos, exceto aqueles em que se 

busque um fim pacífico. 
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100 ANOS DA MORTE DE ÉMILE 

DURKHEIM 

 
Émile Durkheim (1858-1917) foi 

renomado pensador francês que se debruçou 

sobre os eventos relacionados ao coletivo e 

contribuiu para que assim surgisse a Sociologia 

enquanto campo de estudo autônomo. Teve 

grande impacto sobre o mundo das ciências 

sociais e humanas em geral, principalmente 

através de suas famosas obras regras do método 

sociológico, o suicídio, da divisão do trabalho 

social, dentre outras. 

O pensamento de Durkheim e toda a sua 

sociologia se amparam no conceito de fato 

social. O fato social é o objeto de estudo da 

sociologia segundo o autor, e seria toda maneira 

de agir, fixa ou não, suscetível de exercer sobre 

o indivíduo uma coerção exterior. Ou então 

ainda, que é geral na extensão de uma sociedade 

dada, apresentando uma existência própria 

independente das manifestações individuais que 

possa ter. Assim, o fato social possui três 

características: sua capacidade de existir em si, 

abranger uma determinada sociedade e ter 

caráter coercitivo. Portanto, será objeto de 

estudo para a sociologia, qualquer manifestação 

social que se encaixe nesses três critérios acima 

citados. Como exemplos, o autor cita a 

linguagem, o dinheiro e a religião. 

Durkheim também é conhecido por ser 

identificado como um positivista. A corrente 

positivista, que tem em Auguste Comte um de 

seus maiores expoentes, é uma vertente 

acadêmica que identifica na sociedade e nos 

objetos de estudo das ciências humanas uma 

harmonia e relações entre si que podem ser 

expressas de maneira precisa, da mesma 

maneira que as ciências exatas identificam e 

tratam seus objetos de estudo. Assim, a 

racionalidade, a neutralidade pura, o 

organicismo e uma tendência em elaborar leis 

que expliquem o comportamento da sociedade 

são marcas dessa vertente. Por isso que 

Durkheim nos diz que é necessário tratar os 

fatos sociais como “coisas”.  

A coerção social é um conceito de 

Durkheim que dialoga com os fatos sociais e se 

refere à adesão forçada que os indivíduos têm 

perante os elementos sociais que os cercam. No 

exemplo da linguagem (enquanto idioma), uma 

pessoa brasileira será forçada a falar o português 

falado no Brasil, enquanto residir em sua terra 

natal, pois assim diz o fato social que rege esse 

fator aqui no Brasil. Consequentemente, o não 

cumprimento com este “mandamento” será 

respondido com o isolamento do indivíduo não 

conformista perante o resto da sociedade. Ainda 

no mesmo exemplo, se a mesma pessoa passar a 

falar alemão, russo ou polonês, ela será 

reprimida, pois não se adequou aos parâmetros 

da sociedade. O mesmo raciocínio se aplica 

desde o exemplo acima citado sobre linguagem 

até questões morais mais complexas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MORTE DE ZYGMUNT BAUMAN 
 

 No dia 09 de janeiro de 2017 faleceu aos 

91 anos o sociólogo e filósofo polonês Zygmunt 

Bauman, na cidade de Leeds, na Inglaterra. 

Bauman foi o criador do conceito de 

modernidade líquida e considerado um dos 

principais intelectuais do século XX. 

Trabalhava como sociólogo e professor emérito 

de sociologia na Universidade de Leeds há mais 

de 30 anos. 

 Sua obra se caracterizou por uma visão 

crítica da sociedade pós-moderna e globalizada. 

Ao longo da carreira, abordando temas como 

classes sociais, Holocausto, socialismo, 

hermenêutica, consumismo, globalização, 

modernidade e pós-modernidade, Bauman 

desenvolveu uma sociologia além de crítica, 

emancipadora. Crítico ferrenho da sociedade 

contemporânea, o conceito de modernidade 

líquida definia o seu pensamento sobre a 

volatilidade das estruturas e instituições sociais. 

Para o autor, o Estado-nação, o emprego, a 

família, o compromisso com a comunidade, 

eram apenas acordos temporários e passageiros. 

 Zygmunt Bauman nasceu na Polônia no 

ano de 1925. Filho de uma família judia, aos 13 

anos escapou da invasão nazista na Polônia em 

1939 e se refugiou com a família na União 

Soviética. Mais tarde, após alistar-se no exército 

polonês no front russo, retornou ao seu país de 

origem, onde lecionou durante anos filosofia e 

sociologia na Universidade de Varsóvia. Após 

um período em Israel, em 1972 Bauman 

instalou-se definitivamente na Inglaterra, época 

em que já era considerado uma autoridade no 

campo da sociologia. 
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 Entre as obras publicadas no Brasil, 

destacam-se: Modernidade líquida, Amor 

líquido: Sobre a fragilidade dos laços humanos, 

Vida líquida, Tempos líquidos, Globalização – 

As consequências humanas, O mal-estar da 

pós-modernidade, Vidas desperdiçadas, 

Europa, uma aventura inacabada e Ética pós-

moderna. O autor também foi agraciado com 

diversos prêmios, entre eles o Prêmio Amalfi de 

Sociologia e Ciências Sociais (1992), o Theodor 

W. Adorno (1998) e o Príncipe de Astúrias de 

Comunicação (2010). 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÊMIO NOBEL DE LITERATURA 

PARA BOB DYLAN 
 

Aos 75 anos, o cantor e compositor 

estadunidense Bob Dylan foi ganhador do 

Prêmio Nobel de Literatura 2016. Além do 

título, Dylan, que é considerado um dos maiores 

nomes da música do século XX, recebeu 8 

milhões de coroas suecas (cerca de R$ 2,9 

milhões). 

Tanto na música como na Literatura, 

Bob Dylan foi fortemente influenciado pela 

geração beatnik e pelos poetas modernos 

americanos. “Como artista, foi altamente 

versátil e trabalhou como pintor, ator e autor de 

roteiro”, lembrou o comunicado da Academia 

Sueca, organização responsável pela escolha e 

anunciação do ganhador do prêmio. Dylan foi o 

primeiro americano a vencer o Nobel de 

Literatura desde Toni Morrison, em 1993. 

Na entrevista coletiva após o anúncio do 

ganhador, a secretária-geral da Academia 

Sueca, Sara Danius, comparou a obra do novo 

Nobel a dos poetas gregos Homero e Safo. “Eles 

escreveram textos poéticos que foram feitos 

para serem ouvidos, declamados, muitas vezes 

com instrumentos [musicais], do mesmo jeito 

que Bob Dylan. Nós ainda lemos Homero e 

Safo, e nós apreciamos”, afirmou ela. 

O primeiro livro lançado por Dylan, 

sem ser uma coletânea de suas letras, foi o 

volume de poesias experimentais “Tarantula”, 

de 1971. Dois anos mais tarde, saiu “Wrintings 

and Drawings”, com textos e desenhos. Ele é 

autor ainda do best-seller autobiográfico 

“Chronicles: Vol. One”, de 2004. 

A opção por um músico – e não por um 

escritor de ofício – soa incomum, mas o nome 

de Dylan vinha sendo cotado há anos. Também 

poeta e com diversos livros publicados, o artista 

é aclamado, sobretudo, pelo lirismo de suas 

letras. Desta vez, no entanto, ele não estava 

entre os favoritos nas casas de apostas. 

Reconhecendo que o Nobel de 

Literatura de 2016 possa ter parecido 

surpreendente, Sara Danius declarou que Dylan 

foi escolhido “por criar novas expressões 

poéticas dentro da grande tradição da música 

americana”. 

A Academia citou ainda que “Dylan 

tem o status de um ícone” e que “sua influência 

na música contemporânea é profunda”. “Ele é 

provavelmente o maior poeta vivo”, declarou 

Per Wastberg, membro da instituição. 

A nota biográfica do prêmio afirmou 

que “Dylan gravou um grande número de álbuns 

que giram em torno de temas como a condição 

humana, religião, política e amor”. Dentre os 

clássicos compostos por ele, estão “Blowin’ in 

the Wind”, “Subterranean Homesick Blues”, 

“Mr. Tambourine Man” e “Like a Rolling 

Stone”. 
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100 ANOS DA EXPOSIÇÃO DE ARTE 

MODERNA DE ANITA MALFATTI 

 

O início do século XX foi um período 

de transformações políticas, sociais e culturais 

no mundo, o que contagiou o novo estilo de vida 

e pensamento da época. Com o estopim da 

Primeira Guerra Mundial, em 1914, o Brasil se 

voltou ao incentivo da indústria nacional, 

originando assim, a burguesia industrial e o 

operariado nacional. Nesta época, São Paulo 

crescia com os lucros do café, recebendo 

milhares de migrantes da zona rural e do 

exterior, entretanto, ainda era considerada uma 

cidade “provincial”. 

Foi em 1917, que a cidade se chocou 

com a exposição de pinturas de Anita Malfatti. 

A exposição trazia 53 obras da pintora, com um 

cunho moderno, que foi desenvolvido pela 

artista quando estudava o assunto, com a 

vanguarda no exterior.  Logo, os toques de 

cubismo, impressionismo e futurismo, 

causaram um choque na crítica, que estava 

acostumada com o realismo e naturalismo 

vigentes. Tais críticas provocaram reações 

violentas. O escritor Monteiro Lobato escreveu 

um artigo crítico sobre as obras da pintora.  

Entretanto, artistas saíram em defesa da 

pintora. As alfinetadas entre estes e 

conservadores como Monteiro Lobato foram 

vistas como declarações de guerra que 

culminaram na Semana de Arte Moderna de 

1922.  

Desta maneira, a exposição de pinturas 

modernas, de Anita Malfatti, foi considerada a 

primeira exposição de arte moderna no país, 

servindo de catalisador e semente do 

modernismo brasileiro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Você sabia?  

O modernismo brasileiro foi um 

movimento de contestação de antigos 

padrões estéticos e um esforço artístico 

para a criação da identidade nacional. 

No âmbito intelectual, trabalhou com a 

valorização de nossas raízes indígenas, 

africanas e caipiras, com fusão do 

progresso ao futuro.  

O movimento influenciou futuramente 

outros movimentos artísticos como: o 

Cinema Novo, o Tropicalismo e a 

poesia marginal. 
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GOVERNO TRUMP 

 
Campanha: 

Donald Trump anunciou sua intenção 

de concorrer à presidência dos Estados Unidos 

em 16 de junho de 2015, selecionando Mike 

Pence, então governador de Indiana, como seu 

vice-presidente, e sendo marcado por uma série 

de polêmicas desde o princípio. Empresário e 

personalidade televisiva, Trump já era 

conhecido por suas construções luxuosas de 

cassinos, hotéis, campos de golfe, entre outras, 

sendo uma das pessoas mais ricas do mundo. 

Seu discurso de candidatura foi 

marcado pelo slogan “Make America Great 

Again” (em português, “Tornar a América 

Grande Novamente”), com declarações 

xenófobas, principalmente contra os 

mexicanos, ao tratar da imigração ilegal. Uma 

de suas promessas mais polêmicas foi a 

construção de um grande muro na fronteira 

entre os Estados Unidos e o México, alegando 

que esta construção seria financiada pelo 

governo mexicano. Também abordou a dívida 

pública do país, o terrorismo islâmico e recusou 

qualquer patrocínio de sua campanha, 

afirmando que utilizaria seus próprios recursos. 

 

Eleições: 

As eleições que tiveram Donald Trump 

como vencedor e 45º presidente dos Estados 

Unidos ocorreram no dia 8 de novembro de 

2016. Apesar de previsões e pesquisas 

pontuarem o contrário, Trump derrotou Hillary 

Clinton, mesmo recebendo, na totalidade, um 

menor número de votos. Isso ocorre devido ao 

sistema estadunidense de Colégio Eleitoral, no 

qual cada Estado elege um número de membros 

para representar, proporcionalmente, a 

população dos EUA. Nesse sistema, o candidato 

com a maior parte dos votos populares leva 

todos os votos correspondentes do Colégio 

Eleitoral, o que significa que é preferível ganhar 

em muitos Estados, mesmo que por pouco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Governo: 

Mesmo após sua eleição, as declarações 

polêmicas de Trump não cessaram, com 

declarações à respeito da Guerra no Iraque (“Eu 

disse que nós tínhamos que ter tomado o 

petróleo quando fomos ao Iraque."), 

aquecimento global (“O conceito de 

aquecimento global foi criado por e para os 

chineses, para que a indústria manufatureira 

americana não seja competitiva. ”), entre outros.  

Uma das primeiras medidas tomadas 

por Trump foi tentar acabar com o Obamacare, 

projeto sancionado por Barack Obama, ex-

presidente dos Estados Unidos, e que visa 

controlar os preços dos planos de saúde, de 

forma a torná-los mais acessíveis. Até o 

fechamento desta edição do “Manual do 

Mundo”, o Obamacare não foi encerrado por 

Trump. Outra das medidas foi a retirada dos 

Estados Unidos do TPP, ou Parceria 

Transpacífico, que seria um acordo de livre-

comércio estabelecido entre os 12 países 

banhados pelo Oceano Pacífico. Medidas 

significativas também incluem o início da 

construção do muro México-Estados Unidos, 

ações militares na Síria (sob a alegação de 

impedir o uso de armas químicas), condenação 

da imprensa por Trump (ao afirmar que estas 

estariam propagando “notícias falsas”) e 

diversas ordens de imigração que 

implementaram novas medidas de veto, que 

suspenderam a admissão de refugiados, entre 

outras. 

Mais recentemente, dentre as ações de 

Trump, destaca-se sua retirada do Acordo de 

Paris e a imposição de sanções à Rússia. 
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ACORDO DE PARIS 

 
Com medidas que almejam a redução 

da emissão de dióxido de carbono (CO2) em 

prol do desenvolvimento sustentável, o Acordo 

de Paris foi redigido durante a Conferência das 

Partes, COP-21. Aprovado em dezembro de 

2015 pelos 195 países integrantes da 

Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a 

Mudança do Clima (UNFCCC), passou a valer 

4 de novembro de 2016. 

Segundo o documento, ele objetiva: 

"(a) Assegurar que o aumento da temperatura 

média global fique abaixo de 2°C acima dos 

níveis pré-industriais e prosseguir os esforços 

para limitar o aumento da temperatura a até 

1,5°C acima dos níveis pré-industriais, 

reconhecendo que isto vai reduzir 

significativamente os riscos e impactos das 

alterações climáticas; 

(b) Aumentar a capacidade de adaptação aos 

impactos adversos das alterações climáticas e 

promover a resiliência do clima e o baixo 

desenvolvimento de emissões de gases do efeito 

estufa, de maneira que não ameace a produção 

de alimentos; 

(c) Criar fluxos financeiros consistentes na 

direção de promover baixas emissões de gases 

de efeito estufa e o desenvolvimento resistente 

ao clima." 

Os Estados Unidos, segundo maior 

emissor de CO2 (atrás apenas da China), sob a 

liderança de Donald Trump retirou-se do acordo 

no dia primeiro de junho de 2017, juntando-se à 

Síria e à Nicarágua, únicos outros países que 

não faziam parte do acordo. O presidente alegou 

em seu discurso que o acordo seria injusto à 

economia dos Estados Unidos, assumindo que 

estaria dando vantagens a outros países e, assim, 

acabando com empregos estadunidenses. Após 

a retirada dos EUA do acordo, a China e a União 

Europeia (terceiro maior poluente), se 

comprometeram a continuar no acordo. 

O Acordo de Paris funciona sob a 

premissa de que cada país deve estabelecer 

metas de redução de poluentes. Os EUA, na era 

Obama, definiram uma meta de redução de 26% 

a 28% em suas emissões até 2025, comparadas 

a 2005. Todavia, com o governo Trump e o 

cancelamento das políticas energéticas de 

Barack Obama, somente se conseguirá a 

redução de 14% da emissão de poluentes. Na 

teoria, de acordo com uma cláusula do Acordo 

que impede a desistência nos três primeiros 

anos, os EUA devem fazer parte do acordo até 

2020. Na prática, entretanto, Trump adota 

crescentemente medidas que impedem qualquer 

redução nas emissões, além de sua saída poder 

ser mal interpretada, tendo em vista o grande 

peso do país nas negociações internacionais. 

Como retaliações aos Estados Unidos, este não 

poderá fazer parte de mais nenhuma reunião do 

Grupo de Paris ou utilizar-se da sua liderança na 

luta contra o aquecimento global para 

negociações. 
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 Para pensar: 

Por que é um fato tão importante a saída dos 

Estados Unidos do Acordo de Paris? O que tal 

medida mostra sobre o governo Trump? 

 

Texto do Acordo de Paris (em inglês): 

http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/en

g/l09r01.pdf 
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TENSÕES ENTRE CORÉIA DO 

NORTE E O MUNDO 

 
País localizado no leste asiático, na 

porção norte da Península da Coreia, a Coreia 

do Norte é considerada um dos países mais 

isolados do mundo. 

Nação com uma história bastante 

conturbada, encontra-se tecnicamente em 

guerra, até os dias atuais, com a sua vizinha do 

Sul, a Coreia do Sul, em consequência de um 

conflito entre as duas nações, iniciado em 1950 

e suspendido em 1953, após a assinatura de 

armistício. Um tratado de paz ainda não foi 

assinado. 

O início das tensões entre os dois 

Estados data desse período, mas foram 

claramente intensificadas nos últimos anos, 

marcadamente a partir de 2003, quando a 

Coreia do Norte relatou possuir armamentos 

nucleares e passou a desenvolver um programa 

de mísseis balísticos – supostamente – capazes 

de alcançar a Coreia do Sul, o Japão e bases 

militares norte-americanas no Pacífico. 

Contudo, não se sabe com certeza o nível de 

desenvolvimento desses programas, uma vez 

que o mundo dificilmente tem acesso ao que 

acontece dentro do país. 

A desconfiança e o temor de um ataque 

por parte da Coreia do Norte tornaram-se 

comuns na região. O Japão mantém-se alerta, 

monitorando cada movimento do país vizinho, 

assim como a Coreia do Sul o faz, só que em 

maior intensidade. 

A China é a grande aliada da Coreia do 

Norte na região, responsável por sustentá-la (é 

a sua maior parceira comercial) e, muitas vezes, 

por protegê-la de iniciativas mais agressivas da 

comunidade internacional. 

Por outro lado, o maior inimigo do país 

asiático são os EUA. Em nome de seus 

interesses na região, os EUA têm prestado 

grande suporte à Coreia do Sul, na proteção de 

seu território contra ameaças e possíveis 

ataques do Norte. É com esse intuito que, em 

2011, por meio de uma ação em conjunto dos 

dois países, acordou-se que um programa de 

interceptação de mísseis, conhecido pela sigla 

THAAD, seria fornecido pelos EUA e instalado 

em território sul-coreano, ação que intensificou 

as desavenças e elevou a insegurança na região. 

O programa nuclear norte-coreano 

continua a se desenvolver, apesar das inúmeras 

sanções (forma de “punição” ao país por ter 

realizado/estar realizando atos que 

desobedecem determinadas normas 

internacionais) impostas pelos EUA e pelas 

Nações Unidas – que utilizam desse 

instrumento desde 2006. 

O contexto pode ser melhor 

compreendido quando se adiciona à equação a 

figura de Kim Jong-Un, líder norte-coreano, 

representante da terceira geração de ditadores 

em controle do território em questão. 

Conhecido por seu comportamento impulsivo, 

Kim Jong-Un é um grande apreciador e 

incentivador do programa nuclear de seu país, 

além de enxergar nos EUA um verdadeiro mal 

que deve ser combatido.  

A relação entre as duas nações – EUA 

e Coreia do Norte – tornou-se mais crítica nos 

últimos meses, com a postura ofensiva adotada 

pelo novo presidente dos EUA, Donald Trump, 

frente a essa conjuntura. 

Adiciona-se a isso, a intensificação nos 

testes de mísseis balísticos por parte dos norte-

coreanos e a continuação, apesar da oposição 

internacional, de seu programa nuclear, além do 

caso do estudante estadunidense Otto 

Warmbier, detido e sentenciado na Coreia do 

Norte em 2016, mas devolvido aos EUA em 

junho desse ano, em estado de saúde crítico, o 

que levou a sua morte alguns dias após seu 

retorno. 

Considerada a “ameaça externa mais 

urgente” dos EUA, a Coreia do Norte – pelo seu 

comportamento e ações – continua a ameaçar 

seus vizinhos com o desenvolvimento de suas 

capacidades nucleares. O apoio da China ainda 
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permanece, apesar de ela ter sido 

frequentemente pressionada pelos EUA e pela 

comunidade internacional para atuar de forma 

mais efetiva na situação e convencer sua aliada 

a abandonar suas pretensões belicosas, situação 

que parece longe de assumir um rumo mais 

conciliativo e pacífico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETRÓLEO E MINÉRIO NA ÁFRICA 

– INTERESSES INTERNACIONAIS 

 
A África não pode mais ser vista como 

um continente absolutamente miserável há 

décadas. Grandes exportadores de petróleo e 

minérios, países como Angola, Nigéria, 

Camarões e República do Congo fizeram com 

que, desde os anos 2000, o Produto Interno 

Bruto (PIB) africano registrasse um 

crescimento anual médio de 5%. A importância 

do continente é estratégica. Além de possuir um 

terço do urânio mundial, metade do ouro, dois 

terços dos diamantes e 10 % das reservas 

estimadas de petróleo, ele tem uma localização 

privilegiada com acesso aos oceanos Atlântico 

e Índico.  

A mudança de patamar das nações que 

sobressaem se deve, sobretudo, às relações 

comerciais estabelecidas com os países mais 

ricos nos últimos anos. Até os anos 1960, 

muitas nações africanas ainda eram colônias e 

tinham uma economia baseada em transações 

comerciais internacionais, na maioria das vezes 

desfavoráveis. Com os movimentos de 

independência, elas se tornaram protagonistas 

de seus próprios processos econômicos e 

políticos e passaram a negociar suas riquezas 

em condições mais vantajosas. Assim, foi 

possível, por exemplo, desenvolver tecnologias 

para a extração de minérios e petróleo por meio 

de parcerias com investimentos externos ou de 

empréstimos tomados de organismos 

internacionais. 

Desde a década de 80, em que se tornou 

membro do Banco Mundial e da Organização 

Mundial do comércio, a China abriu seu 

mercado para negociações e parcerias 

internacionais. De um país somente exportador 

de petróleo, tornou-se um dos principais 

consumidores do recurso fóssil no mundo. Isso 

se deve pela crescente demanda do povo 

Chinês, e para atender essas necessidades são 

necessárias grandes quantidades de recursos 

naturais para suprir seus habitantes e suas 

indústrias. 

Partindo desta premissa, o Dragão 

chinês encontrou na África não só uma fonte 

vasta de commodities, como um grande 

parceiro econômico hoje e com potencial muito 

maior para o futuro. Uma vez que os países 

europeus enxergam o continente africano pelo 

prisma da pobreza e de grandes necessidades 

“altruístas”, a China, por outro lado, aposta na 

parceria comercial e de visão a longo prazo. 

Tratando os africanos não somente como um 

povo pobre, mas como mercado de extremo 

potencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BREXIT – CONSEQUÊNCIAS 

MIGRATÓRIAS 

 
O mundo se abalou há alguns meses 

com a notícia - chocante para muitos - de que o 

Reino Unido havia votado pela saída da União 

Europeia ("UE"), ainda que por escassa 

margem, no referendo organizado para decidir 

 “The Propaganda Game” (2015): 

documentário que busca mostrar a vida dos 

norte-coreanos, focando nas ferramentas de 

propaganda utilizadas pelo governo do líder 

Kim Jong-Un. 
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sobre a permanência no bloco europeu. Tão 

importante quanto refletir sobre as razões 

políticas do referendo e seu resultado, importa 

analisar as consequências práticas do mesmo 

para o Reino Unido, a Europa e o mundo em 

geral. 

Um novo estudo, realizado pelo Centre 

for Business Research, da Universidade de 

Cambridge, coloca em cima da mesa as reais 

implicações do Brexit para o Reino Unido. O 

estudo afirma que a saída da União Europeia vai 

reduzir à metade a migração, vai dar aos 

trabalhadores britânicos um aumento salarial e 

ainda ajudar a resolver a crise imobiliária do 

país, segundo o The Telegraph. 

O relatório examinou os possíveis 

cenários para o Reino Unido na sequência da 

decisão do referendo de deixar a União 

Europeia, o Brexit. Se, por um lado, o Primeiro 

Secretário de Governo, George Osborne, foi 

criticado no período a seguir ao referendo pela 

sua opinião ‘desastrosa’ sobre o futuro do Reino 

Unido com a saída da União Europeia, este 

novo estudo revela vários cenários e nem todos 

são maus. 

Este novo relatório prevê que, se os 

controles sobre a migração da União Europeia 

forem introduzidos no meio de 2019, 

a migração irá cair para cerca de 165 mil a partir 

de 2020, o que seria equivalente a uma queda de 

50%. Atualmente, a migração é de mais de 330 

mil por ano. Ainda assim, estes valores não 

correspondem à promessa do governo de cortar 

a migração para dezenas de milhares por ano. 

Mas como ficam os três milhões de 

cidadãos europeus que atualmente vivem no 

Reino Unido? Ainda não há uma resposta 

definitiva. No momento, cidadãos europeus 

podem mover-se livremente pelos 28 países do 

bloco e viver por até três meses em qualquer 

Estado-membro sem qualquer condição prévia. 

Durante a campanha, defensores do Brexit 

afirmaram que a saída da UE não afetaria a vida 

dos europeus que vivem no país, alegando que 

eles receberiam permissões indefinidas para 

permanecer no Reino Unido. Essa declaração 

foi constantemente rebatida pelos defensores da 

permanência, e - de acordo com especialistas - 

o tema será um dos pontos-chave nas 

negociações.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACORDO NUCLEAR IRÃ E 

ESTADOS UNIDOS 

 
Após décadas de tensões, diálogos 

fracassados e sanções dos Estados Unidos 

contra o Irã, os dois países finalmente entraram 

num certo consenso no tocante ao programa 

nuclear iraniano. Assinado em 2015, e em vigor 

desde janeiro de 2016, o Acordo Nuclear marca 

a obrigação iraniana em limitar seu programa 

nuclear em troca da suspensão das sanções 

internacionais que há anos prejudicam sua 

economia. 

 O acordo é composto por sete países 

signatários: Irã, Estados Unidos, Reino Unido, 

França, Alemanha, Rússia e China. Longas 

discussões e negociações possibilitaram o 

estabelecimento de alguns parâmetros 

importantes do documento, sendo eles: a 

redução do número de centrífugas (máquinas 

utilizadas, entre outras coisas, no 

enriquecimento de urânio, processo que, por sua 

vez, é fundamental à produção de um arsenal 

atômico); a redução do estoque de urânio 

enriquecido; o controle mais severo das 

instalações nucleares iranianas por parte da 

Agência Internacional de Energia Atômica 

(AIEA), órgão que até então vinha tendo um 

campo de competência bastante restrito (os 

agentes possuíam acesso extremamente 

limitado aos processos nucleares iranianos e a 

poucas etapas do mesmo). 

 A partir do momento em que o país 

passasse a cumprir e implementar a parte 

acordada, as sanções norte-americanas e as 

resoluções da Organização das Nações Unidas 

(ONU) referentes ao programa nuclear iraniano 

seriam levantadas. “Os defensores do pacto 

argumentam que ele torna o mundo mais seguro 

e distancia o Irã de desenvolver uma arma 

atômica, ao passo que seus críticos, como o 

Partido Republicano e Israel, alegam que ele 

simplesmente adia a corrida nuclear e carece de 

mecanismos adequados de supervisão”, coloca 

o El País. 

 Países como Israel e Arábia Saudita 

posicionam-se de forma contrária ao acordo, 
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uma vez que temem, com a retirada das sanções, 

que debilitam a economia do país vizinho, o 

fortalecimento do mesmo e sua sustentação no 

posto de potência regional. Os Estados Unidos, 

apesar de terem Israel e Arábia Saudita como 

grandes aliados na região, optaram por 

satisfazer seus interesses, ou seja, assegurar sua 

posição hegemônica ao impedir a ascensão de 

outra potência nuclear no Oriente Médio (Israel 

já possui arsenal nuclear), ao invés de colocar-

se ao lado de seus aliados. 

 Assinado durante o governo do então 

presidente Obama, o acordo foi bastante 

criticado por Donald Trump, atual chefe de 

Estado norte-americano. Trump, durante sua 

campanha eleitoral, chegou a considerá-lo “o 

pior do mundo”, caracterizando-o como 

“terrível” e afirmando que o acordo não deveria 

ter sido assinado. Ele, apesar de manter a 

suspensão das sanções - visto que Teerã, até o 

presente momento, está cumprindo com o que 

foi acordado - e não revelar se Washington 

pretende permanecer no acordo, anunciou a sua 

revisão, ação caracterizada como uma medida 

de prudência, segundo o porta-voz da Casa 

Branca, Sean Spicer. É importante ressaltar que 

os Estados Unidos, apesar de possuírem a 

questão do programa nuclear relativa e 

temporariamente sob controle, ainda se 

apresentam bastante cautelosos com relação ao 

Irã, que permanece em sua lista de países 

patrocinadores do terrorismo. 

 A fim de manter o acordo em 

funcionamento, será necessário a boa vontade 

do presidente norte-americano e sua habilidade 

em equilibrar os interesses de Israel e Arábia 

Saudita, assim como o do grande protagonista 

nesta conjuntura, o Irã.  
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A MORTE DE FIDEL CASTRO 
  

 Fidel Castro foi um dos líderes da 

Revolução Cubana de 1959 que acabou com o 

regime ditatorial de Fulgêncio Batista e buscou 

uma alternativa para a ilha caribenha enquanto 

esteve no poder. 

 Fidel e Ernesto “Che” Guevara eram 

dois nomes importantes no movimento 

revolucionário cubano e conseguiram fazer 

com que Cuba sobrevivesse no cenário 

internacional mantendo sua soberania. Vale 

ressaltar que, a princípio, a revolução não 

possuía caráter comunista, mas apenas o viés 

emancipacionista, que buscava livrar a ilha dos 

interesses estrangeiros. 

 A revolução assume um caráter 

comunista na década de 60, quando os 

estadunidenses (em represália às estatizações 

promovidas pelo governo cubano) promoveram 

um embargo – bloqueio –comercial e 

financeiro contra a ilha, o que dificultava sua 

sobrevivência. Assim, Cuba inicia uma 

aproximação mais intensa com a então União 

Soviética (URSS), que se tornaria uma das 

mais importantes parceiras do país no tocante à 

cooperação e infraestrutura e a aspectos 

econômicos em geral. 

 Em 1962, a URSS manda mísseis 

nucleares para Cuba com o intuito de mostrar 

aos estadunidenses a capacidade do bloco 

socialista. A Crise dos Mísseis (nome pelo qual 

o período ficou conhecido o período) foi um 

ponto de extrema tensão no cenário 

internacional, quando as duas superpotências 

quase se chocaram em um conflito armado 

nuclear. 

 Com o fim da Guerra Fria, bem como 

com o colapso da URSS, Cuba passa por sérias 

dificuldades, uma vez que era um país 

extremamente dependente dos soviéticos. No 

entanto, com a ascensão de Hugo Chávez ao 

poder na Venezuela, uma nova parceria foi 

formada entre os dois Estados, conhecidos 

pelas suas posturas críticas perante o status quo 

internacional e o imperialismo estadunidense.  

 Em 2006, Fidel se afasta do poder por 

motivos de saúde e, em 2008, seu irmão, Raúl 

Castro, assume o governo em seu lugar. No 

entanto, Fidel ainda ficou como Secretário 

Geral do Partido e escrevia em um dos jornais 

veiculados na ilha: o Granma. Em 25 de 

novembro de 2016, o líder da Revolução 

Cubana e do país por quase cinco décadas veio 

a óbito. 

 Cuba atualmente ainda sofre com o 

embargo imposto pelos EUA e é acusada por 

organizações internacionais por conta de 

violações aos direitos humanos e perseguições 

políticas. No entanto, possui excelentes 

indicadores sociais, principalmente no que se 

refere à saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEIÇÕES NA ARGENTINA 
 

Assim como todos os países latino-

americanos, a Argentina tem sua história 

marcada por situações políticas diversas. A 

democracia é uma realidade muito nova neste 

país, que sofreu dois duros golpes militares.  

 Contrariando muitas expectativas, 

assim como na Venezuela e no Brasil, a última 

eleição para presidente na Argentina 

representou uma mudança de direção. Até 

2015, o país do peronismo (que era um modo 

administrativo voltado para a esquerda, com 

um poder centralizado) era governado pelo 

casal Kirchner, que também operava a partir de 

uma visão de esquerda. A então presidente 

Cristina Kirchner foi derrotada por Mauricio 

Macri, representante de direita, com políticas 

não-peronistas, de flexibilizações e 

privatizações. 

 Na época, o país já estava sofrendo 

uma crise econômica considerável. No entanto, 

as políticas de Cristina eram eficientes para 

controlar tal crise. Com sua saída e a mudança 

na base do governo, havia a esperança de que 

seu sucessor fosse capaz de promover uma 

saída. Não é o que está acontecendo, pois, a 

crise tem se agravado principalmente para os 

mais pobres, que sofrem com o aumento nos 

preços, com a flexibilização trabalhista, o 

aumento do desemprego e da insegurança. As 

opiniões sobre o governo de Macri são 

diversas, consistindo principalmente em uma 

ideia de que “tudo vai melhorar”. 

 Diante deste cenário, após um tempo 

longe da mídia, Cristina Kirchner decidiu 

retornar e divulgou sua candidatura ao Senado. 

As opiniões são divididas em relação à 

situação nacional durante sua permanência do 

governo. Alguns acreditam que com ela tudo 

era melhor, outros acreditam que Macri ainda 

não teve o tempo suficiente para promover as 

mudanças necessárias. De qualquer modo, o 
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retorno de Cristina ao governo e sua possível 

candidatura à presidência em 2019 configuram 

uma nova onda de inconsistência política no 

país, pois pode significar em uma volta para a 

esquerda. 

 Críticos acreditam que é difícil que ela 

alcance a presidência novamente, dado que o 

índice de rejeição é bastante alto e, em um 

segundo turno, aqueles que não a aprovam 

votariam em Macri. Mesmo assim, a vitória 

para o Senado neste ano já é certa e tudo vai 

depender da forma como a situação econômica 

da Argentina se estabelecerá até 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRISE NA VENEZUELA 

 

Caracas, janeiro de 1999. Após anos de 

luta e oposição - com direito à uma tentativa 

fracassada de golpe de Estado, Hugo Chávez 

chega ao poder com mais de 56% dos votos. 

Após quatro décadas de esquema bipartidário 

em alternância no poder, o povo venezuelano 

finalmente exercia seu direito pleno de voto e 

elegia de forma democrática um representante 

essencialmente popular, que trazia nas costas a 

bagagem política e militar revolucionária e o 

sonho vermelho de uma Venezuela feita do 

povo, para o povo, construída sobre alicerces 

de grande cunho social, popularidade e 

esperança. Era esse o caráter primordial da 

ideologia chavista, que instaurou uma nova Era 

à realidade venezuelana, conquistando muitos 

seguidores e consequentemente, uma minoria 

opositora com grande poder de influência, já 

que detinha não apenas os meios de 

comunicação local, mas também fortes 

vertentes na economia e na política do país. O 

desafio e a luta eram grandes, assim como suas 

consequências e desdobramentos, que podem 

servir de ótica para a análise dos conflitos que 

ocorrem até hoje no país.  

 O atual conflito político na Venezuela, 

decorrente da oposição ao governo 

essencialmente chavista de Nicolás Maduro, se 

desdobra não só no plano doméstico como 

também em questões que se referem às 

relações exteriores do país. No âmbito interno, 

a problemática recai sobre os limites entre um 

governo populista e o potencial caráter 

autoritário que pode ser assumido pelo mesmo. 

A luta pela permanência, legítima e 

democraticamente garantida, do governo 

populista de Maduro tem encontrado muitas 

dificuldades face à eminência de um possível 

golpe de poder, arquitetado pelos seus 

opositores.  

 Desde quando Chávez assumira o 

poder, a economia venezuelana tem sido 

baseada no petróleo, principalmente por ser a 

Venezuela um país com uma das maiores 

reservas de petróleo do mundo. Contudo, em 

meados de 2014 os Estados Unidos despontam 

como um dos maiores produtores de petróleo, 

acirrando a concorrência com países árabes 

produtores do combustível, como a Arábia 

Saudita, e com a própria Venezuela. Com o 

excesso de oferta do produto no mercado, os 

preços despencam e a economia venezuelana, 

totalmente dependente da comercialização de 

petróleo, é fortemente atingida; o governo 

passa a adotar um "controle artificial" da 

inflação - o Estado controla a inflação por 

decreto -, o que atinge em cheio o setor 

industrial, levando-o quase à falência; e para 

evitar que a população passasse fome e não 

houvesse desabastecimento de bens de 

consumo, o governo passa também a oferecer 

cestas básicas ao povo. O grande problema 

desta medida é que todos esses gastos eram 

subtraídos dos cofres públicos que uma hora se 

esgotaram, levando a altíssimos níveis de 

inflação, desemprego e desabastecimento do 

mercado. Sob o caos social e econômico, era 

uma questão de tempo até a situação se agravar 

e atingir a esfera política. 

 A votação que elegera Nicolás Maduro 

em 2013 fora uma das mais acirradas na 

história da Venezuela - apenas 200 mil votos 

de diferença para o candidato da oposição -; 

desde então, os líderes contrários ao presidente 

vêm tentando tirá-lo de seu cargo, mobilizando 

a população em protestos e buscando ajuda 

inclusive internacionalmente. 

 As manifestações ganharam força após 

a decisão da Suprema Corte do país de assumir 

as funções da Assembleia Nacional. O tribunal 

considerou que o Congresso agia em desacato 

por manter três deputados suspensos por 

suspeita de fraude eleitoral. A medida foi 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 

BBC Brasil. O que fez da eleição de Macri 

um acontecimento único. Disponível em: 

<://www.bbc.com/portuguese/noticias/201

5/11/151123_analise_macri_vitoria_argenti

na_lgb>. Acesso em: 09 jul. 2017. 

El País Brasil. Cristina Kirchner confirma 

que será candidata e sacode a política 

Argentina. Disponível em: 

<https://brasil.elpais.com/brasil/2017/06/25

/internacional/1498347919_687285.html>. 

Acesso em: 09 jul. 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

24 AMÉRICA LATINA 

revogada dias depois, mas o episódio serviu de 

combustível para inflamar as manifestações da 

oposição contra o governo de Maduro. A 

manobra do governo gerou críticas inclusive de 

governos de países vizinhos que alegaram que 

Maduro estava realizando um golpe contra a 

democracia. 

 No meio de todo o caos no cenário 

político, Maduro anuncia a convocação de uma 

Assembleia Constituinte Popular para que 

pudessem ser feitas alterações na Constituição 

do país ou até mesmo redigir uma nova. De 

acordo com o presidente, a Constituinte poderá 

trazer paz à Venezuela e impedirá que se 

concretize um golpe fascista em curso da 

oposição. Por outro lado, os líderes opositores 

alegam ser a Constituinte o próprio golpe em 

si, ilegal e antidemocrático, defendendo a 

restauração da Assembleia Nacional; a 

convocação de eleições gerais; a criação de um 

canal humanitário para trazer medicamentos ao 

país; e a libertação de presos políticos. 

 Desde então, as ruas venezuelanas têm 

pegado fogo. Diariamente civis e militares se 

enfrentam violentamente, somando mais de 35 

mortos até junho deste ano. Enquanto isso, o 

governo parece preocupado em não ceder e 

levar a cabo a ideia da Constituinte, ignorando 

a pressão internacional, que só aumenta. 

 Em dezembro de 2016, os ministros 

dos quatro países fundadores do Mercosul 

(Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai) 

enviaram uma nota à chanceler venezuelana 

Delcy Rodriguez Gómez, notificando sobre a 

suspensão da Venezuela como Estado-membro 

do bloco. A justificativa era que o país não 

havia incorporado a normativa vigente do 

Mercosul de acordos e tratados, mesmo após o 

prazo adicional que havia sido-lhe concedido. 

Até então o país havia incorporado apenas 

cerca de 80% das 1224 normas técnicas 

exigidas e 25% dos tratados necessários, fato 

este que inclusive o impedira de assumir a 

presidência pro tempore do bloco sul-

americano. 

 De acordo com a chancelaria 

venezuelana, não havia necessidade do 

cumprimento de alguns acordos através do 

bloco, uma vez que o país já havia firmado 

acordos individuais com cada um dos quatro 

países e negavam o não cumprimento do 

Artigo Primeiro da Constituição do Mercosul 

que diz que ""A plena vigência das instituições 

democráticas e o respeito dos direitos humanos 

e das liberdades fundamentais são condições 

essenciais para a vigência e evolução do 

processo de integração entre as Partes." - 

argumento também utilizado pelos outros 

membros do bloco no ato de sua suspensão. 

 É importante nos perguntarmos se a 

saída da Venezuela fora motivada por uma 

oposição técnica, onde haveria o entendimento 

da situação de crise política e econômica em 

que o país se encontra; ou se seria uma 

oposição política, reflexo de divergências 

ideológicas entre os países-membros. O fato é 

que a crise venezuelana se tornou um dos 

principais problemas da agenda política sul-

americana e, embora avançasse 

cautelosamente, o diálogo regional ainda era 

percebido como uma alternativa possível. 

Entretanto, nesse novo contexto, a Venezuela 

se mostra cada vez mais fechada, em busca de 

opções alternativas pela via unilateral enquanto 

os demais países se ausentam do debate 

político.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REINTEGRAÇÃO CIVIL E 

DEMOCRÁTICA DAS FARC 
 

Após décadas de conflitos com um dos 

maiores grupos de guerrilha da atualidade, a 

Colômbia assinou com as Forças Armadas 

Revolucionárias da Colômbia (FARC) um 

acordo de paz que se tornou oficial por uma lei 

aprovada no Congresso em dezembro de 2016, 

após a recusa no plebiscito de outubro de 2016 

da primeira versão do tratado, que foi refeito 

levando em consideração pontos reivindicados 

pela sociedade.  

Como parte do acordo, o grupo 

entregou suas armas, e esse processo de 
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abandono da luta armada foi oficializado em 

um evento simbólico no dia 27 de junho deste 

ano, quando até então 95% da guerrilha havia 

completado o processo de passagem à 

legalidade. Esse processo de paz para a 

desmobilização do grupo armado também 

inclui a anistia de seus membros, que para se 

beneficiarem devem ser identificados como 

integrantes das FARC, ter entregado suas 

armas à ONU, assinar uma ata com o 

compromisso de não voltar a pegar em armas e 

se credenciar no Escritório do Alto 

Comissariado para a Paz.  

A anistia pode ser concedida por via 

judicial (juízes) ou por via administrativa 

(presidente), e até o momento, cerca de 7.696 

ex-guerrilheiros já resolveram sua situação 

jurídica e estão prontos para o processo de 

reincorporação e reintegração civil. Segundo a 

última pesquisa realizada pela Universidade 

Nacional da Colômbia, as FARC contam com 

pelo menos 10 mil membros que estão nas 

zonas de desmobilização e nas prisões 

colombianas, aguardando o processo de anistia.  

Parte desse processo de reinserção 

inclui uma ajuda econômica por parte do 

governo colombiano de US$217 durante 24 

meses aos ex-guerrilheiros credenciados ao 

Escritório do Alto Comissariado para a Paz. 

Assim, a partir de agosto deste ano, essas 

pessoas receberão um auxílio único de US$ 

650 e uma renda mensal que equivale a 90% 

do salário mínimo na Colômbia e que será 

distribuída por um período de 24 meses ou até 

o ex-guerrilheiro conseguir um emprego.  

Como forma de oferecer apoio ao 

retorno das FARC à sociedade civil, a ONU 

aprovou em julho deste ano, uma nova missão 

na Colômbia, que terá um período inicial de 

um ano e começará a partir de setembro de 

2017. A primeira missão da ONU no país foi 

encarregada de verificar a deposição das armas 

dos ex-guerrilheiros, e já nessa nova etapa, tem 

como objetivo verificar a transformação das 

FARC em um grupo político, a reinserção 

econômica e social dos ex-guerrilheiros e das 

comunidades onde vivem e a criação de uma 

unidade especializada integrada por ex-

membros do grupo e forças de ordem para dar 

segurança às zonas onde os ex-combatentes 

viverão. 

Uma novidade desse processo é que as 

FARC anunciaram que a partir de 1º de 

novembro serão um partido político. O novo 

movimento finalizará em agosto seu modelo 

econômico, suas propostas voltadas para a 

política agrária, meio ambiente, juventude, 

desenvolvimento urbano e igualdade, e 

também se apresentará formalmente como um 

partido com programa e candidatos para as 

eleições de 2018. Devido ao acordo de paz, 

terão direito a representação garantida de dez 

cadeiras divididas entre o Senado e a Câmara. 

O partido ainda não tem nome, e do mesmo 

modo que os outros partidos colombianos, 

deverá receber uma quantia de financiamento 

pelo Estado. Assim, o movimento está 

adquirindo um caráter legal e democrático.  

É importante também citar a tentativa 

de cessar-fogo proposta pelo governo 

colombiano com o Exército de Libertação 

Nacional (ELN), o segundo maior grupo 

guerrilheiro do país. Após quase dois anos de 

conversas exploratórias, as duas partes estão 

em negociação de condições para um acordo 

de paz, e desde fevereiro, o governo 

colombiano negocia um cessar-fogo. As 

conversas pouco avançaram, principalmente 

porque a organização ainda não abandonou a 

prática do sequestro. Atualmente, os diálogos 

entraram em sua terceira fase e o objetivo 

principal é acertar uma trégua por conta da 

visita do Papa Francisco à Colômbia em 

setembro. 
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OPERAÇÃO CARNE FRACA 
 

A operação Carne fraca teve início em 

março de 2017 e está sendo executada pela 

Polícia Federal. A operação tem o objetivo de 

averiguar as denúncias e indícios de que 

grandes empresas, frigoríficos, representantes 

do ministério da agricultura, entre outros, 

tenham montado um esquema de propina em 

que empresas como Seara, Swift, BRF, Friboi e 

Vigor tenham obtido licença para abastecer os 

mercados interno e externo com produtos que 

não tenham procedência adequada, estando 

possivelmente adulterados ou até mesmo 

estragados.  

A operação é considerada a maior 

empreendida no Brasil, contando com centenas 

de agentes federais. Seus efeitos já são sensíveis 

com os mandados de busca e apreensão 

emitidos pela justiça.  

Em troca das propinas, as empresas do 

setor alimentício conseguiam flexibilizar as 

legislações sobre a composição dos seus 

produtos. Por conta dessa “flexibilização”, 

estavam reutilizando na composição de seus 

produtos partes de animais mortos, compunham 

seus produtos com menos carne do que era 

esperado e também utilizavam partes de 

animais que estavam impróprias para o uso 

adicionando à receita quantidades expressivas 

de ácidos ascórbico e sórbico.  

A operação também identificou através 

de conversas entre empresários e funcionários 

do Ministério da Agricultura diálogos onde os 

envolvidos nesta trama facilitavam o ingresso 

de mercadorias infestadas com salmonela 

(bactérias que podem causar problemas 

gastrointestinais) nos mercados.  

A operação carne fraca se propôs a 

combater a corrupção dentro do setor 

alimentício, mas conseguiu efeitos colaterais 

gigantescos que impactaram a economia 

nacional e também as relações econômicas 

entre o Brasil e seus parceiros econômicos, 

consumidores de carne, no exterior.  

O agronegócio brasileiro é o setor mais 

desenvolvido da economia brasileira e voltado 

em grande parte ao mercado externo. As 

exportações são da ordem US$ 14 bilhões de 

dólares para mais de 170 países. Com a 

operação carne fraca e a midiatização do caso 

perante a sociedade e o mundo, a carne 

brasileira ficou mal vista e teve prejuízos em 

sua reputação.  

Um reflexo deste prejuízo está no 

fechamento de alguns mercados internacionais 

à carne brasileira, diminuindo assim a renda que 

o setor adquire. A China, com sua população na 

casa dos bilhões, fechou suas portas aos 

produtos brasileiros deste setor, assim como 

União europeia, Chile e Coreia do Sul. No 

entanto, países como China e Chile já estão 

revendo as barreiras impostas aos produtos 

brasileiras e já relaxaram as mesmas, 

permitindo o ingresso desses produtos nesses 

países, com exceção daqueles procedentes de 

plantas frigoríficas que foram interditadas ou 

suspensas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A REFORMA DO ENSINO MÉDIO  
 

Em fevereiro de 2017, a presidência da 

república sancionou a proposta de lei que 

implementará as reformas no ensino médio. As 

mudanças visam a torná-lo mais proveitoso para 

os alunos.  

Dentre as novidades apresentadas pela 

reforma, pode-se citar um aumento da carga 

horária pelo qual os alunos terão de passar. 

Além disso, também haverá mudanças na grade 

curricular, com algumas matérias, que antes 

eram obrigatórias, passando a ser facultativas, 

como por exemplo o ensino do Espanhol.  

Pontos sensíveis da proposta são os que 

se referem à presença – ou não – de matérias 

como filosofia e sociologia. Outro ponto, que é 

uma grande mudança, diz respeito à maneira 

como o ensino técnico é pensado. Com a 

reforma, o aluno que desejar ingressar em uma 

carreira técnica só terá que concluir a carga 

horária referente ao conhecimento básico 

exigido (Português e Matemática), ao mesmo 

tempo em que executa o curso técnico de sua 

preferência. 

A Reforma foi muito questionada e 

criticada. Um dos pontos alegados por 

senadores e deputados é o fato de ela ter sido 

“imposta” através de uma medida provisória e 

de não explicar como municípios e estados 

deverão arcar com os custos em suas esferas de 

atuação.  

Entre alunos e docentes comprometidos 

com a educação, a reforma foi extremamente 

mal vista. Para especialistas, ela significaria um 

retrocesso, pois nem todos os alunos teriam 

acesso ao mesmo padrão de ensino, sendo que 

os com melhor condição financeira teriam 
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acesso e disponibilidade para cursar as matérias 

“teóricas”, enquanto os outros teriam que optar 

por um ensino técnico de baixa qualidade.  

Para muitos, a reforma proposta 

pretende esvaziar a educação de toda sua 

filosofia emancipacionista. Assim, busca-se 

implantar um modelo de educação que não crie 

pessoas com consciência crítica, mas sim 

perpetue a exclusão de muitos ao conhecimento. 

O mesmo raciocínio aparece nas propostas do 

polêmico “Escola sem Partido”, em que a 

intenção de “eliminar a ideologia das salas de 

aula” disfarça, na verdade, um caráter de 

censura ao penalizar os professores por 

abarcarem conteúdos polêmicos, que sempre 

geram discussões, e ao despolitizar os 

indivíduos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFORMA DA PREVIDÊNCIA 

 

 Desde a reeleição de Dilma Rousseff, 

em 2014, o Brasil tem passado por uma grave 

crise política. A ex-presidente sofreu 

Impeachment em 2016 e o sucessor de seu 

cargo, o atual presidente Michel Temer, tem 

tomado medidas drásticas para “sanar a atual 

crise econômica” que assola o país. Suas ações 

políticas visam a reformas na educação, na 

segurança e também na previdência. 

 A Previdência Social é um direito 

previsto por lei, que garante que as fontes de 

renda do trabalhador brasileiro sejam mantidas 

quando este para de trabalhar, seja 

temporariamente ou permanentemente, em 

condições de amparo legal. Ela é responsável 

pelo pagamento de diversos benefícios do 

trabalhador, como os auxílios à maternidade, à 

invalidez, à doença, ou até mesmo à pensão por 

morte. O caixa deste órgão é o INSS, que 

arrecada as contribuições dos trabalhadores e as 

converte nos benefícios. Como é observável, a 

Previdência Social é um órgão oneroso e que 

demanda fiscalização, reformas e atenção 

constante. 

O governo Temer observou que os 

gastos do órgão registraram alto crescimento 

durante os últimos anos. O saldo negativo do 

INSS, em 2016, representava 2,7% do PIB 

brasileiro. Diante disto, foi lançado um projeto 

de emenda constitucional (PEC) que visa à 

reforma no modo como a Previdência Social 

opera no país. Esta mudança tem gerado muitas 

discussões, porque carrega consigo alguns 

pontos questionáveis, que demonstram uma 

flexibilização de direitos. 

 Os principais pontos são: 

1) Idade mínima para se aposentar: 65 anos para 

homens e 62 anos para mulheres. No caso de 

trabalhadores rurais, 57 anos para mulheres e 60 

para homens. 

2) Acaba com a possibilidade de aposentadoria 

por tempo de serviço 

3) Eleva o tempo mínimo de contribuição de 15 

para 25 anos. 

4) Para conseguir aposentadoria integral, a 

contribuição deverá ser de 40 anos. 

 Uma parcela dos economistas e críticos 

afirma que a reforma é realmente necessária, 

visto que as condições sociais atuais são 

diferentes e que o mercado de trabalho também 

é muito diferente do passado. No entanto, 

muitos deles apontam que o tempo mínimo de 

contribuição é inalcançável, sendo este o 

principal problema da reforma. Além disso, em 

termos reais, ela estipula um tempo muito maior 

de trabalho tanto para homens, quanto para 

mulheres. Portanto, o cidadão e a cidadã 

brasileiros deverão trabalhar por muito tempo, 

até mais do que a idade mínima, para 

alcançarem o direito à aposentadoria. 

 Esta proposta, somada à Reforma 

Trabalhista, que flexibiliza direitos e apoia a 

terceirização da mão de obra, demonstra que a 

vida do trabalhador brasileiro se tornará mais 

cansativa e com menos direitos a seu favor. 

 Alguns setores possuem mudanças 

diferentes, como os trabalhadores rurais, os 

servidores públicos e militares. No entanto, 

acredita-se que, embora seja melhor do que a 

anterior, a nova Previdência ainda apresenta 

problemas básicos e tal reforma não será 

totalmente eficaz para acabar com atuais 

impasses. 

O governo federal propôs uma forma de 

transição menos problemática para aqueles que 

já estavam por alcançar a aposentadoria. Para os 

jovens, o novo modelo vigorará integralmente 

caso a seja estabelecido. 
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A HISTÓRIA DA PRISÃO COMO 

MEIO PUNITIVO 

 
A utilização do encarceramento como 

método punitivo surgiu como uma solução 

alternativa para evitar a extrema crueldade na 

aplicação das penas a época dos Estados 

absolutistas. As punições em tal época, que 

eram chamadas de suplícios, tratavam-se de 

verdadeiros espetáculos que visavam o 

sofrimento, mostrando-se extremamente cruéis, 

tendo a pena de morte como punição natural. 

Todavia, a manutenção desse sistema de 

penas cruéis não se mostrou útil para conter o 

avanço da criminalidade. Além do mais, 

crescia, também, a exigência por mão de obra 

abundante e, com isso, aumentava-se o interesse 

econômico em explorar o condenado. Nesse 

interim, começou-se a pensar na prisão como 

uma penalidade potencial para disciplinar tais 

grupos sociais que não se integravam a nenhum 

dos grupos economicamente produtivos. 

Incialmente, utilizava-se do trabalho forçado 

e as prisões, majoritariamente, destinavam-se 

aos “pobres”, “mendigos” e “vagabundos”, já 

que, com base no ideário capitalista, associava-

se a ideia de recusa ao trabalho como uma 

verdadeira “intenção criminosa”. Porém, por 

volta do século XVIII, o Iluminismo Penal 

propôs a revisão do sistema de pena até então 

aplicado, defendendo um tratamento mais 

humanitário, visando um ambiente mais 

saudável, a aplicação da ideia de prevenção ao 

crime e não se admitindo mais as punições 

degradantes. 

Assim sendo, a pena privativa de liberdade 

se tornou a pena mais aplicada, e as prisões 

teriam foco em ressocializar ou reeducar o 

preso, partindo-se do pressuposto de que cabe 

ao Estado oferecer meios para que o delituoso 

retorne à sociedade em condições de nela 

conviver pacificamente e de se tornar 

economicamente produtivo. 

 

A prisão na história brasileira 

O Brasil, pela influência europeia e 

portuguesa, não teve um desenvolvimento da 

pena muito diferenciado. As Ordenações 

Filipinas, por sua maior significância, 

perduraram por longo período de tempo e 

continham punições extremamente brutais, 

como a pena de morte e a desigualdade de 

tratamento penal conforme o sexo e a posição 

social. 

Somente em 1830, com o Código Criminal, 

o Brasil passou a adotar a pena privativa de 

liberdade, que, em conjunto com as diretrizes da 

Constituição de 1824, começou a tornar a pena 

de prisão como punição predominante. 

 

O atual sistema carcerário brasileiro 

 

O sistema penitenciário brasileiro, 

atualmente, passa por um contexto preocupante. 

Diante das várias dificuldades, uma que merece 

destaque é a superlotação, que não é situação 

nova, vez que se mostra como uma das 

principais causas que apontam a ineficácia do 

sistema prisional brasileiro. Há a importância, 

ainda, de se constatar que em média 40% dos 

presos se encontram sob prisão provisória, não 
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tendo ainda sido julgados, expondo o resultado 

advindo da morosidade do judiciário. 

Outra situação de alarde é a guerra entre 

facções criminosas que disputam o controle das 

atividades ilícitas na região e dentro das 

penitenciárias. Tal ocorrência é um resultado 

direto da falta de atuação efetiva do Estado nos 

presídios de forma que tal vácuo foi preenchido 

pelas organizações criminosas que coíbem a 

violência entre os presos e os eventuais abusos 

cometidos por agentes penitenciários. 

Diante das variadas dificuldades pelo qual 

passa o sistema prisional brasileiro, no dia 05 de 

fevereiro de 2017, como resposta as crises 

ocorridas no começo do ano, o governo propôs 

a aplicação do Plano Nacional de Segurança 

Pública. Este tem como foco a integração, 

coordenação e cooperação entre governo 

federal, estados e sociedade. Visando a 

modernização do sistema e o combate integrado 

às organizações criminosas. Demonstrando que 

o Estado tem total ciência da situação atual do 

sistema carcerário e, através de tais medidas, 

procura traçar um rumo à solução e amenização 

de tais mazelas. 
 

As chacinas dentro dos presídios 

Em 2017, quatro episódios foram 

significativos para reforçar a crise vivida pelos 

presídios brasileiros. No dia 1º de janeiro cerca 

de 56 presos que cumpriam pena no Complexo 

Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) em 

Manaus (AM) foram mortos durante uma 

rebelião que durou 17 horas. Na mesma semana, 

na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo 

(Pamc) de Boa vista (RR), houve a morte de 33 

presos. Enquanto no dia 14 de janeiro, pelo 

menos 26 presos foram mortos em rebelião que 

ocorreu na Penitenciária Estadual de Alcaçuz. 

Já no dia 24 de janeiro, mais de 200 detentos 

fugiram do Instituto Penal Agrícola em Bauru 

(SP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRISE POLÍTICA BRASILEIRA 

 
A crise na qual o Brasil se encontra 

atualmente tem raízes muito anteriores e com 

certeza mais desdobramentos do que é possível 

prever. 

 A face política da crise teve sua gênese, 

principalmente, nos protestos de junho de 2013 

que tomaram conta das ruas do país contra o 

aumento das tarifas dos ônibus. Os ânimos da 

classe média que protestava foram rapidamente 

captados pela imprensa e por quem interessava 

desestabilizar o governo. 

 Assim foi cada vez mais fácil construir 

um discurso de combate à corrupção, à falência 

moral do Estado e da política brasileiras. O 

governo de Dilma Rousseff se via cada dia mais 

frágil e suscetível à histeria nas ruas e nas redes 

sociais. 

O processo do impeachment foi 

justificado a partir de acusações de acordo com 

a lei de responsabilidade fiscal. Apesar da 

suposta legalidade do processo, quem o contesta 

afirma que a prática da presidenta foi a mesma 

de vários presidentes que a antecederam e que o 

processo se tratava de um golpe contra o 

governo. Tese apoiada no fato de que depois do 

impedimento, a prática que foi a causa de tudo 

foi legalizada. Além disso, é inegável a extrema 

espetacularização dos acontecimentos à época, 

o que depõe contra quem apoiava o processo. 

 O impeachment e a crise política são 

fruto da ação de elites insatisfeitas com os 

rumos do Estado brasileiro. Assim que o 

presidencialismo de coalizão* não foi mais 

capaz de manter as classes mais altas em seus 

lugares, elas agiram para derrubar e substituir a 

liderança que estava no poder. 

A crise, além de econômica e política, é 

institucional, ou seja, a própria democracia está 

em jogo atualmente.  

É uma situação realmente complicada, 

visto que o sistema político brasileiro precisa de 

equilíbrio entre diversas partes que envolvem 
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ideologias diferentes, condições sociais quase 

opostas e os mais diversos interesses, os quais 

não respeitam os limites da legalidade diversas 

vezes. Mesmo quando não há uma crise política 

e institucional esse equilíbrio é difícil. 

Michel Temer é uma peça, alguém que 

representa uma congruência de interesses e que 

não tem total autonomia, mas que estando lá se 

torna responsável pelo programa de diversos 

setores. 

A proposição e possível aprovação de 

reformas tem como agenda o atingimento de 

objetivos desses setores representados na figura 

de Temer assumindo o governo. 

Essas reformas, como a da previdência 

e a trabalhista dividem opiniões e geram muitas 

reações na população. Mas é inegável que as 

prerrogativas dessas reformas beneficiariam, 

em primeiro lugar, os setores mais abastados e 

dominantes da população. 

O problema é que a baixa aprovação faz 

com que Temer não consiga aprovar todas as 

demandas, assim os próprios que derrubaram 

Dilma, agora se viram contra Temer. 

Como é o caso da Rede Globo, que 

apoiou massivamente a saída do PT do governo 

e quase um ano depois de Temer assumir 

definitivamente a presidência, a emissora traz 

informações bombásticas em seu plantão 

quanto à delação de Joesley Batista, que 

prometia abalar as bases do governo. Foi uma 

implosão deliberada. 

Isso representa uma instabilidade muito 

grande na esfera política e consequentemente na 

econômica. Independente do apoio a um lado da 

discussão ou outro, deve-se admitir que todo 

esse processo é muito problemático para as 

instituições e para a própria credibilidade do 

Brasil internacionalmente. 

O pano de fundo de toda essa crise é a 

operação lava-jato que vem passando a limpo 

muitas irregularidades que aconteceram no 

Brasil, colocando em xeque caciques políticos e 

empresários de alta relevância. 

É importante ter uma perspectiva 

histórica para analisar a crise atual do Brasil. 

Nosso país sempre foi marcado pela 

instabilidade, desde os tempos da república 

velha, passando por Vargas, Juscelino, ditadura 

militar até hoje. 

É importante notar que nossa jovem 

democracia sofreu mais um terremoto que gera 

muita instabilidade, assim como foi com 

Getúlio em 1954 e com Jango em 1964.  

O pleito de 2018 vai ser, com certeza, 

histórico. Não apenas vai ser um embate de 

candidatos, mas também um embate de 

concepções de mundo e de ideias que permeiam 

o senso comum. Ela será importante para que se 

tenha uma noção dos rumos que o país deverá 

tomar no futuro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRISE REFORMA AGRÁRIA – 

MASSACRE DO PARÁ 

 

 De um modo geral, a reforma agrária 

pode ser entendida como um sistema que regula 

e promove uma divisão "justa" de terras em um 

determinado estado. No caso do Brasil, ela deve 

atuar com intuito de reparar séculos de uma 

distribuição fundiária injusta, que perdura até os 

dias de hoje, causando uma disparidade muito 

grande entre detentores de grandes porções de 

terras (latifundiários) e pessoas que se quer têm 

onde morar e produzir. 

 Atualmente, a Reforma Agrária no 

Brasil se dá basicamente da seguinte forma: a 

“A crise brasileira, em perspectiva 

histórica”, de Marcos Napolitano. O 

artigo traz uma análise muito clara e fácil 

de entender da situação atual e da história 

brasileira e seus altos e baixos. 

*O presidencialismo de coalizão é um 

arranjo institucional, onde a coordenação 

entre executivo e legislativo procuram 

manter a governabilidade. 

“A radiografia do Golpe - Entenda 

como e por que você foi enganado”, de 

Jessé de Souza. O livro tem um estudo 

detalhado do comportamento das redes de 

interesse que levaram ao golpe de estado 

em 2016. 
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União realiza a compra ou a desapropriação de 

latifúndios particulares considerados 

improdutivos em diversas áreas da federação, e 

sob a figura do Incra (Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária), distribui e 

loteia essas terras às famílias que recebem esses 

lotes, como também presta uma assistência 

financeira, de consultoria e de insumos para que 

possam produzir nessas terras. 

 Desde os tempos de sua colonização, a 

questão fundiária no Brasil sempre fora 

delicada, vide a divisão do país em capitanias 

hereditárias. Atualmente, a organização que 

mais se destaca na luta à favor da reforma 

agrária é o MST (Movimento dos Trabalhadores 

Rurais sem Terra), criada em 1980 na região de 

Cascavel no Paraná, com o intuito principal de 

organizar um grupo camponês para se unir em 

favor da luta pela terra e pela reforma agrária, 

além de alavancar as transformações sociais que 

se faziam necessárias para o país.  

 A violência devido a conflitos agrários 

passa por uma escalada em todo o país. Há três 

anos, o Brasil é onde mais morrem lideranças 

ambientais e do campo. No ano passado, 

batemos nosso recorde com 1.295 conflitos por 

terra, número mais alto dos últimos dez anos. Só 

até maio desse ano, já são 36 mortes de 

lideranças ou ativistas do campo, sendo 12 delas 

no Pará. O caso mais conhecido como 

"massacre de Eldorado dos Carajás" no Pará, 

ocorreu quando 1.500 sem-terra que estavam 

acampados na região decidiram fazer uma 

marcha em protesto contra a demora da 

desapropriação de terras, resultando na morte de 

19 sem-terra após confronto com a polícia 

militar. Em maio deste ano de 2017, outro 

massacre envolvendo a polícia também na 

região paraense, onde um grupo de assentados 

fora surpreendido por policiais militares que 

atiraram à queima roupa contra os 

trabalhadores. Uma das suspeitas de motivação 

para o crime é a escalada de violência no 

conflito por terra que levou ao assassinato de 

um segurança particular da fazenda ocupada, 

além da morte de um policial militar da região. 

Segundo a CPT, que acompanha os conflitos na 

região, essas mortes geraram uma reação forte 

do setor agropecuário e uma indignação entre os 

policiais. A entidade já vinha chamando a 

atenção para a grande vulnerabilidade dessa 

área: só no sul e sudeste do Pará há mais de 150 

fazendas ocupadas. 
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RECESSÃO E POLÍTICAS 

INFLACIONÁRIAS NO MUNDO 
 

 De crise em crise, assim vive o 

avançado capitalismo financeiro atual. Desde 

1929, passando pelo choque do petróleo, a crise 

latina, asiática e russa nos anos 1990, chegando 

até 2008, onde uma colossal bolha imobiliária e 

de crédito estourou, as crises capitalistas têm 

sido recorrentes. 

  Porém, diferentes são as formas com 

que são remediadas ou pospostas. Atendidas 

algumas medidas de correção no mercado de 

crédito – simplificadamente, aquele que garante 

capital de giro às empresas, fazendo com que as 

engrenagens do sistema de produção capitalista 

não travem - assim como na condução fiscal, 

distribuição da riqueza e emissão de títulos, 

seria possível que se atenuassem os efeitos das 

crises. 

 No entanto, nos últimos anos o que é 

majoritariamente visto são as políticas 

unicamente recessivas, ou seja, aquelas que 

geram corte nos gastos governamentais de 

maneira abrupta, prejudicando a circulação de 

capital pela sociedade. A menor circulação de 

capital gera desemprego crônico – o que requer 

maior gasto com a seguridade social - e menor 

arrecadação de impostos – o que, teoricamente, 

inibe a seguridade social fiscalmente 

responsável (aquela onde há planejamento 

adequado quanto ao funcionamento futuro das 

regras para a aposentadoria, assim como uma 

correta análise do envelhecimento 

populacional, entre outras variáveis). 

  Os governos veem-se, então, em uma 

encruzilhada: ou aumentam os impostos ou 

cortam ainda mais seus gastos. A primeira saída 

é, na maioria das vezes, politicamente inviável. 

São poucas as sociedades que aceitam tal 

atitude de forma pacífica. Procedem, dessa 

forma, à segunda medida. Cortam os gastos, e 

muitas vezes o fazem nas áreas socialmente 

mais sensíveis. Portanto, podem ser que as tão 

conhecidas políticas de austeridade fiscal, 

amplamente recomendadas por organismos 

internacionais, não tenham validade absoluta 

para a resolução de crises, como é apregoado de 

maneira ligeira, principalmente pela grande 

mídia. 

 A discussão em torno da redução de 

gastos estatais, como o recente teto de gastos 

aprovado no Brasil, preza pelo conhecido 

superávit primário. Este não é nada mais do que 

uma receita contábil para que as receitas estatais 

(aquilo que o Estado ganha em impostos, por 

exemplo) superem os gastos (aquilo que ele 

investe em educação, ex.), o que, 

essencialmente, seria bastante positivo. 

Contudo, o pensar orçamentário de um Estado 

deve cumprir vários objetivos sociais 

importantes, e dessa forma, sendo 

exclusivamente contábil, desconsidera muitas 

prioridades. 

 Ao redor do mundo, talvez com maior 

visibilidade na Europa, é possível entender que 

as políticas de austeridade e/ou políticas 

inflacionárias aplicadas de maneira exclusiva e 

sem balanceamento inteligente não têm sido 

capazes de enfrentar as crises de falta de crédito 

de maneira eficaz. O crescimento de muitos 

desses países tem se mantido baixo por um 

período prolongado de tempo. 

 Contrariamente, em países do mesmo 

continente onde políticas de governo com um 

pouco mais de arrojamento entraram em cena, 

como em Portugal, a atividade econômica 

parece voltar a um patamar de crescimento 

menos inexpressivo. 

 A recessão mundial, que tem suas 

origens em uma grotesca desregulamentação 

capitalista, foi em partes freada por Franklin 

Delano Roosevelt, com o conhecido Glass-

Steagal Act, que separou os bancos de 

investimentos-especulação daqueles 

comerciais. Isso conferia maior confiabilidade 

ao sistema bancário norte-americano, pois não 

poderia haver risco de falência nos bancos 

usados pela população em geral. 

 Infelizmente, nos meados dos anos 70, 

a desregulamentação voltou à tona. As crises se 

tornaram mais potentes desde então e, no 

horizonte, os sinais de recessão e austeridade 

ainda estão bastante vivos. 
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CRIPTOMOEDAS E A REVOLUÇÃO 

NOS PAGAMENTOS 
 

Ao esquecer que não tinha dinheiro, 

muito menos folhas de cheque, Frank 

MacNamara viu-se em uma complicada 

situação. Era executivo da Diners Club e, 

naquela ocasião, jantava com outros altos 

executivos em um restaurante de Nova York. 

Depois de muito esforço e lábia, MacNamara 

conseguiu convencer o dono do 

estabelecimento que o pagamento seria 

realizado no dia seguinte. O esforço o fez 

refletir em uma maneira de evitar os 

contratempos dos esquecidos. Surgiam dali os 

primeiros cartões de crédito. Os anos dourados 

de 1950 corriam então. 

Desde lá, até nossos dias, os 

pagamentos alternativos ao dinheiro físico 

foram extremamente difundidos. Mas, para 

alguns, restavam alguns problemas: como evitar 

a interferência sobre as transações e os tão 

polêmicos impostos sobre as mesmas? Como 

facilitar a transferência de dinheiro e simplificar 

o câmbio, sem depender de qualquer tipo de 

instituição financeira ou Banco Central? 

A reposta mais conclusiva a estas 

questões veio a partir do trabalho de Satoshi 

Nakamoto (que pode, na verdade, nem existir, e 

ser apenas uma invenção coletiva de hackers). 

O “senhor Nakamoto” teria se frustrado 

intensamente durante sua vida com os impostos 

que quase o fizeram perder sua residência. Com 

tamanho desprezo pelos governos e suas 

capacidades de impor taxas variadas sobre as 

vidas das pessoas, ele arquitetou seu plano de 

uma moeda que não fosse ligada a nenhum 

deles, e fosse controlada unicamente pelos 

próprios usuários. Estava lançada a trajetória do 

Bitcoin, a criptomoeda (moeda criptografada, 

ou seja, assegurada por meios informáticos) 

mais popular nos dias de hoje, embora haja 

outras como o Etherum, e 13 menos usadas. O 

projeto desenvolveu-se rapidamente com a 

ajuda de outros desenvolvedores ligados a 

causas anarquistas e/ou libertárias. 

As transações com Bitcoin são 

baseadas na confiança entre as partes. Um 

“cliente” paga por um “produto” assim que a 

parte recebedora aceita aquele pagamento como 

válido. Demais usuários da rede, chamados 

mineradores, dão aval àquele pagamento e 

geram protocolos públicos para a operação. 

Esse tipo de operação pode ser chamado, de 

uma maneira básica, de Blockchain. 

A quantidade de Bitcoins a ser 

disponibilizada, ou como chamam os usuários 

da moeda, ‘minerada’ é fixa. Serão 21 milhões 

de Bitcoins até 2040. A mineração é feita 

através da resolução de problemas matemáticos 

que envolvem a arquitetura do sistema. Quem 

os resolve, tem direito a receber a recompensa 

pela solução em Bitcoins. Porém, com a grande 

complexidade alcançada pelo sistema, a entrada 

de novatos na área é praticamente impossível: 

só aqueles com grande capacidade de 

processamento, ou seja, aqueles que detêm 

potentes servidores ou máquinas virtuais, 

conseguem minerar Bitcoins satisfatoriamente. 

A grande problemática das 

criptomoedas é o seu uso livre, no entanto. Da 

comercialização de qualquer tipo de droga, 

como fica claro com o Portal Silk Road, à 

lavagem de dinheiro, tudo é possível, com quase 

perfeito anonimato, através do uso de 

criptomoedas. Mesmo assim, parecem 

continuar a ser interessantes. O caso recente de 

ajuda a refugiados pelas Nações Unidas com o 

uso de Ethereums e o crescente interesse do 

governo russo pela mesma moeda ilustram o 

caso. 
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NOVA ROTA DA SEDA 
 

A nova “Rota da Seda” trata-se de um 

projeto de infraestrutura, planejado por Xi 

Jinping, o presidente chinês, idealizado em 

2013, e que pretende ligar a China ao resto da 

Ásia, à Europa e à África (englobando mais de 

60 países), de maneira similar à antiga Rota da 

Seda corredor econômico que uniu Oriente e 

Ocidente desde a.C. O plano reflete uma 

confiança da China no seu crescimento, por 

meio do consumo doméstico e da ampliação dos 

seus serviços, apesar do consenso a respeito da 

desaceleração da economia chinesa. 

Desde o processo de abertura iniciado 

por Deng Xiaoping, há quatro décadas, a China 

atingiu o nível de classe média alta, sendo hoje 

a segunda maior economia do mundo e a maior 

nação em comércio. Todavia, para se destacar 

mais como uma das maiores economias, a 

China deve se utilizar do mercado e dos 

recursos, tanto internamente quanto 

externamente, além de garantir sua influência 

apesar do constrangimento estadunidense. Uma 

das formas encontradas para exercer essa maior 

influência vem a partir do “cinturão” ou 

“estrada”, inspirado nos antigos caminhos que 

formavam a Rota da Seda (vital para o comércio 

e comunicações), pela construção de estradas, 

ferrovias, portos, dutos de petróleo e derivados, 

entre outros. O objetivo é formar uma extensa 

rede de infraestrutura, comércio e cooperação 

econômica. 

 

 

                                                           
1. 1Reservas estrangeiras são ativos dos bancos centrais 

que são mantidos em diferentes reservas, como 

o dólar americano, o euro ou o iene, e que são 

 

 China apresenta-se como o país ideal 

para um projeto de tais proporções, em razão de 

seus grandiosos investimentos e projetos de 

infraestrutura doméstica, o que lhes dá grande 

experiência, atrelado à uma grande indústria de 

materiais de construção e reservas estrangeiras1 

crescentes que facilitam o financiamento. 

Algumas destas reservas já forma aplicadas no 

novo Banco Asiático de Investimentos em 

Infraestrutura (BAII), que possui a participação 

de 57 países, incluindo aliados dos EUA como 

o Reino Unido e a Alemanha (indo contra a 

vontade americana). Ademais, o projeto Um 

Cinturão, Uma Rota (One Belt, One Road) 

conta com acordos de cooperação de 68 países 

e organizações internacionais.   

Considerando as críticas que afirmam 

que a China busca uma maior influência 

geopolítica na Ásia e na África, o presidente 

chinês afirmou que o país não possui intenções 

de impor seu sistema social e vontades, ou de 

interferir em assuntos externos. Xi garante que 

o projeto é complementar com outras iniciativas 

utilizados no cumprimento dos seus compromissos 

financeiros, como a emissão de moeda, e para 

garantir as diversas reservas bancárias mantidas num 

da região euroasiática de forma a aprimorar as 

conexões, o comércio e o desenvolvimento. O 

presidente também se posicionou em relação ao 

protecionismo mundial, apelando para órgãos 

como o Fundo Monetário Internacional (FMI) e 

a Organização Mundial do Comércio (OMC) 

que a cooperação é essencial para evitar a 

desaceleração da economia mundial 

 Se consolidada, a rota trará uma série de 

benefícios. Primeiramente, os retornos dos 

investimentos aplicados no BAII e na própria 

rota serão gigantescos, através da transferência 

de indústrias intensivas em mão de obra e do 

surgimento de novos mercados. Ademais, com 

o aumento dos salários na China (algo que 

acabou com a vantagem que a China tinha no 

quesito de oferta de mão de obra barata), os 

países menos desenvolvidos, como alguns dos 

ligados à Rota da Seda, se tornam mais 

atraentes, e com uma melhor infraestrutura, 

estes podem absorver a migração das indústrias 

chinesas intensivas em mão de obra. 

banco central por governos ou instituições 

financeiras. 

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Reserva_monetária&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dólar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Euro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Iene
https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituição_financeira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituição_financeira
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Com a quantidade de empregos a serem 

absorvidos, é possível que quase todos os países 

em desenvolvimento que se encontram na Rota 

da Seda possam se industrializar e modernizar. 

Na economia global, o “cinturão” facilitará o 

acesso aos mercados e recursos nacionais e 

internacionais por parte da China, o que lhe 

fortalecerá como uma das principais economias 

do mundo. 
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BULLYING 

 
A questão do “bullying”, palavra de 

origem inglesa (bully = valentão, brigão), é 

recorrente e, apesar de o termo só ter surgido 

na década de 90, tal fenômeno é noticiado há 

séculos. Só nos últimos anos, porém, sua 

relevância social tem se consolidado no Brasil 

e no mundo. Em janeiro de 2016, passou a 

vigorar no país a Lei nº 13.185/15, conhecida 

como Lei Antibullying. De lá para cá, com o 

recente lançamento de filmes e séries que 

trazem à tona esse tipo de prática, como o 

sucesso mundial “13 Reasons Why” de 

produção da Netflix, muito há de se 

destrinchar. 

O primeiro ponto a ser destacado é que, no 

Brasil, o assunto ainda é um tabu. Em seu 

parágrafo primeiro, a Lei Antibullying 

considera  

“intimidação sistemática (bullying) todo 

ato de violência física ou psicológica, 

intencional e repetitivo que ocorre sem 

motivação evidente, praticado por indivíduo 

ou grupo, contra uma ou mais pessoas, com o 

objetivo de intimidá-la ou agredi-la, causando 

dor e angústia à vítima, em uma relação de 

desequilíbrio de poder entre as partes 

envolvidas”.  

Logo, por essa definição, o bullying 

também se desvincula de um ambiente 

meramente escolar e passa a abranger qualquer 

tipo de realidade cotidiana da sociedade. Ainda 

segundo essa Lei, dentre os atos que 

caracterizam esse tipo de humilhação ou 

discriminação, e com relação à punição e à 

prevenção destes, temos: ataques físicos, 

insultos pessoais, comentários sistemáticos e 

apelidos pejorativos, ameaças por quaisquer 

meios, grafites depreciativos, expressões 

preconceituosas, isolamento social consciente 

e premeditado e zombaria. 

Importante ressaltar que o objetivo da Lei 

não é punir o praticante de bullying, mas, sim, 

promover um diálogo com a sociedade para 

que a conscientização do problema e a 

promoção do respeito reeduquem o 

comportamento dos indivíduos 

preventivamente, a começar nas instituições de 

ensino, pois um dos problemas estruturais das 

escolas, a evasão escolar, pode estar 

intimamente ligada à discriminação contínua.  

De acordo com a Lei 13.185, é 

possível classificar o bullying conforme as 

ações praticadas: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este quadro, desenvolvido pelo Senado 

Federal, retrata a personagem central da série 

recentemente lançada “13 Reasons Why”: 

Hannah. Por quê? Porque o bullying é um dos 

fatores que podem levar jovens e adultos à 

depressão e ao suicídio ou mesmo a traumas 

por toda a vida – assuntos esses tratados na 

série –, a depender de sua frequência ou 

gravidade, gravidade que deve ser julgada, 

sobretudo, pela percepção subjetiva de quem o 

sofre.  

Esse ato de violência, portanto, está 

intrinsecamente relacionado à saúde pública, 

ainda mais quando verificado um estudo 

recente e inédito da Universidade de Coimbra, 

ao apontar que experiências de bullying na 

adolescência e percepções de inferioridade 

poderão estar na base de uma relação 

conflituosa com a alimentação e com a 

imagem corporal, podendo levar à obesidade e 

a patologias associadas como a depressão. 

 Não é fácil driblar o preconceito: o 

bullying pode tomar como alvo características 

físicas – cor da pele, tipo de cabelo, etc. –, 

modos de agir, de vestir ou de falar, orientação 

sexual, classe socioeconômica, endereço, 

credo, arranjos familiares, identidade de 

gênero, entre outros aspectos, que camuflam, 

muitas vezes, outras formas de violência, como 

o racismo, o preconceito social, a homofobia, a 

transfobia, a intolerância religiosa, a 

xenofobia, a violência doméstica, o assédio 

moral, etc. Podem, inclusive, se relacionar a 

vários desses fatores em conjunto ou 

alternadamente entre si. 

 E é aí que entra a questão criminal. 

Afinal, tampouco o Código Penal Brasileiro 

nem a Lei Antibullying instituem o bullying 

como um crime. Em contrapartida, há nesses 

comportamentos discriminatórios por trás do 

bullying, como o bullying escolar, o bullying 

doméstico, o bullying racista, o cyberbullying, 
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entre outros, a caracterização de infrações, em 

muitos casos com penas severas.  

 Nesse contexto, é claro que a vítima 

pede para sofrer bullying. Será? Parte 

considerável da sociedade ainda aceita 

afirmações como a de que a pessoa “quer” ou 

“se deixa” ser vítima de agressão ou assédio, e 

que até mesmo “pede” para sê-lo, como se a 

ela recaísse a responsabilidade de evitá-los. A 

culpa nunca é da vítima! Além disso, calar-se é 

ser conivente com essa violência sistemática, 

por isso o bullying pode e deve ser denunciado 

às autoridades competentes. 

Logo, o agressor é um monstro? Na 

verdade, alguns comportamentos de 

intolerância são reproduções de condutas 

tomadas como naturais no ambiente 

doméstico. Assim, é comum que a violência 

esteja presente no cotidiano do agressor. E, 

muitas vezes, ele se utiliza da intimidação ou 

da humilhação para descarregar a dor e o 

desconforto que sente, isto é, o agressor pode 

estar sofrendo internamente ou já ter sido 

vítima de bullying. 

Mas, por outro lado, a série da Netflix 

trouxe outro ponto de vista: e se eu for o 

agressor? Não é fácil reconhecer os próprios 

erros. De início, para desconstruir 

preconceitos, é preciso perceber que há muito 

mais semelhanças entre o praticante e a vítima 

que diferenças, para, logo em seguida, avaliar 

as próprias condutas, trazendo à tona 

questionamentos, como por exemplo: por que 

faço isso? E ainda: até que ponto é divertido? 

Afinal, o humor possui limites? 

Mesmo assim, ainda ficam muitas 

dúvidas a respeito do assunto: como deve ser a 

formação dos professores para que saibam 

lidar com o bullying nas escolas? Como tratar 

dessa forma de violência para quem sofre? 

Como agir ao presenciar casos assim? As 

referências desse texto poderão auxiliar na 

busca por essas respostas. 

 

13 verdades sobre o bullying no Brasil 

(Dados do IBGE de 2015): 

- 46% dos alunos brasileiros entre 13 e 17 anos 

já sofreram bullying; 

- A cada turma de 25 alunos, 2 (8%) se sentem 

humilhados com frequência; 

- 35% dos alunos admitiam sofrer bullying em 

2012. Esse número subiu para 46% em 2015; 

- A cada turma de 25 alunos, 5 (20%) admitem 

praticá-lo; 

- Mais da metade dos estudantes (51%) que 

praticam bullying não sabem por que o fazem; 

Em se tratando dos motivos das provocações: 

- 18,6% são por causa da aparência do corpo; 

- 16,2% são por causa da aparência do rosto; 

- 6,8%   são por causa da cor/etnia; 

- 2,9%   são por causa da orientação sexual; 

- 2,5%   são por causa da religião; 

- 1,7%   são por causa da região de origem; 

- 1 a cada 4 meninos participa (comete ou 

sofre) de casos de bullying. 

- 1 a cada 6 meninas participa (comete ou 

sofre) de casos de bullying. 
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APROPRIAÇÃO CULTURAL 

 
“A gente não pode individualizar um 

problema que é social, [...] que é desigual e 

submete algumas raças e algumas culturas à 

estigmatização e ao apagamento” (Transcrição 

do vídeo “Essa tal apropriação cultural” de 

Murilo Araújo). 

“Não podemos pensar a questão de 

classe, o racismo e o “preconceito contra os 

dreads” como três coisas separadas que podem 

ou não se somar. Precisamos fazer uma análise 

de como, em sua essência, essas três coisas se 

relacionam” (Trecho da crítica de Jo Camilo de 

Fernandes). 

  A palavra “apropriar” significa tomar 

para si; já “cultura”, apesar de não ser aceita 

uma única definição para o termo, pode ser 

considerada aqui como a produção humana de 

símbolos, sejam eles materiais ou imateriais, 

que carregam consigo significado e função 

variados ao longo do tempo e da sociedade em 

que se inserem, pois estão sempre se 

modificando. “Apropriação cultural” é, então, 

um conceito que passa por uma reflexão 

política de dominação, desigualdade e 

desrespeito. 

“Polemizado” nas redes, volta e meia o 

assunto ganha repercussões fora do mundo 

virtual. Somente neste ano já houve vários 

ataques contra Anitta e outros famosos por 

utilizarem dreads no cabelo. Outro caso 

recente e de maior destaque foi o da jovem 

Thauane Cordeiro, abordada no ônibus em 

Curitiba por mulheres negras que pediam para 

que a moça, branca, retirasse seu turbante. Seu 

post na internet viralizou. 

Muitos consideram o conceito como 

frescura, problematização excessiva, etc., 

afirmando, por exemplo, que isto não se 

diferencia da aculturação ou da assimilação 

cultural, processos de sincretismo – junção de 

traços culturais de diferentes povos ou classes 

pelo contato entre eles – que já existem há 

milhares de anos; logo, antes mesmo do 

capitalismo ou da Indústria Cultural. Tratam-

se, no entanto, de ideias diferentes entre si.  

 

 

 

 

 

 

 

O primeiro passo para compreender o 

tema em questão é ter em mente que todo tipo 

de apropriação ocorre em determinado 

contexto, devido às particularidades histórico-

sociais de cada povo ou região, e, portanto, só 

é possível fazer uma análise coerente de 

apropriação cultural a partir do entendimento 

de como cada elemento de um grupo social 

interage com toda uma realidade social de 

região e passado histórico específicos. Nesse 

sentido, para este Manual, pretende-se definir 

o que se entende por apropriação cultural hoje 

com o foco na especificidade brasileira, pois é 

imprescindível entender primeiro nossa própria 

sociedade antes das demais. 

Segundo o texto de Carolina Cunha 

para o Uol Atualidades, desde a chegada dos 

escravos no Brasil, ritos espirituais africanos, 

por exemplo, eram proibidos pelos 

colonizadores portugueses. Prova disso é que 

até a década de 1930, o candomblé era 

perseguido pela polícia e existia na 

clandestinidade (Capitães da Areia registra 

bem esse fato e muitos mais desse recorte 

histórico-social). 

Aí já se observa uma diferença clara de 

poder existente estruturalmente (na base 

histórica) de nossa sociedade e, mais ainda, a 

sistematização da violência que o próprio 

Estado, dominado pelas elites aristocráticas, 

impôs ao povo negro: o apagamento de suas 

culturas. Logo, a permanência do uso de 

turbantes por negros no Brasil e ao longo do 

tempo – pois o turbante é um ornamento 

religioso no candomblé – adquiriu uma 

significação própria de resistência negra contra 

sua destruição identitária, além de afirmação e 

orgulho da própria ancestralidade. 

Como declara o youtuber Murilo 

Araújo em um vídeo, “se a sociedade não fosse 

racista, a gente não estava aqui falando sobre 

apropriação”. Isso sobretudo no Brasil, onde as 

formas de racismo ocorrem de maneira velada. 

O carioca também fala em outro vídeo: 

“Apropriação cultural só tem a ver com 

pessoas brancas quando elas contribuem com o 

discurso de esvaziamento”. Vamos entender o 

conceito de apropriação no Brasil a partir 

desses dois pontos. 

Com relação ao primeiro, Jo Camilo de 

Fernandes, mestranda em Psicologia Social na 

USP, esclarece: “[A apropriação cultural] é 

uma estratégia de defesa dos interesses da 

classe dominante. Sua intenção é se proteger 

contra a identificação, organização e luta dos 

negros. Portanto, o sucesso dessa estratégia 

pode se medir a partir de quanto conseguem 

tirar dos diversos elementos sua característica 

de distinção cultural do povo negro. Mas isso 

Para entender melhor a diferença entre 

assimilação cultural, aculturação e 

apropriação cultural, recomendamos o vídeo 

do canal Afros e Afins de Nátaly Neri, 

“Apropriação cultural existe? Pode branca de 

turbante?”. 
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não significa necessariamente tirar desses 

diversos elementos juízos que serão usados 

para propagar o racismo velado. O que quero 

dizer com isso? A venda de dreads ou de 

turbantes (ou da capoeira, ou do RAP, ou do 

Funk, etc, etc) como produtos que têm apenas 

um valor comercial abstrato e que não têm 

uma história, um significado, que não se 

identificam com um povo ou com uma cultura 

determinada – essa venda é o fundamental para 

que se configure uma apropriação cultural 

bem-sucedida. Isso não significa que as 

pessoas vão desvincular os dreads dos diversos 

juízos negativos. E isso configura, em minha 

opinião, o caráter mais perverso de tal 

apropriação: vendem-se tais produtos para as 

mesmas pessoas que já o usavam antes, para 

os negros, mas tiram deles seu caráter de 

identificação cultural e de resistência, 

mantendo seus estigmas. [...] Mantêm-se os 

juízos negativos racistas, retira-se o caráter de 

resistência. Eis o verdadeiro sucesso da 

apropriação cultural dos símbolos negros.” 

Em se tratando do segundo ponto, mais 

uma vez citando Jo Camilo: “os símbolos 

negros não se fortaleceriam nem estariam 

menos apropriados por uma dominação branca 

se os indivíduos brancos parassem de usá-los. 

Um branco usar dreads ou turbante, praticar 

capoeira ou participar de religiões de matriz 

africana – nada disso é, em si, essa 

apropriação cultural de que estamos falando. 

A apropriação cultural perversa, que tira a 

identidade do povo negro e enfraquece sua 

luta, tem sua origem na indústria que vende 

tais elementos como produtos, esta sim com o 

poder de tirar deles sua significação cultural. 

O uso desses produtos está, no sistema em que 

vivemos, submetido a essa indústria e às 

diversas ideologias ligadas a ela. 

Dessa forma, devemos defender as 

opções individuais de todas as pessoas de se 

vestirem da forma como quiserem, e ao mesmo 

tempo, e algumas vezes inclusive 

contraditoriamente, combater a indústria que 

em todo momento incide e molda à sua 

maneira tais vontades individuais. Esse 

combate se dá pela reafirmação desses 

elementos culturais como elementos de 

resistência dos negros contra a dominação que 

lhes é imposta. [...] É importante que, dentro 

dessa luta, os trabalhadores brancos se 

conscientizem do que significam esses 

símbolos, de sua história e de sua força 

organizativa e política para nós, seus 

companheiros negros, e que essa consciência 

trazida pela nossa luta, e não a indústria 

capitalista, determine a forma como cada 

indivíduo se relacionará com tais símbolos. 

Por último, ainda que devamos 

combater essa apropriação cultural da forma 

como se dá na sociedade hoje, movida por um 

interesse de lucro e de manutenção de uma 

ordem dominadora, exploradora e racista, não 

podemos transformar isso em uma bandeira 

contra o contato e troca cultural. Como já foi 

dito, não é do indivíduo branco e nem 

simplesmente de uma diferença abstrata entre 

brancos e negros que vem o racismo. O 

racismo não é essencial à humanidade e nem 

essencial ao contato entre diferentes culturas. 

O racismo é algo que pode se combater e se 

derrotar historicamente”.  

Logo, o desconhecimento e a 

deslegitimação do conceito de apropriação 

cultural fortalecem as consequências desta: a 

estigmatização contra os negros (racismo) e o 

apagamento da luta destes contra a dominação, 

a violência, a discriminação, a desigualdade. 

Não é o uso dos símbolos negros por brancos 

que deve ser combatido, mas os discursos 

ingênuos, hipócritas e cínicos de que o Brasil 

vive uma suposta “democracia racial” por 

conta da miscigenação, ou que é natural que a 

indústria retire o significado de quaisquer 

símbolos pelo lucro, tanto de brancos quanto 

de negros. 

É preciso frisar, ainda, que essa crítica 

em torno da apropriação com o foco na cultura 

negra brasileira vale igualmente para com a 

dos povos indígenas.  
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A INCLUSÃO DAS PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA (PCDS) À 

SOCIEDADE 
 

As pessoas portadoras de algum tipo de 

deficiência, em muitas situações, têm de 

enfrentar a completa desinformação e 

obscuridade acerca de suas necessidades. Tais 

pessoas, por viverem à sombra da sociedade, 

em muito sofrem pela falta de procedimentos 

inclusivos que façam com que a coletividade, 

em seu cotidiano, ofereça condições para que 

elas possam nela adentrar de forma eficaz e 

independente. 

Por mais que legislações sejam criadas com 

fulcro em tentar aproximar as PCDs ao corpo 

social, permitindo a elas uma convivência mais 

significativa, ainda há a falta de fiscalização, 

aplicação efetiva e complementação das 

normas que, em muito, resultam em prejuízos 

para seu efetivo cumprimento. 

Todavia, novas medidas passaram a ser 

adotadas com intuito em dar mais garantias 

para a inclusão das PCDs. Como exemplo há a 

ampliação da lei de cotas para a inclusão e 

facilitação do acesso dos deficientes à 

universidade. A regra prevê a reserva de 

metade das vagas de universidades federais e 

estaduais ofertadas por meio do Sistema de 

Seleção Unificada (Sisu) e de vagas de 

instituições particulares pelo Programa 

Universidade para Todos (Prouni). 

Essa visibilidade dada às pessoas com 

deficiência é necessária, porém, além disso, é 

necessário que haja maior adaptação, também, 

para a recepção dessas pessoas, permitindo que 

elas tenham livre locomoção e fácil acesso ao 

ambiente físico institucional. 

 Outra situação significativa foi a aprovação 

do Projeto de Lei – PL nº 3729/2015 que inclui 

a contratação de pessoas com deficiência como 

requisito para participação de empresas em 

licitações, que junto a Lei de Benefícios 

Previdenciários, Lei nº 8.213/199 – que obriga 

as empresas com 100 ou mais empregados a 

preencherem de 2% a 5% dos seus cargos com 

pessoas com deficiência – demonstram a 

tendência do legislativo atual em promover 

uma maior inclusão das PCDs. 

Assim sendo, observa-se que várias 

medidas estão sendo tomadas para que se 

possa promover um maior acesso dos 

portadores de deficiência, tal como, uma maior 

adaptação e receptividade da sociedade para 

um convívio em comum com estas pessoas.  

 

 

 

 

 

 

 

OS RUMOS DO ABORTO NO BRASIL 

 
Um dos debates que tem se tornado 

recorrente no Brasil, atualmente, diz respeito 

ao aborto. Há uma disputa cada vez mais 

intensa entre os grupos que defendem o livre-

arbítrio da mulher, sobre seu próprio corpo e 

saúde, e entre os grupos que se intitulam “pró-

vida”, defensores da vida intrauterina de fetos 

desde sua concepção. 

A discussão, ao mesmo tempo em que se 

pauta sobre a saúde, física e psicológica, da 

mulher, também se coloca em analisar qual o 

limite para intervenção do homem na vida de 

outro ser humano. 

A dificuldade principal do debate, no 

quesito jurídico, dá-se basicamente sobre a 

consideração de quando pode ser considerado 

o início da vida. Existem diversas correntes 

que tentam solucionar o problema, algumas 

delas são: 

- Corrente ecológica: considera que a 

possibilidade de sobrevivência fora do útero 

irá caracterizar o que é vida; 

- Corrente neurológica: considera que o 

marco para início da vida é quando se dá o 

surgimento das ondas cerebrais; 

- Corrente do cristianismo: Para a Igreja 

Católica e as demais igrejas cristãs a vida se 

inicia com a fecundação (concepção); 

 

Desta forma, a questão acerca da 

criminalização ou não do aborto tem aspectos 

que envolvem diversas dimensões, uma vez 

que deve ser tratada como matéria de saúde 
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pública, e enfrentar o dilema sobre o início da 

vida e os direitos do nascituro1. 

A questão tem se tornado alvo de 

intensa controvérsia, diante disso, observa-se, 

principalmente, uma forte resistência de 

bancadas do legislativo que procuram 

estabelecer entraves à descriminalização do 

aborto. 
No momento, de maior destaque, há a 

Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 

29/2015, que está em tramitação2, ela procura 

alterar o artigo 5º da Constituição Federal3 de 

1988, incluindo o trecho “da inviolabilidade do 

direito à vida, desde a concepção”. 
Essa alteração, mesmo que pareça pouco 

significativa, é capaz de transformar o aborto 

em ato inconstitucional4, criando obstáculos 

fortíssimos ao debate da questão no futuro, por 

estabelecer que qualquer forma de aborto seria 

considerada ilícita, uma vez que seria contrária 

à Constituição, até mesmo os casos atualmente 

permitidos em lei ordinária5, como aqueles 

previstos pelo Código Penal. 

                                                           
1
 Nascituro: adjetivo substantivo masculino.1. Que ou aquele 

que vai nascer. 2.jur diz-se de ou o ser humano já concebido, 

cujo nascimento é dado como certo. 
2 Tramitação: (jur) transitar pelos trâmites legais, passar por 

cada um dos estados e diligências indicados na lei processual 
(diz-se de demanda). 
3
 Texto atual do artigo 5º da Constituição Federal: “Art. 5º 

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes(...)” 
4 Inconstitucional: Que se opõe ou vai de encontro a 

constituição (reunião das leis que regem uma nação) de um país; 

contrário à constituição; anticonstitucional. 
5 Lei ordinária: Leis que devem se submeter a Constituição 

Federal, evitando qualquer tipo de contradição com ela. 

Até o momento, o Senador Eduardo 

Amorim recebeu a proposta e emitiu um 

relatório com parecer favorável e a proposta já 

se encontra para pauta na Comissão de 

Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), que 

tem a função de analisar a constitucionalidade 

da proposta, ou seja, se se encontra em 

conformidade com os princípios do sistema 

jurídico brasileiro. 

Desta forma, observa-se que a 

problemática enfrentada é de grande 

importância tendo em vista a sensibilidade do 

tema. Na situação atual, nota-se certo 

descompasso entre o posicionamento do 

legislativo e do judiciário, uma vez que o 

primeiro, em muito, apresenta 

posicionamentos contra o aborto e o segundo 

tem adotado medidas tanto quanto favoráveis 

ao mesmo, como por exemplo, a possibilidade 

de aborto de fetos anencefálicos6, ou até 

mesmo algumas decisões proferidas pelo 

Supremo Tribunal Federal, que adotaram o 

posicionamento pela descriminalização do 

aborto antes do 3º mês de gravidez. 

Dados da Pesquisa Nacional do Aborto 

2016 revelaram uma em cada cinco mulheres 

aos 40 anos de idade já realizou pelo menos 1 

aborto e que, somente em 2015, cerca de mais 

de 500 mil abortos foram realizados. Portanto, 

deve-se levar em consideração que o aborto é 

uma realidade, que coloca em risco a saúde de 

milhares de mulheres pelo país, carecendo, por 

isso, de intenso debate que deve envolver, 

além de políticos e juízes, a vontade e as 

necessidades da população. 

                                                           
6 Anencefalia: má formação fetal do cérebro, capaz de diminuir 

a expectativa de vida do feto. 
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ALTERIDADE E INTOLERÂNCIA 
 

Alteridade pode ser definida como a 

relação entre o “eu” e o “outro” formada a 

partir das características que identificam 

alguém como um diferente em um fluxo de 

identificações e diferenciações. A exemplo da 

leitura social da nossa imagem, crenças, 

valores, origens, idioma, dentre muitos outros, 

é necessariamente fruto de uma percepção, não 

havendo juízo de valor a priori de tal diferença. 

De forma análoga à alteridade, o conceito de 

ameaça é também uma percepção construída, e 

ambos os conceitos se enlaçam quando se 

constrói a percepção do outro, do diferente, 

como uma ameaça, e assim, práticas 

intolerantes.  

Segundo Eric Hobsbawn, no livro 

Nações e nacionalismos desde 1780, critérios 

identitários como etnicidade, língua comum, 

religião, território e memória comuns foram 

muito relevantes para a formação das 

identidades nacionais, especialmente do século 

XIX em diante, participando também do 

processo de manutenção do Estado: os 

nacionalismos. Desde então a alteridade não 

está relacionada apenas aos indivíduos, mas a 

instituições complexas como o Estado, que, ao 

controlar um território em que vivem e passam 

pessoas diferentes, é mediador e operador da 

percepção da população por ele representado, 

bem como é o responsável em máxima 

instância no território por ele delimitado pela 

produção de percepções de outras instituições, 

como igrejas, mídias, falas e ações de 

personalidades públicas ou não. 

No mundo ocidental contemporâneo 

em que o Brasil está inserido, as diferenças 

ocidente/oriente tornaram-se choques na forma 

de xenofobia e intolerância religiosa 

especialmente. O presente texto tratara destas 

questões tendo em vista sempre a 

responsabilidade do Estado em no limite 

máximo, sem ignorar a responsabilidade do 

indivíduo frente à barbárie. O Estado terá um 

leve destaque por contar com estruturas 

jurídicas e legitimidade para agir sobre os 

indivíduos. 

Xenofobia  

 Xenofobia é a intolerância contra 

pessoas de origem geográfica diferente, 

manifesta na forma de violência. Exemplos 

recorrentes no Brasil são a intolerância contra 

migrantes do Norte e Nordeste quando estes 

estão nas regiões Sul e Sudeste; intolerância 

contra outros latino-americanos, caribenhos, 

africanos e árabes, especialmente andinos 

(peruanos e bolivianos), haitianos, sírios e 

angolanos no Brasil, buscando estabilidade 

política e melhores condições de vida. O 

mesmo ocorre com brasileiros, percebidos 

enquanto latino-americanos que somos, nos 

Estados Unidos e Europa. 

Entretanto, as posturas que o Brasil 

adota com imigrantes, por sua constituição 

histórica enquanto um país receptor de 

dimensões continentais e muitas fronteiras, é 

radicalmente diferente dos centros do mundo 

ocidental (Estados Unidos, Inglaterra, França e 

Alemanha). No Brasil, a xenofobia tem como 

agentes os indivíduos, em violências verbais e 

simbólicas, em um contexto mais de 

exploração (especialmente da mão-de-obra 

dessas populações imigrantes na indústria 

têxtil e construção civil) que de violência física 

ou apoiada por algum instrumento do Estado. 

Enquanto nos centros ocidentais os agentes 

são, além dos indivíduos e do contexto de 

exploração de mão-de-obra tal qual no Brasil, 

estruturas estatais, como restringir o acesso dos 

“outros” ao seu território por meio de 

restrições à obtenção de visto, leis de 

imigração acompanhadas pelo patrulhamento 

policial ou militar das fronteiras (como é o 

caso da fronteira entre México e Estados 

Unidos), chegando a extremos como o 
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fechamento das fronteiras (como aconteceu 

nos Bálcãs contra imigrantes afegãos e sírios); 

posicionamento oficial de partidos políticos 

contra imigrantes, como o Frente Nacional, na 

França, e o Alternativa para a Alemanha; e 

proibição do uso de elementos religiosos, 

como burcas e turbantes. 

Pronunciamentos como os da 

campanha eleitoral de Marine Le Pen, do 

partido francês Frente Nacional, que afirmam 

que “Nossos dirigentes escolheram a 

globalização desregulada, que conduz à 

financeirização da economia e a uma 

imigração em massa, o que resulta às vezes no 

fundamentalismo islâmico” demonstram que a 

xenofobia é fruto da construção de uma 

alteridade enquanto ameaça aos valores 

observados como fundamentais para a 

existência da população e país por ela 

representados, seus “iguais”. Ademais, expõe a 

delicada ligação entre origem geográfica e 

religião (fatores de identidade) com elementos 

econômicos e políticos, que causam ou 

alimentam as crises migratórias e os bloqueios 

à recepção dessas populações, como 

sustentáculos da dominação ocidental frente ao 

oriente, e, mais especificamente, da dominação 

do centro do mundo ocidental frente à periferia 

latino-americana, caribenha e africana. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propaganda do Partido Nacional Renovador, 

de Portugal, de cunho xenófobo. 

Fluxo migratório de 

refugiados para dentro da 

Europa. 

Fluxo migratório regional para o Brasil.  
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Antissemitismo 

O antissemitismo, intolerância que se 

manifesta na forma de violência contra judeus, 

é uma questão muito particular por não se 

relacionar com a xenofobia somente, visto que 

o Estado de Israel surge apenas em 1948, e 

nem com a intolerância religiosa somente, por 

se tratar de uma etnia a qual essa religião está 

associada.  

Segundo a filósofa Hannah Arendt, no 

livro Origens do totalitarismo, é justamente o 

não-pertencimento a nenhum Estado, 

associado às profissões liberais (únicas 

possibilidades entre os feudos, posteriormente 

aos Estados, e não dentro deles), que geraram 

desde a Idade Moderna o sentimento 

antissemita. Expresso em obras clássicas, 

como o Mercador de Veneza, de Shakespeare, 

instituído como política de Estado amparada 

por pseudociências, como no nazi-fascismo, 

em declarações corriqueiras como “judiar” 

(“tratar como judeu” posto como um 

equivalente à “machucar”, “tratar mal”), em 

associações como a crença popular de todo 

judeu ser rico ou com traços psicológicos e 

físicos específicos (com uma valoração 

negativa), é evidente que sua não identificação 

com um Estado e a caracterização de uma 

etnia, juntamente às suas práticas religiosas, 

enquanto inferiores e perigosas torna a questão 

complexa, perdurando até os dias de hoje, por 

não ser abarcado por nenhuma instituição com 

meios legítimos de defendê-los de tal 

perseguição sistêmica até a criação de Israel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intolerância religiosa: terror e laicidade 

A formação histórica do mundo 

ocidental, proeminentemente o europeu, 

intimamente relacionada à instituição religiosa 

cristã enquanto provedora de sentido e 

legitimidade estabeleceu a cristandade como o 

padrão, o normativo, ainda nos séculos XII e 

XV. Assim, momentos históricos como a 

Inquisição e as Cruzadas demonstram como o 

mundo pré-moderno se valeu da perseguição 

de outras religiões para alcançar objetivos 

políticos da Santa Sé, dos Estados por ela 

apoiados, e, muitas vezes, de ambos. 

O mundo moderno que se inicia com a 

revolução francesa de 1785 deixa de ter como 

traço característico a centralidade da 

instituição cristã, o que em nenhuma medida 

implicou na interrupção das valorações 

negativas a outras religiões não-cristãs, posto 

que a cultura ocidental já havia absorvido a 

cristandade como normativa. A partir dos 

choques do petróleo, em 1973, em que países 

produtores de petróleo, em sua maioria árabes 

Túmulos vandalizados com suásticas no 

século XXI. 

 
 
 
 
 

Propaganda antissemita do século 

XX. 

 

Representação de Shylock, o 

agiota judeu da obra Mercador 

de Veneza. 
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muçulmanos, aumentaram radicalmente o 

preço do produto, foi reiniciado um 

movimento cruzadístico entre o ocidente 

cristão e o oriente islâmico, com intensidade 

agravada pelo atentado de 11 de setembro, sob 

a prerrogativa de combate ao terror. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É possível observar a semelhança entre 

as propagandas antissemitas e a capa da revista 

Charlie Hebdo na construção de uma imagem 

pejorativa, associando essa imagem à 

civilizade, ou não-civilidade, dos países de 

maioria islâmica de forma a solidificar o 

imaginário popular naturalizando o combate ao 

terror enquanto o combate a um credo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Brasil, a laicidade do Estado 

(desligamento do Estado com a Igreja em que 

todos os credos são igualmente protegidos em 

lei) iniciou-se apenas em 1891, entretanto 

ainda não é uma realidade integral. 

Profundamente relacionado às matrizes etnicas 

indigenas e africanas, a intolerância religiosa 

particular brasileira não encontra-se apenas no 

ambito de reprodução da cristandade como 

positiva e condutora de valores e práticas 

civilizadas, mas também na manutenção das 

identidades abarcadas pelas matrizes não-

brancas como negativas, erroneas, não 

conhecedoras da verdade. 

A conversão forçada de indigenas à 

época do descobrimento, a necessidade de 

sincretizar orixás na figura de santos católicos, 

aliado à condição subalterna relegada a essas 

populações na formação do Brasil - sem 

reparações a altura dos danos até hoje - faz 

com que tais práticas perdurem. O movimento 

neopentecostal, organizado no Brasil desde a 

década de 1980, é o que mais cresce, bem 

como seu movimento expansionista, levado ao 

cabo através das mais diversas plataformas de 

mídia e estratégias dentro deste projeto de 

poder pertencente à Igreja Católica no passado. 

Um dos sustentáculos do segmento evangélico 

é a conversão, e apenas por ela haveria 

redenção, salvação e uma vida melhor. Em 

essência, o mesmo discurso que embasavam as 

conversões forçadas e impedimentos às 

práticas religiosas e culturais africanas, em 

especial o candomblé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Gladiadores do Altar”, milícia da igreja 

Universal. 

Capa da revista Charlie Hebdo em que se lê, 

em vermelho, “Charia Hebdo”, um trocadilho 

com Sharia (lei islâmica), seguido de “100 

chicotadas se você não está morrendo de rir”. 
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Liberdade de expressão 

 A escusa tradicional às violências 

derivadas de uma alteridade com valor 

negativo, inseridas em um contexto de 

dominação ainda que simbólica, é a liberdade 

de expressão, o direito garantido em lei que 

nenhum cidadão pode ser impedido de dizer 

algo a priori. Porém, é uma falsa justificativa, 

visto que nos casos de intolerancia, 

especialmente em plataformas digitais, não há 

o impedimento à fala, mas a responsabilização 

judicial pelo que foi dito. Liberdade de 

expressão não se refere à liberdade irrestrita de 

se pronunciar sem nenhuma consequencia 

legal caso o conteúdo fira a integridade ou 

dignidade de alguém ou algum grupo. 
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DIREITO DOS ÍNDIOS 
 

“O genocídio tem sido frequente. Não 

utilizamos a terra como mercadoria, a terra é 

nossa mãe, onde a gente cultiva. Sem a terra 

não tem educação, não tem saúde, sem-terra 

não há vida” Guarani-Kaiowvá Jânio Rocha. 

Este é um assunto muito extenso, de 

múltiplas facetas e de impactos diretos e 

indiretos a toda população brasileira e mundial. 

Historicamente, os indígenas têm sido 

massacrados por inúmeras questões, e ainda 

hoje parcela da população brasileira não se 

desvencilhou da concepção de “índio bom é 

índio morto”. Assim, exploraremos de forma 

concisa os direitos que esses povos possuem.  

 

 

Uma breve introdução... 

1-Indígenas possuem direitos? Sim, como 

qualquer brasileiro, pois são cidadãos plenos. 

Mas os conflitos, que se intensificaram no 

último ano, referem-se a um direito que é parte 

fundamental da identidade cultural do povo 

indígena: o da terra onde sempre viveram. Esta 

vem sendo grilada para novas áreas de 

pastagens e de agricultura de plantations – 

latifúndios monocultores voltados ao mercado 

externo –, as principais ameaças aos índios 

hoje. Além disso, o desmonte silencioso da 

Fundação Nacional do Índio (Funai) por conta 

do drástico corte de verbas tem afetado todo o 

sistema de proteção ao índio.  

2-O que é uma Terra Indígena (TI)? A Terra 

Indígena não é apenas o espaço ocupado pelos 

índios, mas todo o espaço necessário para a 

sobrevivência de sua cultura. O estudo para 

sua demarcação, portanto, leva em conta todo 

o território utilizado pelo índio para sobreviver 

e para manter suas crenças, em respeito à 

Constituição Federal.  

3-De quem é a competência hoje sobre a 

demarcação de terras indígenas no Brasil? A 

competência é da Funai, mas o processo 

também passa por estudos desenvolvidos por 

técnicos do Incra (Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária), por 

declaração do Ministro da Justiça e por 

homologação pela Presidência da República. 

 4-Quantas são e onde se localizam? As Terras 

Indígenas ocupam 13,6% da extensão do Brasil 

e 98,39% delas, em extensão, estão nos estados 

da Amazônia Legal, segundo o Instituto 

Socioambiental. 

*A extensão neste grupo refere-se às TIs em 

revisão ou com restrição de uso. 

Problemáticas 

Nos últimos 15 anos, o Brasil tem 

assistido ao maior número de assassinatos de 

ativistas ambientais e do direito à terra em todo 

o mundo, segundo relatores da ONU, citando a 

média de uma morte por semana. Essa 

declaração foi feita durante o clima de 

inquietação e indignação que se seguiu às 

conclusões da CPI da Funai, conduzida pela 

bancada ruralista. Logo em seguida, um 

protesto tomou a Esplanada dos Ministérios 

em Brasília. 

Em maio, quase 3,4 mil indígenas 

manifestaram-se pacificamente pela 

demarcação de terras em frente ao Congresso. 

O protesto, todavia, foi duramente reprimido 

pela Polícia Militar. Não bastasse a violência 

no campo, mais uma vez o governo 

demonstrou descaso com as reivindicações dos 

índios, que pediam a demarcação de terras e a 

preservação de outros direitos e garantias 

constitucionais. Policial e índio apontam 

armas, um contra o outro, durante protesto por 

demarcação de terras indígenas, em Brasília.  

 

 

Situação No TIs 
Extensão 

(hectares) 

Em 

Identificação/Com 

restrição de uso a 

não índios* 

108 1.083.844 

Identificada 

44 

(6,25%) 

5.538.287 

(4,72%) 

Declarada 

72 

(10,23%) 

3.927.234 

(3,35%) 

Reservada / 

Homologada  

480 106.831.308 

Total Geral 
704 

(100%) 

117.380.673 

(100%) 

https://ti.socioambiental.org/pt-br/pesquisa/situacao-juridica/2,8
https://ti.socioambiental.org/pt-br/pesquisa/situacao-juridica/2,8
https://ti.socioambiental.org/pt-br/pesquisa/situacao-juridica/2,8
https://ti.socioambiental.org/pt-br/pesquisa/situacao-juridica/2,8
https://ti.socioambiental.org/pt-br/pesquisa/situacao-juridica/3
https://ti.socioambiental.org/pt-br/pesquisa/situacao-juridica/4
https://ti.socioambiental.org/pt-br/pesquisa/situacao-juridica/5,6,7
https://ti.socioambiental.org/pt-br/pesquisa/situacao-juridica/5,6,7
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Para piorar, em julho, o presidente 

Michel Temer assinou um parecer que 

determina que o Governo apenas considerará o 

processo de demarcação de novas terras 

indígenas caso elas estivessem ocupadas pelos 

grupos que as reivindicam na data da 

promulgação da Constituição de 1988. Ou seja, 

três anos após o fim da política de expulsão 

dos indígenas pelos militares, que deslocou 

milhares de índios de suas terras tradicionais. 

 “O parecer implementa ainda outras 

regras, entre elas a de que áreas já demarcadas 

não poderão ser ampliadas. A decisão foi 

costurada pela Frente Parlamentar da 

Agropecuária, que concentra mais de um terço 

do Parlamento, e publicada duas semanas antes 

de a Câmara decidir se autoriza ou não a 

investigação contra Temer por denúncias de 

corrupção”, afirma o El País. 

A preocupação com retrocessos é 

tamanha que muitos representantes indígenas 

já buscam auxílio internacional, pois a 

conscientização é essencial. Nesse sentido, 

durante o Carnaval carioca deste ano, a escola 

de samba Imperatriz Leopoldinense desafiou 

os setores conservadores e multimilionários ao 

denunciar, por meio de seu desfile, as ameaças 

contra os índios e a natureza. 

Evidentemente, o aumento do 

desmatamento e das queimadas das florestas 

brasileiras afeta diretamente os povos 

indígenas, já que “onde há floresta, há índio”. 

Projeções de desmatamento para 2030 são 

devastadoras, e o corte de investimentos da 

Noruega da ordem de R$ 200 milhões por ano 

para o Fundo da Amazônia – destinado a 

proteger a Floresta Amazônica, berço da maior 

biodiversidade mundial e mantenedora 

importante das condições climáticas em todo o 

planeta e principalmente no Brasil – é outra 

consequência da omissão do Estado brasileiro. 

Inclusive, a União Europeia estuda a adoção de 

barreiras humanitárias na importação de 

produtos primários brasileiros, o que também 

seria uma reação às políticas do governo 

Temer na área rural. 

E se os índios fossem ouvidos? 

Garantir aos indígenas da Amazônia – 

não somente a brasileira - a posse de suas 

terras poderia gerar benefícios econômicos 

que, só no Brasil, ultrapassariam US$ 1 trilhão 

em 20 anos, segundo estudo realizado pela 

organização World Resources Institute (WRI); 

assegurá-las traria benefícios ambientais, 

climáticos e econômicos, pois áreas florestais 

indígenas com posse segura têm muito menos 

desmatamento.  

Os autores do estudo concluíram que 

proteger a posse das áreas indígenas é um 

investimento de baixo custo com altíssimo 

retorno, considerando a economia que seria 

feita com a redução das emissões de carbono e 

com a preservação de serviços de conservação 

do ecossistema como água limpa, retenção do 

solo, biodiversidade, controle de inundações e 

rendimentos das comunidades com turismo e 

recreação. 

E quem disse que os interesses 

indígenas e do agronegócio não se coadunam, 

isto é, não podem conviver conjuntamente? As 

reservas indígenas também protegem espécies 

importantes para a polinização de plantas, 

agentes imprescindíveis para a produção 

agrícola! “[As atividades primárias] são muito 

mais onerosas sem os serviços fornecidos 

pelos ecossistemas”, de acordo com Juan 

Carlos Altamirano, economista do WRI, que 

coordenou o estudo.  “Se o Brasil garantir os 

direitos de todas as suas comunidades 

indígenas à terra, quase 32 milhões de 

toneladas de carbono seriam captadas por ano. 

Seria como tirar de circulação 8 milhões de 

automóveis anualmente", afirmou. 

“É preocupante que o relatório também 

tenha identificado as políticas desses governos 

como uma ameaça aos direitos dos indígenas, 

ao abrir suas terras para mineradoras, empresas 

de energia ou agricultura de larga escala", 

disse Altamirano. Exemplo disso é a 

construção da hidrelétrica de Belo Monte no 

Pará. Afinal, desenvolvimento para quem? 

Logo, proteger os direitos dos povos 

tradicionais reverte-se em benefícios para a 

própria população nacional e mundial. 

 

Você sabia? 
O Estatuto do Índio, promulgado em 1973, 

estabeleceu que os índios eram 

"relativamente incapazes" e que deveriam 

ser integrados à sociedade brasileira. A 

Constituição de 1988 rompe esta política 

ao reconhecer aos índios o direito de 

manter a sua própria cultura. De lá para cá, 

o Brasil ratificou outros dois importantes 

documentos em defesa dos direitos 

indígenas: a Convenção 169 da OIT e a 

Declaração das Nações Unidas Sobre 

Direitos dos Povos Indígenas. A fim de 

eliminar as divergências, a revisão do 

Estatuto do Índio é uma das principais 

demandas dos povos indígenas hoje no 

Brasil, ao lado da demarcação de suas 

terras e do arquivamento da PEC 215 (que 

transfere a competência da União na 

demarcação das terras para o Congresso). 
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GENÊRO E SEXUALIDADE 

 

 Gênero e sexualidade são dois 

elementos distintos, ainda que compartilhem 

alguns aspectos, em especial seu vínculo com 

o patriarcado e propriedade. Essa discussão, 

em essência sobre a negação de direitos 

humanos a classes postas como subalternas à 

dominante, é fundamental para compreender a 

raiz e a urgência de demandas políticas 

contemporâneas, na forma de lei e cultura.  

Gênero diz respeito à identidade de um 

indivíduo, como ele se posiciona no espectro 

formado entre o masculino e o feminino, de 

forma subjetiva (sentimentos, autoimagem) e 

objetiva (atribuições impostas ao que é 

masculino ou feminino, em que se adota 

posturas que as reforcem ou neguem). Assim, a 

violência de gênero parte do distanciamento 

entre o poder atribuído a um gênero, 

masculino, em detrimento ao outro, feminino, 

fruto de um processo histórico patriarcal. Nele, 

homens se valeram de violências (física, 

psicológica, patrimonial, simbólica) para 

instituir e reproduzir tal diferença de poder 

entre homens e mulheres, em todos os locais e 

grupos sociais, gerando uma violência 

estrutural. Em uma sociedade patriarcal, em 

que homens, por meio de violências múltiplas, 

concentram o poder em si como únicos 

provedores dos recursos essenciais à 

sobrevivência, assim, únicos possuidores de 

propriedade privada (de onde advém o que é 

provido), categorizam as mulheres como uma 

propriedade também. Mais que propriedades, 

as mulheres tornaram-se um instrumento para 

a continuidade dessa propriedade na família 

por gerar descendentes. Portanto, a 

instrumentalização das mulheres como 

reprodutoras em uma sociedade patriarcal 

institui o relacionamento heterossexual – até o 

século XX o único tipicamente capaz de gerar 

descendentes naturais – como norma.  

Sexualidade diz respeito a quem se 

direciona nossa atração afetiva e sexual. Caso 

se dirija a um indivíduo que se identifica com 

um gênero diferente denomina-se 

heterossexualidade, a um indivíduo do mesmo 

gênero denomina-se homossexualidade, a 

indivíduos do mesmo gênero e do gênero 

oposto denomina-se bissexualidade. Como a 

sociedade patriarcal estabelece uma 

sexualidade normatizada, tomada como 

padrão, há uma violência estrutural contra os 

indivíduos que não correspondem a essa 

expectativa de heterossexualidade: lésbicas, 

gays e bissexuais. Completando a sigla LGBT, 

travestis e transexuais – pessoas cuja 

identidade de gênero não corresponde à 

expectativa atribuída pelos seus caracteres 

sexuais – foram incorporados às lutas 

relacionadas à sexualidade no 

desenvolvimento histórico das lutas para 

garantir sua integridade e dignidade, ainda que 

seja contemplado também pelas lutas contra as 

violências de gênero.  
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Feminismo 

 Ainda que machismo e feminismo 

sejam palavras parecidas em sua terminação -

ismo, têm sentidos radicalmente opostos. 

Machismo, como exposto anteriormente, é o 

sistema de dominação estrutural dos homens 

sobre as mulheres fruto do desenvolvimento 

histórico patriarcal valendo-se de violências. 

São exemplos desse tipo de violência que 

objetifica, instrumentaliza e põe a mulher em 

uma posição subalterna a cultura do estupro, 

salários menores para exercer a mesma função, 

violências estéticas, impossibilidade de ter 

controle sobre seu próprio corpo e ideias, bem 

como expô-los como a ela convir. Assim, 

feminismo é o movimento político que busca 

acabar com o patriarcado de forma a haver 

equidade entre os direitos e acessos de homens 

e mulheres. 

 Relacionam-se com o feminismo 

eventos contemporâneos como a luta pelo 

acesso à educação de Malala Yousafzai, 

paquistanesa Nobel da paz de 2014, que sofreu 

uma tentativa de homicídio ao expor a medida 

talibã (movimento de fundamentalistas 

islâmicos) local de proibir que meninas 

frequentassem escolas à BBC e New York 

Times, jornais britânico e estadunidense, 

respectivamente; como a luta pela libertação 

das políticas postas pelo Estado Islâmico às 

mulheres curdas (população situada entre a 

Turquia, Irã, Síria e Iraque), organizadas na 

Unidade de Proteção da Mulher (YPJ), 

correspondendo a 35% aproximadamente do 

efetivo contra o Estado Islâmico; como a luta 

pelos direitos reprodutivos da mulher, o que 

abrange acesso à contracepção e a 

descriminalização do aborto; como a luta pela 

criminalização do feminicídio, definido por 

Nadine Gasman, representante da ONU 

Mulheres no Brasil, como “assassinatos cruéis 

e marcados por impossibilidade de defesa da 

vítima, torturas, mutilações e degradações do 

corpo e da memória. E, na maioria das vezes, 

não se encerram com o assassinato. Mantém-se 

pela impunidade e pela dificuldade do poder 

público em garantir a justiça às vítimas e a 

punição aos agressores”. 

Estatísticas 

- Segundo a Organização Mundial da Saúde 

(OMS), o Brasil tem a quinta maior taxa de 

feminicídio do mundo. A mesma pesquisa 

aponta que, em 2013, 33,2% dos homicidas 

dos casos registrados eram parceiros ou ex-

parceiros das vítimas, além de que, de 2003 a 

2013, houve um aumento de 190,3% do 

feminicídio de mulheres negras, enquanto 

houve uma diminuição do mesmo crime sobre 

mulheres brancas em 9,8%. 

-  A pesquisa "Visível e Invisível: a 

vitimização de Mulheres no Brasil" relata que 

uma em cada três brasileiras sofreu algum tipo 

de agressão em 2016, em que 52% das vítimas 

não denunciaram a violência sofrida, 11% 

procuraram uma delegacia da mulher e 13% 

preferiram o auxílio da família. 

- A mesma pesquisa traz que, em 2016, as 

agressões mais graves ocorreram 43% dentro 

da casa da vítima, perpetrado 61% por um 

conhecido. A respeito de tais agressões, no 

mesmo ano 22% das brasileiras sofreram 

ofensa verbal, 10% sofreram ameaça de 

violência física, 8% sofreram ofensa sexual, 

4% receberam ameaça com faca ou arma de 

fogo, 3% sofreram espancamento ou tentativa 

de estrangulamento e 1% foi alvejada por tiros.  

- Uma em cada quatro mulheres sofre algum 

tipo de violência durante o parto no Brasil, 

segundo a pesquisa “Mulheres Brasileiras e 

Gênero nos Espaços Público e Privado”, 

divulgada em 2010.  
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Legislações    Movimento contra a LGBTfobia 

 A luta contra a LGBTfobia é complexa 

por precisar articular a diversidade dentro da 

diversidade. Necessidades específicas dentre 

gêneros, raças, sexualidades e classes 

econômicas tornam a questão não apenas 

complexa, mas de articulação política 

recente.  

Estatísticas 

- Segundo o Grupo Gay da Bahia, a cada 25 

horas um LGBT foi assassinado no Brasil 

em 2016, o ano mais violento desde 1970. 

Pela mesma pesquisa, o Brasil é o país que 

mais mata travestis e transexuais, 

contabilizando 127 crimes em 2016. 

- A expectativa de vida de um brasileiro é 

75 anos, em média. A expectativa de uma 

pessoa transexual é 35 anos, menos da 

metade do brasileiro médio. 

- Segundo o Projeto Sexualidade, pesquisa 

de 2008 conduzida pela Universidade de 

São Paulo, declararam-se homossexuais e 

bissexuais 10,4% dos homens e 6,3% das 

mulheres brasileiros. 

- O estudo "Discriminação em razão da 

orientação sexual e da identidade de gênero 

na Europa", realizado pelo Conselho da 

Europa, identifica que, em consequência da 

homofobia na escola, é maior a evasão 

escolar de jovens homossexuais. A violência 

no ambiente escolar também contribui para 

o aumento da automutilação, suicídio e o 

engajamento em comportamentos que 

igualmente apresentem risco à saúde da 

mesma população, segundo a pesquisa.  

- No Brasil, 82% das travestis e transexuais 

não permanecem na escola, segundo a 

Comissão Especial de Diversidade Sexual e 

Gênero da OAB. A Comissão aponta ainda que 

o tempo de permanência é, em média, 4 anos. 

Legislações 

 No Brasil, não há uma lei válida em 

todo o território que criminalize a LGBTfobia, 

e os acessos que dependem do poder público 

são precários.  

Ação Desde quando? 

Descriminalização de 

LGBTs 

Nunca foi 

tipificado como 

crime no Brasil 

Despatologização, retirada 

do status de doença, da 

homossexualidade 

 

1985 

Despatologização da 

transexualidade e 

travestilidade 

Ainda é 

patologizado 

Casamento homoafetivo, 

sem o status de lei (pode 

ser questionado por juízes) 

 

2013 

Registro de filhos por dois 

pais ou duas mães, via 

adoção ou concepção 

Depende de 

decisão judicial, 

ocorre desde 

2013 

Retificação do nome em 

documentos oficiais por 

travestis e transexuais 

Depende de 

decisão judicial, 

usualmente 

precisa de um 

atestado 

psiquiátrico 

Acesso a processos de 

redesignação sexual 

cirúrgicos para travestis e 

transexuais 

Para homens e 

mulheres a partir 

de 2010. O 

oferecimento 

pelo SUS tem 

uma fila de 

espera de 20 

anos 

Ação Desde quando? 

Lei Maria da Penha contra a 

violência doméstica 

2006 

Lei federal, válida em todo o 

Brasil, contra a violência 

obstétrica  

Não existe 

Equidade entre homens e 

mulheres para acessar a Justiça, 

sem a necessidade de autorização 

do marido por parte das mulheres 

2002 com o 

Código Civil 

Licença maternidade de 180 dias 2008. A primeira 

lei surgiu em 1943 

com a CLT, 

garantindo 84 dias 

de licença 

Inclusão do feminicídio como 

qualificador de homicídio 

2015 

Lei contra o feminicídio  Não existe 

Fim do uso da imputabilidade de 

crimes cometidos “em estado de 

completa privação de sentidos e 

de inteligência no ato de cometer 

o crime” (Artigo 27 do antigo 

Código Penal) para absolver o 

crime de defesa da honra 

(assassinar a esposa caso haja 

suspeita de traição) 

1940 

Voto feminino 1932 

Inserção das mulheres nas forças 

armadas 

2012 

 

Início da luta antimanicomial no 

Brasil, na qual se insere a luta 

pelo fim da internação, muitas 

vezes compulsória, por 

comportamentos indesejados de 

mulheres, fortemente sustentado 

pela histeria enquanto doença 

feminina 

1987 
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Como a LGBTfobia não é crime no 

Brasil, não há estatísticas oficiais sobre ela. 

Não há real dimensão desse tipo de violência, 

as estatísticas aqui presentes partem dos 

registros de entidades autônomas, sem um 

registro central. Pela mesma falta de 

assistência estatal, derivada do não 

reconhecimento da LGBTfobia como crime de 

ódio, não há iniciativas de amparo a LGBTs 

em situação de vulnerabilidade social (em 

situação de rua, vítimas de violência, sem 

condições para permanecer na escola, à 

margem do mercado de trabalho em razão de 

sua sexualidade, transgeneridade ou 

travestilidade). 

Há no mundo um movimento de 

amplificar a compreensão de que direitos 

LGBTs são garantias de direitos humanos. 

Notadamente, a ampliação do casamento 

homoafetivo é representativa deste movimento, 

em que a Holanda foi pioneira em 2001. 

Taiwan foi o primeiro país do sudeste asiático 

a realizar tal ação, e a Alemanha o país com a 

legalização mais recente [até o fechamento 

desta edição]. 

Lesbofobia 

A lesbofobia tem como fio condutor a 

misoginia (violência de gênero), sendo sua 

forma de violência recorrente o estupro 

corretivo – violência sexual motivada pela 

“correção” da sexualidade da vítima, “ensiná-

la” seu lugar social. Casos em toda a América 

Latina retratam como a lesbofobia toca a 

misoginia e racismo, como Huigi, na 

Argentina, presa por lutar contra dez homens 

que tentaram estuprá-la corretivamente, o que 

culminou na morte de um dos agressores. 

Luana Barbosa dos Reis, brasileira negra 

assassinada por espancamento em 2016 em 

uma abordagem da polícia militar de São 

Paulo, é um caso emblemático para a ONU 

Mulheres e o Alto Comissariado da ONU para 

Direitos Humanos pela “prevalência e gravidade 

da violência racista, de gênero e lesbofóbica no 

Brasil”. Segundo a irmã de Luana, Roseli, “ela 

pagou o preço por parecer um homem negro e 

pobre, ela foi abordada como outros homens 

da periferia são”. Huigi ainda responde 

criminalmente; a Justiça Militar do Estado de 

São Paulo arquivou a investigação do 

assassinato de Luana Barbosa dos Reis em 

2017, alegando a falta de materialidade do 

caso. 

Homofobia 

 Homens gays, brancos e ricos são os 

mais representados em veículos de mídia, 

como novelas, publicidade e filmes, em 

decorrência do seu maior poder de fazer-se 

ouvir. Na história do movimento LGBT, esse 

segmento apresentava a vanguarda na 

conquista de direitos, como Harvey Milk e 

Jean Wyllys, enquanto a vanguarda de 

posicionamentos e questionamentos sociais dá-

se no segmento travesti e transexual, como 

ocorreu na revolta de Stonewall em 1969, em 

Nova York, precursor do movimento LGBT 

organizado. 

A violência sofrida por homens gays 

ocorre, via de regra, pela não correspondência 

dos estereótipos masculinos de virilidade, 

truculência, agravados pela escalada do 

fundamentalismo religioso no mundo, que se 

vale de preceitos religiosos para justificar uma 

conduta que, se não correspondida, tem uma 

contrapartida violenta. Esse é o caso dos 

campos de concentração para homens gays na 

Chechênia, no leste Europeu, relatados pela 

jornalista Elena Milashina em 2017. O 

presidente, Ramzan Kadyrov, nega em nota 

que prisões secretas, práticas de tortura e 

homicídio por parte do governo checheno 

existam, afirmando ainda que homossexuais 

não existem no país. "Se tais pessoas 

existissem na Chechênia, a lei não teria que se 

preocupar com elas, já que seus parentes 

teriam os enviados a um lugar de onde nunca 

voltariam”. 

Bifobia 

Bifobia é um termo ainda discutido 

pelo movimento LGBT para designar os 

apagamentos sofridos por esse segmento. A 

invalidação da bissexualidade por parte de 

alguns setores da sigla torna a bifobia uma 

violência complexa de ser combatida, visto que 

mesmo fora da heterossexualidade pressuposta, 

e compulsória, enfrenta resistências por estar 

fora da monossexualidade (atração por apenas 

um gênero, seja ele igual ou diferente). Assim, 

essa violência é caracteristicamente a 

invalidação – designando a bissexualidade 

apenas como um estágio ou fase, relacionando-

a com promiscuidade, fetichizando-a - e 

invisibilidade. 

Transfobia 

Transexuais e travestis, uma identidade 

latino-americana, são pessoas que se 

identificam com um gênero diferente do que as 

foi designado ao nascer. São o segmento mais 

vulnerável da sigla, de forma que a transfobia 

abrange um amplo espectro de violências 

criadoras dessa vulnerabilidade. Necessidades 

fundamentais como retificação do nome e 

gênero nos documentos oficiais, uso do 

banheiro adequado, condições para a 
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Denúncia de crimes de ódio, inclusive 

LGBTfobia: Disque 100 - disque100.gov.br 

para conteúdo online. 

Recomendações 

YouTube: Canal das Bee, Muro Pequeno, 

Louie Ponto, Afro e Afins, Barraco da Rosa 

Sites: http://feminicidionobrasil.com.br/ 

Filmes: Hoje eu quero voltar sozinho 

(2014), Tudo sobre minha mãe (2000), 

Moonlight (2016), Flores raras (2013), Carol 

(2015), Garota interrompida (1999), Estrelas 

além do tempo (2016), She’s beautiful when 

she’s angry (2014), Preciosa (2009). 
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permanência escolar, inserção no mercado de 

trabalho, acesso à saúde física e mental, são 

negados. Isso compromete a dignidade e 

integridade dessa população, gerando índices 

de homicídios, suicídios, expectativa e 

condições de vida completamente desviantes 

do brasileiro médio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INCLUSÃO SOCIAL DO IDOSO 
 A faixa etária que compreende a 

terceira idade está em franca expansão no 

Brasil. Isso se deve ao aumento da expectativa 

de vida, proporcionada, em grande parte, pelos 

avanços no campo da medicina. 

 Espera-se que, em 2050, a população 

acima dos 65 anos represente 30% da 

população brasileira. Contudo, o país 

constantemente negligencia o problema da 

falta de inclusão social do idoso. Taxados de 

geração improdutiva e muitas vezes vistos 

como um peso para a sociedade, os idosos, em 

razão de suas limitações físicas e psicológicas, 

carecem de atenção do Estado, o qual tem a 

função de criar políticas sociais que garantam 

seus direitos e sua inclusão. 

A Política Nacional do Idoso (PNI) foi 

criada no dia 4 de janeiro de 1994 pela Lei 

8.842. Seu objetivo é o de “[...] assegurar os 

direitos sociais do idoso, criando condições 

para promover sua autonomia, integração e 

participação efetiva na sociedade”. (art. 1). 

Dessa forma, a PNI é um avanço em relação ao 

período anterior, de pouco envolvimento do 

poder público em relação ao tema. 

Antes de 1994, pouco foi feito em prol 

da proteção e do bem-estar desses cidadãos. 

Podem ser citados como relevantes a criação, 

em 1970, dos benefícios não contributivos, 

como as aposentadorias para trabalhadores do 

campo e a renda mensal vitalícia para os 

idosos urbanos com mais de 70 anos em 

situação de vulnerabilidade e sem receber 

aposentadoria. 

Apesar da criação da PNI e de seus 

objetivos e medidas propostos, hoje, 23 anos 

após sua instituição, a parcela da população 

que ela deveria proteger ainda sofre com o 

descaso e a marginalização social. Há uma 

necessidade crescente e cada vez mais urgente, 

pelo processo de envelhecimento da população 

brasileira, de ações efetivas no que tange à 

questão social do idoso.  

 
 

NEGRITUDE E RACISMO 

Ouvimos falar sobre racismo há muito, 

muito tempo. Existem diversos temas e 

questionamentos que envolvem esse problema. 

Em sociedades escravocratas, como foi a 

brasileira, é um assunto ainda mais recorrente.  

Primeiramente, é necessário esclarecer 

de que se trata o racismo. O conceito mais 
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Documentário: O lugar do idoso na 

sociedade. Produção: Michell   Lima. 

Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=s1md

B4gD0r> 

Videoaula: Estatuto do idoso. Canal: 

Maratona de Atualidades. Disponível em: < 

https://www.youtube.com/watch?v=TG5epo

dTDL> 
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comum entende que é quando uma raça 

entende a outra enquanto inferior, tendo sobre 

ela um conceito negativo.  

Atualmente, os movimentos engajados 

nos direitos dos negros defendem que o 

racismo é mais do que isso. Durante o processo 

de escravização, homens e mulheres negras 

eram entendidos como inferiores por causa da 

cor de sua pele e também por causa de seus 

hábitos culturais e sociais. Cientistas dos 

séculos passados buscavam explicar 

cientificamente que negros eram inferiores 

intelectualmente, que eram predispostos ao 

trabalho, tendo somente força física. A Igreja, 

por muitos anos, defendeu a ideia de que eles 

também não possuíam alma. Por isso, o 

racismo é entendido como uma forma de 

inferiorizar o negro, colocando-o como 

incapaz mentalmente, predisposto ao trabalho 

(servil e sexual).  

Os negros escravizados foram 

retirados de suas terras, separados de suas 

culturas, inseridos em hábitos e contextos 

completamente desconhecidos. Isto fez com 

que eles perdessem sua identidade, além de 

fazer com que sua memória e sua história 

também fossem apagadas. Com o fim da 

escravidão, os negros foram “jogados à sorte”. 

O processo poderia ser comparado à seguinte 

situação: uma pessoa nua, sem educação nem 

recursos financeiros e não aceita socialmente, 

que é colocada para viver, em pé de igualdade, 

com outras pessoas que tiveram acesso à 

educação, têm saúde, seus corpos intactos e 

acesso a todos os lugares. Parece injusto, não é 

mesmo? Por isso, quando se fala de racismo, 

não podemos deixar de levar em consideração 

todos estes aspectos. 

Nossa sociedade foi construída por 

estes negros, com o seu sangue (muito 

sangue!) e suor. A partir da Lei Áurea, que foi 

aceita há pouco mais de 100 anos, os negros 

passaram a conviver com os demais cidadãos 

sem que lhes fossem oferecidas as mesmas 

oportunidades. Assim, eles passaram a viver à 

margem desta sociedade, nas favelas e 

periferias, trabalhando em serviços braçais, em 

posições de inferioridade. Até hoje, 

costumamos enxergar pessoas negras em 

trabalhos com pouca ou nenhuma visibilidade. 

Nas melhores escolas, poucos alunos negros. 

Nas universidades particulares, poucos alunos 

negros. Nas universidades públicas, 

pouquíssimos alunos negros. Assim como 

vemos poucos médicos, engenheiros, 

advogados, arquitetos ou dentistas de pele 

negra.... Enfim, não estamos acostumados a 

enxergá-los. Parece irônico, já que o Brasil tem 

mais da metade da sua população reconhecida 

como negra.  

A negritude ainda é tida como 

negativa. Seus traços culturais e suas 

manifestações religiosas ainda são mal vistas. 

O cabelo crespo é chamado de “ruim”, “duro”. 

O nariz largo não é bonito, tampouco utilizado 

como padrão de beleza. Até mesmo a 

sexualidade negra é pervertida em objeto.  

O governo tenta diminuir este abismo 

entre negros e brancos providenciando cotas. 

No entanto, o acesso à educação básica de 

qualidade, à segurança, à saúde, à cultura ainda 

lhes é negado. Por isso, tais medidas tornam-se 

insuficientes. É sobre esta realidade que os 

movimentos têm falado, atuado e lutado.  

A luta da mulher e do homem negro no 

Brasil é pelo seu reconhecimento enquanto 

indivíduo, enquanto ser humano. É pela 

compreensão do seu lugar na sociedade, como 

cidadão atuante, que deve ser visto dessa 

forma, e não de modo estereotipado. É uma 

luta pelo fim do genocídio causado pela 

polícia, pelo fim da pobreza e pela ascensão à 

igualdade. Os movimentos sociais negros têm 

lutado arduamente pelo reconhecimento da sua 

cultura, do seu povo, que foi apagado e 

esmagado no momento em que escravizaram e 

destruíram seus ancestrais.  

É necessário ouvir esses movimentos e 

compreender a situação em que se encontram. 

Mais do que isso, respeitá-los por sua luta e 

por toda a precarização que sofrem desde suas 

origens. Respeitar também seus traços 

culturais, seus costumes e religiões. Esta luta é 

árdua e ainda demanda muito tempo e muito 

caminho. Não podemos observar esta 

problemática através de um olhar 

meritocrático, negando todo o passado 

opressor, minimizando tudo a um discurso que 

diz que “eles são iguais aos brancos e por isso 

possuem a mesma capacidade”. Diante de um 

novo posicionamento, os ativistas raciais 

poderiam exercer sua luta com menos dor, 

menos mortes e muito mais êxito. Muitos 

brancos, enquanto privilegiados 

historicamente, não conseguem compreender 

esta realidade tão invisível aos seus olhos. Se 

houver disposição para enxergar, aceitar e 

respeitar, a luta alcançará seu objetivo.  

“Não é possível conversar sobre privilégios 

sem retirar as pessoas privilegiadas da sua 

zona de conforto”. Murilo Araújo, autor do 

canal Muro Pequeno no YouTube. 
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SAÚDE: DEPRESSÃO, PREVENÇÃO 

AO SUIDÍCIO E CÂNCER  

 
No Brasil, a incidência de câncer é 

muito alta. Esta doença está entre as vinte 

doenças que mais matam no país. Dentre os 

vários tipos, os mais comuns são o de pele; na 

próstata; de cólon e reto; no pulmão; na mama 

e no estomago.  

 Segundo o Instituto Nacional de 

Câncer, existem algumas precauções que 

devem ser tomadas no combate à doença, 

como não fumar, manter uma alimentação 

saudável e uma rotina de exercícios, evitar 

ingerir bebidas alcoólicas, evitar também a 

exposição ao sol sem proteção adequada. No 

caso das mulheres, a amamentação até o sexto 

mês do bebê previne o câncer de mama e 

também a obesidade infantil. Além destes 

cuidados diários, deve-se fazer exames 

preventivos e tomar todas as vacinas 

necessárias ao combate da proliferação de 

células cancerígenas. 

 Em relação às doenças comuns no 

Brasil e no mundo, até pouco tempo a 

depressão não era citada entre elas. No entanto, 

nos últimos anos, o crescimento desta doença 

tem sido preocupante. Com o aumento da 

tecnologia e com o afastamento das pessoas, a 

depressão tornou-se bastante frequente.  

Esta doença é caracterizada por uma tristeza 

profunda e prolongada, que pode ser causada 

pela ansiedade, pelo estresse, pelo medo e 

diversos outros fatores. Ela causa desanimo, 

cansaço mental e físico, mais estresse, 

transtornos comportamentais e muitas outras 

disfunções. Para tratá-la, os médicos apontam 

a necessidade do diálogo com especialistas, em 

busca do tratamento mais indicado para a 

necessidade do paciente.  

 Ao mesmo tempo em que a depressão 

tem se tornado mais frequente na vida das 

pessoas, o número de suicídios no mundo e 

também no Brasil vem cumprindo a mesma 

lógica. Por se tratar de um assunto delicado, 

durante muito tempo o suicídio foi uma 

questão deixada de lado, na qual pensava-se 

que, através do silencio, menos pessoas 

tomariam esta decisão. No entanto, percebe-se 

que a realidade não acompanha este 

pensamento. Deixar de falar a respeito não 

retira a questão do pensamento das pessoas, 

que na maioria das vezes já estão sofrendo 

com a depressão e outros distúrbios há muito 

tempo.  

 O número de suicídios tem sido maior 

entre os adolescentes e jovens. Alguns 

psicólogos e psiquiatras explicam que a 

pressão social exercida sobre estas pessoas 

pode ser um dos principais motivos. A busca 

pelo sucesso, pela aceitação, pela vaga na 

universidade, pelo bom emprego são questões 

difíceis de lidar entre os jovens, que muitas 

vezes sucumbem a esta realidade.  

Por isso, os médicos alertam as 

pessoas próximas a prestarem muita atenção 

no comportamento de seus familiares ou 

amigos, além de tentarem não contribuir com 

essas pressões. Às pessoas que pensam nessa 

hipótese, indicam que procurem ajuda com 

quem pode lhes ajudar, sem temer julgamentos 

e nem preconceitos.  

Tanto para a questão da depressão 

quanto do suicídio, é importante sempre saber 

que a situação atual não define quem a pessoa 

é, e que com calma e paciência tudo vai passar. 

Existem caminhos diversos para a saída destes 

problemas, com a ajuda necessária e 

acompanhamento, todos podem alcançar a 

cura. 
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OBESIDADE E SEDENTARISMO 

 

Uma pesquisa do Ministério da Saúde 

feita com 53 mil pessoas revelou mudanças 

nos hábitos alimentares e aumento do consumo 

de álcool entre os brasileiros. Também indicou 

que um em cada cinco cidadãos é obeso. Na 

última década, a taxa aumentou de 12% para 

cerca de 19% da população, e o excesso de 

peso cresceu de 43% para 54%.  

Sobrepeso e obesidade são calculados 

a partir do IMC, o Índice de Massa Corporal, 

que leva em conta o peso e a altura do 

indivíduo.  

 

A obesidade não pode ser analisada 

como um fato isolado do cotidiano pessoal e 

social de cada um. Os maus hábitos dos pais, 

por exemplo, influenciam muito na dieta das 

crianças. Estar acima do peso pode estar 

relacionado, entre outros fatores, ao aumento 

do consumo de produtos industrializados de 

alto teor calórico, que são vendidos a preços 

muito acessíveis por conta da industrialização. 

Assim, elevadas doses de açúcar diárias fazem 

parte do cotidiano de muitos. Como afirma a 

reportagem do jornal O Globo, que faz um 

estudo multidisciplinar e muito informativo 

das questões ligadas à obesidade: 

 Quando comemos, o cérebro libera em 

seu sistema de recompensa a dopamina, 

neurotransmissor ligado ao prazer. Alimentos 

ricos em açúcar, gordura e sal provocam uma 

estimulação cerebral semelhante ao de algumas 

drogas. E o organismo, aos poucos, se torna 

insaciável: para atingir aquele nível de 

recompensa, precisará de cada vez mais 

dopamina, apelando para as comidas 

gordurosas e açucaradas. Este sentimento de 

“querer sempre mais” é semelhante ao do vício 

em cocaína e álcool, segundo especialistas. [...] 

Por isso devemos fazer exercícios mentais, 

como lembrar que aquele alimento só vai dar 

uma satisfação temporária, ou que vai nos 

fazer mal. 

 Apesar disso, é preciso acabar com o 

estigma de que pessoas com sobrepeso, obesas 

e até de peso ideal são bem nutridas. Comer 

muito não significa se nutrir adequadamente. 

Interessante observar, ainda, outro 

disparate na população mundial, e no Brasil 

não é diferente: ao passo que muitos sofrem 

com a fome, outros procuram tratamento 

cirúrgico para parar de comer tanto.  

E as consequências do aumento do 

peso na sociedade têm seus reflexos em vários 

âmbitos, até mesmo a quem não pertence a 

esse grupo cada vez mais numeroso de obesos: 

há o sobrecarregamento do Sistema Único de 

Saúde – o SUS –, que é responsável por 

atender a todos em vários segmentos da saúde, 

até mesmo ao que se refere à nossa 

alimentação diária.  

 
  
 
 

Pessoas obesas ou com sobrepeso 

também são vulneráveis ao padrão de beleza. 

Assim, a busca pelo “tipo certo” de corpo pode 

envolver dietas malucas e o chamado “efeito 

sanfona”, que desestabilizam todo o sistema 

psíquico e imunológico de quem passa ou já 

passou por esses transtornos, podendo levar à 

depressão. No outro extremo da saúde 

corporal, há a anorexia, a bulimia e até a 

vigorexia, cujos casos também precisam de 

acompanhamento terapêutico. 

Para tentar evitar o avanço da 

obesidade, existem vários projetos sobre o 

tema. Entre eles, uma proposta no Congresso 

Nacional que obriga supermercados e 

mercearias a oferecerem uma gôndola 

exclusiva para a venda de produtos dietéticos, 

a fim de facilitar o acesso a esses produtos 

pelos consumidores obesos e com diabetes. 

Outro projeto cria uma taxa de 20% para 

refrigerantes e outras bebidas açucaradas, 

como suco de caixinha, visando a reduzir o 

consumo excessivo de açúcar. 

Em relação ao sedentarismo, pode-se 

dizer que os confortos da vida contemporânea 

explicam, ao menos em parte, o motivo de este 

ser considerado o maior desafio de saúde 

pública do século XXI. A faixa de idade mais 

sedentária, a propósito, é a população acima 

dos 60 anos. Assim, a luta contra o 

sedentarismo começa pelo incentivo à prática 

de exercícios físicos.  

 Enfim, os problemas do sedentarismo 

e da obesidade, tão comuns, muitas vezes 

associados um ao outro, e que assustam pelo 

número de enfermidades a que podem 

conduzir, exigem, no mínimo, três práticas - 

que podem exigir disciplina e persistência - 

para se resolverem: praticar exercícios físicos 

regularmente, alimentar-se de modo adequado 

e dormir bem. 

Exercício proposto: Tente identificar quais 

outras consequências a obesidade pode trazer à 

sociedade. 
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SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E 

LIBERDADE DE EXPRESSÃO 
 

 Com o advento da internet e também 

das redes sociais, as pessoas conseguiram uma 

maior liberdade para dizerem aquilo que 

pensam, obtendo um nível de liberdade de 

expressão sem precedentes. 

No entanto, a difusão de opiniões 

pode, muitas vezes, ser baseada em boatos ou 

presunções sem base alguma, que contribuem 

para uma especulação cada vez maior sobre 

vários assuntos, o que tem por consequência o 

empobrecimento dos debates.   

A questão já assumiu uma dimensão 

global e é de grande relevância. Em 2016, 

segundo a Oxford Dictionaries, a palavra do 

ano foi “pós-verdade”. O termo faz referência 

a uma condição onde fatos objetivos (fruto de 

avaliações científicas, ou com algum grau de 

precisão empírica) estão perdendo sua validade 

enquanto “verdades”, quando comparados a 

opiniões e a convicções próprias daqueles que 

se pronunciam. Exemplos recentes desse tipo 

de comportamento podem ser encontrados no 

discurso de Donald Trump (durante sua 

candidatura e campanha) ou nas manifestações 

que precederam o referendo que viria a ser o 

pontapé inicial para a saída do Reino Unido da 

União Europeia.  

Nos dois casos acima, houve discursos 

que não se amparavam em estudos ou 

raciocínios bem estruturados para que 

pudessem ser verificados. Como foram 

claramente difundidas, as “pós-verdades”, 

nesses casos, tiveram efeitos gigantescos: no 

primeiro, elegendo um candidato 

extremamente polêmico, controverso e sem 

nenhuma experiência no mundo da política; no 

segundo, provocando a saída de um dos 

principais membros da União Europeia, bem 

como colocando em risco o bloco como um 

todo, na medida em que alguns outros países já 

demonstraram interesse em repetir o feito da 

Grã-Bretanha.  

Logo, a questão da “segurança da 

informação” nunca foi tão atual. Este termo faz 

referência à veracidade das informações que 

são veiculadas nas mais variadas mídias. Em 

meio a tantas informações que são colocadas à 

nossa frente, como discernir o que é “verdade” 

e o que são apenas “fake news”? 

 

 
 

ÉTICA NA SOCIEDADE 
 

Ética é um dos assuntos sobre os quais 

mais se debruçaram os filósofos, grandes 

nomes do pensamento ocidental 

desenvolveram teses sobre a área da filosofia 

“responsável pela investigação dos princípios 

que motivam, distorcem, disciplinam ou 

orientam o comportamento humano”. Platão, 
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Aristóteles, Kant, Marx e Kierkegaard são 

apenas alguns nomes daqueles que tratam das 

questões éticas.  

Contudo, ainda que o tema seja amplo 

e demande profundo estudo. Tentaremos aqui 

definir, para a discussão os conceitos adotados 

de ética e moral. 

Moral existe em uma escala social, a 

origem da palavra moral remonta a palavra 

latina mores que traduz algo como costumes, 

em contrapartida a ética remonta ao grego 

ethos que se aproxima de modo de ser ou 

caráter. É sempre difícil traduzir termos, mas 

estas delimitações ajudam-nos a entender a 

diferença entre ambos.  

Basicamente um trata da esfera dos 

valores individuais (ética) enquanto o outro 

(moral) versa sobre limites construídos através 

das vivências coletivas e costume. Obviamente 

essa simplificação não abrange as 

complexidades do tema mas faz a função de 

parâmetro para discussões rotineiras.  

Tomemos por exemplo crime de 

corrupção, nessa situação há um interesse 

individual, esta vontade torna-se uma ação 

quando o indivíduo revisa a sua possível ação 

está em desacordo com os seus princípios 

internos, sua ética, assim como pensa se o 

coletivo irá julga-lo caso saibam de suas ações.  

Compreender que a nossa 

interpretação de certo e errado remonta a esses 

dois filtros permite que compreendamos casos 

como o de linchamentos púbicos, este crime 

baseia-se em um julgamento coletivo, o 

elemento moral aqui é decisivo, um grupo de 

pessoas decide que as ações de um terceiro são 

condenáveis e o punem ainda que essa 

agressão esteja em desacordo com seus valores 

éticos.  

Ainda que linchamentos sejam mais 

raros hoje em dia há os “linchamentos online” 

estes são comuns e baseiam-se em ódio 

coletivo voltado à um indivíduo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Filmes e séries:  

- Black Mirror – Temporada 3, episódio 6 

“Odiados pela nação”. 

- Moral, Ética e Amor – Clóvis de Barros 

Filho 

(https://www.youtube.com/watch?v=fipViC

Mew58) 
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ATAQUES COM DRONES FEITOS 

PELOS EUA 
 

 A força aérea americana conta com 

largo tempo de atuação. Unificada como 

instituição independente do exército desde 

1947, mas com sua criação datada de 1907, o 

efetivo foi utilizado em praticamente todos os 

conflitos (que não foram poucos…) onde os 

EUA esteve presente, igualmente em missões 

humanitárias ou em intervenções. No entanto, 

no século XXI, novas formas de combate foram 

colocadas em ação: são os já conhecidos drones 

(do inglês zangão, porém, aqui, com sentido de 

aeronave não tripulada). 

 A capacidade de combate com a 

aplicação destas novas tecnologias aumentou 

assustadoramente, pois, não havendo risco de 

perda humana, o arrojo nos ataques é 

aumentado. As estações de controle ficam, 

geralmente, em territórios seguros, permitindo 

aos pilotos atuar em combate real a centenas de 

quilômetros dos locais bombardeados sem 

correr riscos. A tecnologia tem sido usada para 

a afronta a grupos extremistas, como o ISIS 

(Estado Islâmico, na sigla em inglês), al Qaeda 

(tanto no Iêmen quanto no Afeganistão e 

Iraque), Al-Shabaab (na Somália), rede 

Haqqani (Afeganistão e Paquistão), Khorasan 

(Afeganistão) e Taliban (paquistanês e afegão), 

principalmente. Muito embora esses ataques 

tenham tido sucesso relativo, a morte de civis, 

entre eles crianças, é bastante alta. 

 Por exemplo, as médias mínimas de 

vítimas civis em relação aos alvos pretendidos 

pelas operações com drones são de: 5% no 

Afeganistão, 16% no Paquistão, 1% na Somália 

e 10% no Iêmen. Caso sejam utilizadas as 

variantes máximas, pode-se chegar à 

catastrófica cifra de 41% de vítimas inocentes 

em ataques aéreos realizados por drones na 

Somália. Os dados utilizados provêm de fontes 

oficias, tanto militares, quanto da inteligência, 

assim como da academia. 

 É interessante notar, ainda, que mesmo 

um político de renome, e inclusive ganhador do 

prêmio Nobel da Paz, como Barack Obama, 

tenha sido um dos maiores utilizadores dos 

bombardeios através de drones. Apenas no ano 

de 2016, houve o lançamento de 26.171 bombas 

por aparatos não tripulados. Esse único ano 

ultrapassou toda a administração Bush, 

conhecida pela fúria na denominada guerra ao 

terror. 

 A efetividade das missões, para além 

dos erros de alvo, pode ser questionada em um 

contexto maior, já que não há a eliminação das 

causas de recrutamento de maior contingente às 

fileiras dos grupos radicais, muito menos uma 

resolução ou atenuação razoável nas áreas de 

conflito. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFUGIADOS DA SÍRIA 
 

 A Síria é um país de maioria islâmica 

localizado no Oriente Médio que, banhada pelo 

Mar Mediterrâneo, é composta por uma 

diversidade religiosa muito grande: 75% da 

população são muçulmanos sunitas; 12% são 

muçulmanos xiitas - ou Alauitas, como são 

chamados na região -; 10% são cristãos; e 3% 

ateus ou sem religião. Embora dois terços da 

população seja formada por sunitas, o governo 

sírio é comandado por um líder xiita e é aí que 

mora o problema. 

 Desde a década de 1970, a Síria é 

comandada por uma ditadura familiar-alauita. 

Inicialmente com Hafez Al-Assad (1971 - 

2000), sendo sucedido por seu filho e atual 

presidente do país, Bashar Al-Assad. Mas se o 

país é composto por uma maioria, porque a 

minoria xiita é quem o governa? A resposta está 

no apoio que os xiitas obtiveram ao longo dos 

anos. 

 Embora não tenha grandes reservas de 

petróleo, a Síria se encontra em uma posição 

estratégica para o transporte de petróleo vindo 

do Golfo Pérsico para ser distribuído ao resto do 

mundo - existem outras rotas, porém esta, 

através do Porto de Tartus no Mar 

Mediterrâneo, é a mais curta -, por isso, ainda 

sob o regime de Hafez Al-Assad, o governo 

sírio concede o monopólio do Porto de Tartus à 

Rússia em troca de apoio político. Além do 

apoio russo, os xiitas, agora representado por 

Bashar Al-Assad, obtiveram apoio de um país 

vizinho de maioria também xiita, o Irã. 

 Em 2011 a região é palco de um grande 

levante popular contra as ditaduras de vários 

países do Norte da África e do Oriente Médio: 
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a chamada Primavera Árabe. Tal como as 

populações da Tunísia, Egito, Iêmen e Líbia, o 

povo sírio ser revolta contra seu líder por meio 

de uma série de protestos pró-democráticos 

solicitando a renúncia de Al-Assad. Em 

resposta às manifestações, o governo envia as 

forças militares, provocando uma nova onda de 

violência contra os grupos e em legítima defesa, 

a oposição também pega em armas. À medida 

que o conflito se intensificou, a nação síria 

mergulhou em uma sangrenta guerra civil. 

 As grandes potências europeias e os 

Estados Unidos apoiavam as populações contra 

as ditaduras, enquanto a Rússia mantém seu 

apoio ao governo sírio, contudo, é importante 

ressaltarmos o caráter político-estratégico 

desses apoios, em que o verdadeiro alvo é o 

disputado Porto de Tartus. 

 Em meio a todo o caos social e político, 

surge o ISIS (sigla em inglês para denominar o 

Estado Islâmico do Iraque e da Síria), composto 

por rebeldes sunitas associados à Al-Qaeda que 

têm como objetivo principal implantar um 

Califado (império islâmico) não apenas nas 

regiões em questão, mas em todo o mundo 

árabe. Atualmente, o Estado Islâmico é 

considerado um dos grupos terroristas mais 

fortes do mundo, sendo fortemente mal visto 

por grande parte da sociedade ocidental e no 

próprio Oriente Médio. 

 O violento confronto, que completou 

seis anos em março deste ano, já deixa um saldo 

de cerca de 400 mil mortos e mais de 6,3 

milhões de deslocados internos, de acordo com 

o relatório do ACNUR - Alto Comissariado das 

Nações Unidas para Refugiados. 

 "Quando o número de mulheres, 

homens e crianças em fuga de seis anos de 

guerra na Síria passa da marca de cinco milhões, 

a comunidade internacional precisa fazer mais 

para ajudá-los", afirma o ACNUR em um 

comunicado, segundo a France Press. O 

Comissariado estima que em 2017, quase 1,2 

milhão de refugiado precisarão ser assentados, 

entre os quais 40% são sírios. 

 No balanço divulgado em 2016 pela 

ACNUR, o número de sírios que buscaram 

refúgio em países vizinhos desde o início do 

conflito era de mais de 4,8 milhões, sendo que 

cerca de 900 mil buscaram refúgio na Europa. 

Com o início da primavera e o aumento na 

temperatura no Oriente Médio, muitos sírios, 

entre refugiados de outras nacionalidades, 

aproveitam para a atravessar o Mar 

Mediterrâneo em botes e barcos improvisados, 

o que pode significar o fim da caminhada para 

muitos - de acordo com um balanço divulgado 

pela Organização Internacional para Migrações 

(OIM), mais de 6 mil imigrantes foram 

resgatados enquanto tentavam fazer a travessia 

entre a Líbia e a Itália; cerca de 500 morreram 

na travessia. 

 Chegar à Europa nem sempre é garantia 

de estar em segurança. Além de se submeterem 

a condições subumanas no trajeto, os imigrantes 

enfrentam ainda um restrito controle de 

fronteiras. Em março deste ano, um grupo de 27 

refugiados sírios, entre eles nove crianças, foi 

resgatado após ser encontrado em um caminhão 

em chamas próximo à fronteira da Turquia. 

 Enfrentar as fronteiras fechadas é sentir 

uma esperança despedaçada para os refugiados 

cansados, que estão fazendo essa jornada 

perigosa. Alguns perderam suas vidas, outros 

perderam membros da família. Não há um 

limite máximo de quanto os refugiados terão 

que viajar, antes deles encontrarem um porto 

seguro e um país disposto a aceitá-los. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO IMIGRATÓRIA NOS EUA 
 

 Imigração é o ato de um indivíduo ou 

grupo de sair de seu país de origem e se fixar 

em outro país, para morar, trabalhar ou 

permanecer com residência fixa. Por ser muito 

comum, parece algo simples, mas não é. Ela 

produz mudanças substanciais tanto nos 

imigrantes, quanto nos países em que se 

instalam. Isto acontece por causa da troca 

cultural, da necessidade de assimilação de 

novos hábitos e costumes, dos idiomas e 

também das realidades até então desconhecidas. 

Além dos aspectos culturais, processos 

imigratórios também demandam medidas 

políticas. 

 Os Estados Unidos, assim como a 

maioria dos países do continente americano, é 

uma nação que recebe muitos imigrantes desde 

o início de sua história como nação 
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independente. A partir do século XIX e 

principalmente entre 1820 e 1920, recebeu os 

ancestrais de mais da metade da população 

atual. No entanto, esse alto grau de recepção 

também foi acompanhado de um alto grau de 

expulsão, marcando o caráter dual da sociedade 

estadunidense. Ao mesmo tempo em que 

permite a entrada de muitas pessoas de todos os 

cantos do mundo, a aceitação em relação às 

mesmas pessoas é baixa. Principalmente 

quando os imigrantes possuem hábitos e 

culturas muito distintas, como é o caso de 

árabes e asiáticos. 

 Não existe uma similaridade entre os 43 

milhões de imigrantes, tanto em relação à sua 

nacionalidade, quanto em relação ao seu nível 

de escolaridade e situação econômica. Diante 

disso, existem imigrantes ocupando cargos 

importantes em empresas e universidades ao 

mesmo tempo em que existem muitos 

imigrantes ilegais, cerca de 11 milhões, que 

trabalham e permanecem escondidos no país. 

Atualmente, há uma grande discussão que gira 

em torno dos problemas que a imigração pode 

causar. Há quem diga que os imigrantes 

“roubam” os empregos dos “americanos 

verdadeiros”, ocupam vagas em universidades e 

escolas; trazem consigo hábitos que mancham a 

cultura nacional e, inclusive, promovem 

insegurança. Este tipo de discurso tomou muita 

força na campanha do atual presidente Donald 

Trump. Em suas medidas, Trump propôs a 

construção de um muro na fronteira entre os 

EUA e o México, tachando os mexicanos de 

estupradores e ladrões. Além disso, propôs um 

registro para muçulmanos, como uma forma de 

controle destes, redução ou negação da acolhida 

de refugiados (dependendo de suas 

nacionalidades) e um incremento na política de 

deportação. 

Diante da existência de grupos extremistas e a 

guerra na Síria, a aceitação dos refugiados tem 

sido altamente problematizada, por meio de um 

discurso preconceituoso, que atrela a religião 

islâmica ao terrorismo. Assim como acontece 

na Europa, os EUA têm se fechado para os 

imigrantes, através de políticas conservadoras. 

Este tipo de comportamento traz à tona diversos 

acontecimentos da história estadunidense, 

marcados por racismo, xenofobia e intolerância. 

Após a eleição de Trump, a presença de 

imigrantes tem sido altamente hostilizada. 

Grupos racistas e conservadores têm se sentido 

mais livres para demonstrar sua insatisfação 

com a presença de certas nacionalidades. A 

entrada e permanência de muçulmanos está 

sendo cada vez mais dificultada. Ao mesmo 

tempo, o número de organizações que defendem 

a preservação destas pessoas também tem 

crescido, já que a sociedade estadunidense 

como um todo é altamente miscigenada. 

Desse modo, em um mundo globalizado, no 

qual a mudança e o compartilhamento são 

facilitados, tal comportamento representa um 

grande retrocesso e um problema profundo nas 

relações dentro do território – pensando na 

quantidade de imigrantes existentes em todos os 

países do globo – e entre nações também. 
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ATAQUES CIBERNÉTICOS 
 

Utilizadas nos últimos tempos como 

ferramenta pelos organismos de defesa e 

segurança norte-americanos, táticas 

cibernéticas vêm atuando de forma exitosa em 

ocasiões como a destruição de centrífugas 

nucleares no Irã e a sabotagem de lançamentos 

de mísseis norte-coreanos. Em um contexto no 

qual a internet tornou-se uma arma, essas 

manobras tornaram-se importantes 

instrumentos também na busca por limitar o 

alcance do terrorismo. Junto de armas mais 

tradicionais, os ataques cibernéticos tornaram-

se uma nova linha de combate contra o Estado 

Islâmico (também conhecido como ISIS ou 

Daesh), grupo fundamentalista considerado a 

organização terrorista mais perigosa da 

atualidade, e que se utiliza em larga escala da 

internet para fins de recrutamento e propaganda. 

Considerando a internet apenas mais 

um dispositivo no arsenal norte-americano e o 

fato de que a guerra contra o Estado Islâmico, 

como colocado pela assessora de segurança 

nacional do governo Obama, Susan E. Rice, 

“deve ser pensada em várias frentes”, o objetivo 

norte-americano ao direcionar ataques 

cibernéticos ao ISIS é destruir a capacidade do 

grupo terrorista de espalhar sua mensagem, ou 

seja, restringir ao máximo o alcance de sua 

propaganda, além de ferir sua habilidade de 

atrair novos membros e dificultar a circulação 

de ordens e a realização de funções básicas e 

cotidianas. Trata-se, portanto, de uma tentativa 

– recente e nunca antes realizada - de isolar o 

Estado Islâmico tanto física quanto 

virtualmente. 

A ação de efetuar ataques cibernéticos 

claramente direcionados a um alvo em outra 

nação poderia levantar questões relacionadas à 

invasão da soberania. No entanto, tratando-se 

do ISIS, questionamentos dessa natureza são 

ofuscados pelo consenso internacional em 

combatê-lo a qualquer custo. 

 Busca-se, assim, desestabilizar o grupo 

por meio de ataques às redes de computadores 

por ele utilizadas, afetando a realização das 

tarefas mais simples - como o pagamento de 

seus membros e a comunicação entre eles - até 

as mais complexas e de maior escala e impacto 

- como a coordenação de operações na Síria até 

a Europa. 

 Anunciada em 2016, essa nova linha de 

combate ao Estado Islâmico mostra resultados 

inexpressivos após pouco mais de um ano de 

sua implementação. A frustração é perceptível 

entre os agentes responsáveis pela operação, 

que reconhecem os contratempos e as 

dificuldades envolvidas quando da utilização do 

espaço cibernético. Muitos dos ataques 

possuem efeitos temporários, ou seja, os canais 

de comunicação, uma vez desfeitos pelos times 

norte-americanos, logo reaparecem e são 

rapidamente recuperados, assim como ocorre 

com materiais e conteúdos produzidos pelo 

grupo e que são temporariamente deletados 

pelos profissionais norte-americanos. 

Aponta-se então para a necessidade de 

se repensar o uso e a eficácia das ferramentas 

cibernéticas, que apesar de atuarem muito bem 

contra alvos fixos e adversários tradicionais, 

como foi o caso das centrífugas nucleares 

iranianas aqui citado, não respondem da mesma 

forma quando o alvo é um grupo tão versátil que 

se utiliza de ferramentas acessíveis e 

amplamente disponíveis como é o caso do 

Estado Islâmico. 

Como utilizar eficientemente técnicas 

cibernéticas contra o Estado Islâmico é o grande 

desafio existente em um contexto marcado pela 

forte resiliência de seus membros e por seu 

alcance e influência praticamente intactos 

mesmo em momentos que o grupo perde 

territórios na Síria e no Iraque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOKO HARAM 
 

A Nigéria, país mais populoso da África 

e maior produtor de petróleo do continente, é 

também o local de origem e atuação do grupo 

terrorista Boko Haram, atualmente tido como 

um dos mais violentos e sanguinários. Boko 

Haram significa, em hausa, a língua falada no 

norte da Nigéria, “a educação ocidental é 

pecaminosa”. Nesse sentido, entre suas 

principais características, ressalta-se o fato de 

seus membros rejeitarem profundamente os 

princípios ocidentais trazidos ao país durante a 

colonização britânica - desde, por exemplo, a 

ação de votar durante eleições até o uso de 
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algumas vestimentas -, além de objetivarem a 

imposição de uma versão mais radical da lei 

islâmica, a sharia, e a formação de um califado. 

O grupo foi originado em 2002, mas 

suas ações só ganharam teor extremista em 

2009, após a morte de seu líder, Mohammed 

Yusuf, por forças de segurança nigerianas. Deu-

se início então a uma sangrenta campanha que 

incluiu/inclui o ataque a cidades e vilas e a 

escravização sexual de meninas e mulheres. 

Os Estados Unidos qualificaram o 

Boko Haram como organização terrorista em 

2013, ano em que o governo nigeriano declarou 

estado de emergência devido às calamidades 

protagonizadas pelo grupo no país. O Boko 

Haram já provocou mais de 20000 mortes, um 

milhão de deslocados e uma crise humanitária 

sem precedentes. Sua ação mais emblemática 

sucedeu-se em abril de 2014, com o sequestro 

de 276 meninas de uma escola na cidade de 

Chibok. Dessas, 113 seguem desaparecidas e 82 

foram libertadas após negociações entre o 

governo nigeriano e o grupo terrorista, que 

aceitou liberar as meninas em troca da soltura 

de alguns indivíduos suspeitos de serem 

membros da organização. 

A ação gerou comoção internacional – 

vide o sucesso da campanha 

#BringOurGirlsBack que se alastrou pelas 

mídias sociais - e levou ao envolvimento de 

organizações como a Cruz Vermelha, de 

funcionários do Governo suíço e ONGs locais e 

internacionais, que auxiliaram nas negociações 

acima citadas. 

Especialmente forte no nordeste da 

Nigéria, região do país que sofre com severa 

pobreza e precariedade do sistema educacional, 

o grupo tem facilidade em recrutar membros 

desiludidos com a realidade que enfrentam. A já 

habitual ocorrência de atentados e ataques 

planejados pelo grupo, além de sua proporção 

(na casa dos milhares de seguidores), são 

indicativos de que sua atividade permaneceu 

praticamente intacta ao longo dos anos, apesar 

de o governo nigeriano declarar em muitas de 

suas afirmações a debilidade do grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IRAQUE E ESTADO ISLÂMICO 
 

 O Estado Islâmico (EI) é uma 

organização terrorista que busca formar um 

califado que se estende por toda a região do 

oriente médio. São conhecidos mundialmente 

pelas execuções, massacres entre outras 

atrocidades que serviriam aos propósitos da fé. 

 O EI tem uma orientação política 

extremamente teocrática e fundamentalista 

onde as interpretações sobre o corão são 

limitadas a uma apenas e está determina toda a 

vida política do Estado. 

 Este novo ator no cenário internacional 

surgiu após a guerra no Iraque que terminou 

com a derrota de Saddam Hussein. Com o fim 

do conflito, o país passou por vazio de poder 

que, aliado à ocupação estadunidense do país, 

provocou a instabilidade do Iraque. Os conflitos 

dentro da sociedade iraquiana se intensificaram 

com o passar do tempo. 

 Em meio a essa convulsão social, o 

Estado islâmico da forma como conhecemos em 

2010 e nos dois anos seguintes vai ganhando 

força dentro do Iraque. Somente em 2013, com 

a intensificação dos conflitos entre rebeldes e o 

governo sírio, é que o Estado Islâmico adentrará 

o território sírio. Em 2014, o Estado Islâmico 

proclama o seu califado abarcando territórios no 

Iraque e Síria. 

 No entanto, o Estado islâmico provocou 

países europeus e os EUA ao orquestrar 

atentados terroristas dos mais variados tipos em 

vários lugares. Além disso, o desenvolvimento 

dos acontecimentos na Síria tinha a atenção das 

grandes potências do mundo como Rússia e os 

EUA por motivos geopolíticos e militares. 

 Assim, desde então o EI vem lutando 

para manter o seu califado de pé, enquanto luta 

com vários inimigos ao mesmo tempo. O 

desgaste de suas forças é evidente, na medida 

em que vem perdendo territórios. O mais 

recente deles (e um dos mais importantes 

também, por ser considerada uma das capitais 

do califado), Mossul, foi reconquistado pelo 

exército iraquiano no mês de julho de 2017. 
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50 ANOS DE OCUPAÇÃO ISRAELENSE 

 

Contexto histórico 

No final do século XIX, muitos judeus, 

coagidos pelo antissemitismo na Europa, 

impulsionaram o sionismo, movimento que 

objetivava o retorno dos judeus ao território do 

antigo Reino de Israel e a criação de um Estado 

Nacional judaico independente e soberano 

naquela terra. A imigração judaica gerou 

resistência entre a população local, constituída, 

em sua maioria, por muçulmanos. Ao final da 

Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano, 

que dominava até então essa região, 

fragmentou-se e o espaço foi cedido ao governo 

britânico, que, por sua vez, dividiu o território 

em duas áreas administrativas: a Palestina, a 

oeste do Rio Jordão, diretamente dominada pelo 

Reino Unido, e a Transjordânia, a leste do Rio 

Jordão, com um governo semiautônomo. Mais 

tarde, durante a Segunda Guerra Mundial, 

milhões de judeus dirigiram-se para a Palestina 

a fim de escapar da perseguição nazista na 

Europa, o que levou a um descontentamento dos 

árabes ali residentes. 

Em 1947, a ONU propôs o Plano de 

Partição da Palestina, que consistia na divisão 

do território em dois Estados, um árabe e outro 

judeu, enquanto Jerusalém seria administrada 

pelas Nações Unidas – como é até hoje – a fim 

de evitar conflitos na área. Porém, os judeus, 

que eram o grupo significativamente 

minoritário, ficaram com 55% do território e, 

apesar de a agência judaica ter aceito os termos, 

a Alta Comissão Árabe os rejeitou, esperando a 

apresentação de uma proposta alternativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em 1948, quase no fim do mandato 

britânico na região, a Agência Judaica 

proclamou a independência do Estado de Israel 

pelo medo de perder o apoio militar inglês 

frente à hostilidade muçulmana, tendo como 

território aqueles propostos no plano da ONU. 

No dia seguinte, 15 de maio, Egito, Jordânia, 

Síria e Iraque invadiram o novo país: foi a 

primeira guerra árabe-israelense, também 

conhecida pelos judeus como a guerra de 

independência. Com a guerra, os israelenses 

tomaram ainda metade do território 

originalmente planejado pela ONU para um 

Estado Árabe, provocando um forte sentimento 

revanchista entre toda a comunidade 

muçulmana. Mapa 1: 

 

Entre 5 e 10 de junho de 1967, eclodiu 

a batalha de mudaria a região: a Guerra dos Seis 

Dias. Egito, Jordânia, Síria, Líbano, Arábia 

Saudita e Iraque mobilizaram tropas na 

fronteira de Israel. Porém, este último agiu 

preventivamente contra o futuro ataque e, mais 

do que se defender dos exércitos árabes, 

expandiu militarmente seu domínio sobre a 

Península do Sinai, do Egito, sobre as Colinas 

de Golã, da Síria e sobre a Cisjordânia, da 

Jordânia, incluindo o total controle sobre 

Jerusalém e sobre a Faixa de Gaza – uma região 

de elevada concentração de muçulmanos –, o 

que contribuiu para o aumento das tensões no 

Você sabia? O antissemitismo – a aversão 

aos judeus, chamados também de semitas – 

culminou na Europa com o Holocausto 

pelas forças nazifascistas alemãs durante a 

Segunda Guerra Mundial. Apesar disso, à 

época, o país mais antissemita do 

continente era a França. E, na verdade, a 

Europa como um todo sempre foi muito 

antissemita. O ódio propalado a grupos 

específicos da sociedade, geralmente 

minoritários, é uma das características 

claras do fascismo, que não se circunscreve 

apenas em uma época específica como no 

Entre guerras, mas é, sim, um conceito que 

volta e meia ressurge em meio à 

instabilidade e à polarização, como tem 

acontecido nos últimos anos no Brasil e no 

mundo pela ascensão de lideranças que se 

sentem acima da Lei, cujos discursos 

inflamados, patrióticos, “moralistas”, 

“tradicionais” e carregados de 

preconceitos, os quais também incitam a 

violência, rapidamente ganham a adesão 

das massas e destacado espaço nas mídias. 
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Oriente Médio, a contragosto de toda a 

sociedade internacional. Mapa 2: 

 

 
 

Mas por que Israel avançou sobre esses 

territórios? Uma das explicações pode ser dada 

a partir do interesse dos países no controle 

geoestratégico dos estreitos de passagem da rota 

mundial do petróleo árabe, dos quais fazem 

parte o Canal de Suez e o Estreito de Tiran 

(mapa 2), sendo este último o atual e único 

acesso de Israel ao Mar Vermelho, por conta da 

devolução da Península do Sinai ao Egito em 

1979 sob a condição de este reconhecer o 

Estado judeu. Além disso, é preciso ter mente 

que Israel apostou no desenvolvimento de uma 

indústria agro comercial e, portanto, o governo 

passou a dar prioridade a projetos militares de 

garantia do fornecimento intenso de água. 

Logo, ao anexar áreas ricas em água potável, 

como as Colinas de Golã – onde nasce o Rio 

Jordão, principal rio da região, e os seus 

afluentes - Israel passa a ter controle sobre esse 

recurso imprescindível em meio a seu clima 

árido. No deserto, quem controla a água é rei!  

Questão Palestina 

Com a tomada da Cisjordânia – área 

também sagrada aos judeus, mas de maioria 

muçulmana e onde se situa um aquífero 

importante – e da Faixa de Gaza – região que 

ainda sofre grandes pressões do país fronteiriço 

por conta de políticas de embargo econômico, 

como o que ocorre entre EUA-Cuba e EUA-

Venezuela, apesar de desocupada desde 2005  – 

territórios esses que representam a Palestina 

após 1967, surgiram vários grupos não-estatais 

árabes lutando pela criação de um Estado 

Palestino Livre, sendo a OLP (Organização para 

a Libertação da Palestina) o mais destacado. 

Várias foram as tentativas de negociação com 

Israel, sendo mais importantes as de Oslo. 

Porém, com o não cumprimento desses acordos 

por nenhuma das partes, o conflito segue até os 

dias atuais (mapa 1). 

É na Cisjordânia que a política 

sistemática de domínio colonial israelense se 

faz mais forte. Por meio de assentamentos 

judeus (condomínios residenciais) e de 

construção de estradas, ambos protegidos 

militarmente, o país limita dia após dia a 

soberania territorial dos palestinos (mapa 1). De 

modo semelhante, desde 2004, o Estado vem 

construindo muros de concreto de oito metros 

de altura junto a torres com guardas armados, 

tapumes, grades e cercas, que serpenteiam ao 

longo de mais de 650 quilômetros a fronteira da 

Palestina desde 1967 (mapa 1), chamada de 

Linha Verde ou Linha do Armistício. Com o 

traçado desse muro, Israel já se apoderou de 

mais de 12% do território da Cisjordânia, além 

de privar o povo palestino de muitos de seus 

Direitos Fundamentais, como o de 

autodeterminação, o de liberdades de 

movimento e de escolha de residência, o de 

produção para subsistência e o de acesso a 

serviços médicos, estabelecimentos 

educacionais e recursos sanitários básicos. 

Assim, a forma como Israel lida com a questão 

Palestina assemelha-se a um Apartheid social, 

em analogia à segregação explícita presente na 

história da África do Sul. 

Essa política de Estado é tida como 

ilegal segundo o Direito Internacional. Porém, 

uma intervenção da ONU requer a aprovação de 

uma resolução em seu Conselho de Segurança, 

no qual os EUA são membros permanentes e 

com poder de vetar (proibir) qualquer represália 

a Israel, que é seu aliado no Oriente Médio, 

onde os EUA possuem muitos interesses 

geopolíticos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Território, País, Estado ou Nação? 

Afinal, o que é a Palestina hoje? Segundo 

o professor de Relações Internacionais da 

PUC, Reginaldo Nasser, “A Autoridade 

Palestina tem força policial, mas não tem 

sequer Forças Armadas, não exerce o 

monopólio legítimo do uso da força, que é 

uma característica clássica do Estado. A 

Palestina, aliás, não tem controle sobre a 

própria água, sobre recursos vitais, espaço 

físico, território, embora tenha parlamento, 

tenha cargos de governo. Então, ela é uma 

nação, mas não é um país”. Por isso, apesar 

do reconhecimento por parte de outros 

países, a Palestina precisaria garantir 

espaço físico e povo autônomos para ser 

Estado (mapa 1). 
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Por conta de uma tensão contínua, entre 

guerras e revoltas espontâneas dos palestinos 

contra Israel (as chamadas intifadas) duramente 

reprimidas, alguns grupos palestinos, 

substancialmente menos poderosos que o poder 

bélico judeu, chegam a praticar o terrorismo em 

nome da independência, o que tem se tornado 

menos comum atualmente. Por outro lado, é 

preciso também pensar se o fato de Israel abusar 

de uma violência sistemática para dominar ou 

extinguir os palestinos não seria outra face do 

terror, o terrorismo de Estado. A mentalidade 

de que os palestinos são intrinsecamente 

terroristas (presente em cerca de 72% da 

população israelense segundo pesquisa) é, sim, 

uma vertente fascista que traz à tona o 

questionamento sobre o tipo de atitude tomada 

por um povo que historicamente passou por um 

grande genocídio. 

Como lidar com um processo histórico, 

social, político, econômico e cultural tão 

complexo? Nos últimos anos a questão girou em 

torno da “solução de dois Estados”, com o 

reconhecimento simbólico da Palestina na 

Assembleia Geral da ONU como Estado-

Observador não-membro (mesmo status que o 

Vaticano) e a abertura de embaixadas palestinas 

em diversos países, inclusive no Brasil. Porém, 

é evidente que estas negociações só terão 

alguma validade com a adesão do principal 

defensor de Israel no mundo, os EUA. Logo, a 

mudança de posicionamento deste país com 

Donald Trump à frente da Casa Branca cede o 

espaço dessa solução para outra: a de apenas 

“um Estado”, isto é, Israel. Independentemente 

desse novo posicionamento, ambas as soluções 

parecem não surtir efeito em curto ou médio 

prazo, o que conservará o conflito a um 

horizonte ainda indefinido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 ANOS DE ESTADO NOVO 
 

Em 1937, Getúlio Vargas proclama, por 

meio de um golpe e após alguns incidentes 

políticos que aconteceram no Brasil, o Estado 

novo, o qual instaurou uma ditadura no país em 

nome de um projeto nacionalista com 

tendências fascistas que viria a durar 8 anos. 
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67 DATAS IMPORTANTES 

No ano de 1938, deveriam ocorrer 

eleições para presidente; no entanto, Vargas 

(que já estava no poder desde 1930) se 

aproveitou da instabilidade política que 

assombrava o Brasil para se perpetuar no cargo. 

Em 1937, ocorre a divulgação do famigerado 

plano Cohen, que supostamente seria o plano 

que implantaria no Brasil uma ditadura alinhada 

com os princípios comunistas. Vale ressaltar 

que, em 1935, houve a Intentona Comunista, 

um levante político promovido por 

simpatizantes do comunismo que buscavam 

tomar o poder. Pelo fato de já ter ocorrido uma 

vez uma tentativa nesses moldes, facilitou-se a 

compreensão do plano Cohen pela população, 

bem como a legitimação do golpe de Estado que 

viria a acontecer em 1937 e implantaria o 

Estado novo. 

Tal governo surgiu como uma 

alternativa para o “combate aos ideais 

comunistas” de forma extremamente 

autoritária. O Estado Novo era, então, uma 

ditadura de cunho nacionalista com um projeto 

desenvolvimentista. Nesse período, é outorgada 

– aprovada por Vargas – uma nova 

Constituição, que seria conhecida como 

“polaca” por ser inspirada na Constituição da 

Polônia. Houve, ainda, reestruturações nas 

forças armadas, ampliação dos poderes do 

presidente, criação de órgãos para promover a 

censura nos meios de comunicação, entre outras 

medidas. 

Na mesma época, também houve 

algumas mudanças que beneficiaram setores 

marginalizados da sociedade, dando um caráter 

mais popular ao governo, que buscou 

legitimação junto à sociedade. Exemplo disso 

está na criação da CLT em 1943, que 

institucionalizou uma série de direitos para os 

trabalhadores de todo o país, garantindo, por 

exemplo, a regulamentação da jornada de 

trabalho. Por essas medidas, Vargas recebeu a 

alcunha de “pai dos pobres”. 

E, curiosamente, o Brasil participou ao 

lado dos aliados na Segunda Guerra Mundial 

para conter as nações fascistas; no entanto, o 

próprio país era muito inspirado em ideais do 

fascismo. A ambiguidade levou a uma 

contestação do regime, o qual começou a 

provocar desgosto em parte dos intelectuais e 

dos artistas e, posteriormente, em grandes 

parcelas da sociedade como um todo. Assim, 

em 1945, chegava ao fim o Estado Novo e a 

democracia era novamente escolhida como 

forma de governo a ser implantada no país. Em 

1946, Eurico Gaspar Dutra, um militar, assume 

a presidência. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

200 ANOS DA REVOLUÇÃO 

PERNAMBUCA 
 

“A República é filha de Olinda”. Dessa 

maneira é começada umas das estrofes do hino 

estadual pernambucano. E não é por menos. O 

movimento revolucionário, que comemora o 

seu bicentenário neste ano, teve importantes 

reflexos na ainda vindoura Proclamação da 

República.   

 Oriundo de descontentamento de 

diversas camadas da sociedade olindense e 

aglutinado pela atuação do clero - cujo principal 

papel foi o de trazer os ideais iluministas da 

Revolução Francesa, assim como as influências 

das demais colônias que haviam se tornado 

independentes há pouco tempo – assim como 

pela atuação de militares, dos quais o mais 

expressivo foi o Capitão José de Barros Lima, 

conhecido como Leão Coroado.  
 Os descontentamentos estavam 

direcionados à alta de impostos produzida pelo 

recém-chegado/fugido Dom João VI. A corte – 

de incríveis proporções: 15.000 pessoas – 

ocupava cargos de privilégio concedidos pelo 

rei. Além disso, muitos comerciantes 

portugueses vieram junto à comitiva real, sendo 

beneficiados pela sua proximidade com o 

monarca português.  
 Houve participação de vários setores 

sociais, como o já citado clero, as burguesias 

locais, os militares, assim como o apoio de 

outros setores, como os escravos libertados e 

profissionais liberais.  
 Para além da rebeldia contra os gastos 

excessivos da corte, as baixas do preço 

internacional do açúcar eram preponderantes 

para a revolta, pois atraíram menos renda à 

região. Mesmo com a menor relevância do 

produto para o país, já que se vivia um outro 

ciclo econômico, a atividade era importante 

para a região.  
 Outro ponto interessante desta 

revolução é que houve uma missão enviada ao 

exterior para a aquisição de armamento e um 

pedido de apoio ao jovem governo americano. 

Também se pretendia o recrutamento de 

revolucionários franceses exilados nos EUA. 
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68 DATAS IMPORTANTES 

Por último, um plano um tanto audacioso: a 

libertação de Napoleão Bonaparte, exilado em 

Santa Helena. 
 A revolução durou pouco, no entanto. 

Depois de 75 dias de luta contra tropas 

portuguesas em solo e um cerco ao porto de 

Olinda, os revolucionários foram derrotados. 

Alguns conseguiram fugir ao interior do estado 

de Pernambuco, mas os principais líderes foram 

executados a mando da Coroa portuguesa. 

 Não obstante a derrota, os germens 

republicanos plantados pela revolução deram 

seus frutos alguns anos após a derrocada. 

Porém, alguns objetivos dos revoltosos, como a 

participação de ampla gama da população e, da 

mesma maneira, o rompimento mais profundo 

com a ordem política portuguesa, não foram 

alcançados. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 ANOS DA REVOLUÇÃO RUSSA 

 
Em 2017 a Revolução Russa completa 

100 anos. Essa foi uma das mais importantes 

revoluções da história recente, pois mudou 

completamente o jogo político mundial, dando 

origem, mais tarde, ao primeiro país socialista 

do mundo, a União das Repúblicas Socialistas 

Soviéticas (URSS). 

Os antecedentes da revolução são uma 

Rússia ainda feudal, que mantinha grande parte 

de suas terras produtivas nas mãos de poucos. 

Além de grande parte da população ser mantida 

na pobreza, subjugada pela nobreza, o governo 

absolutista do Czar Nicolau II, como agravante, 

sofria grande reprovação. 

A Revolução Industrial foi tardia na 

Rússia, desenvolvendo indústrias nos principais 

centros do país, como Moscou e São 

Petersburgo, criando uma massa proletária 

gigantesca que passou a sobreviver em situação 

muito precária. 

Todos esses problemas foram 

agravados pela participação da Rússia na 

Primeira Guerra Mundial, demandando grande 

esforço em favor da guerra. Isso gerou grande 

descontentamento nas camadas mais pobres, 

que sofriam diretamente com o conflito. 

Os ideais de esquerda encontraram um 

terreno fértil para se desenvolver. Assim, o czar 

foi derrubado em março de 1917 e estabeleceu-

se um governo provisório. Apesar da instalação 

de um novo governo após o czar ter sido 

deposto, o governo provisório não retirou a 

Rússia da Guerra e ainda cedeu a interesses 

internos e às classes mais altas do país. 

 Frente a esse quadro, em novembro do 

mesmo ano, os bolcheviques tomaram o poder 

e instituíram o governo dos sovietes. 

Em 1922 surge oficialmente a URSS. 

Esse país foi um importante ator internacional, 

sendo adversário direto política e 

ideologicamente dos Estados Unidos. Lutou na 

Segunda Guerra Mundial, sendo essencial para 

a vitória aliada. 

Em 1924, o líder da URSS, Vladimir 

Lênin, falece. Existiam duas lideranças opostas 

que poderiam assumir o governo da União: 

Stálin e Trotski. O primeiro acreditava que o 

socialismo, inicialmente, deveria ser construído 

em um só país e o outro acreditava que este 

deveria ser construído em escala mundial. Stálin 

foi mais convincente, assumiu o controle e 

governou a URSS de 1927 até 1953, ano de sua 

morte. 

A URSS foi também um importante 

polo de desenvolvimento e pesquisa 

tecnológica, conseguindo lançar o primeiro 

satélite do mundo já em 1957. Em 1991, após 

tentativas – mudanças econômicas e políticas - 

de sair de uma séria crise motivada pelo 

desgaste do sistema, o império soviético caiu, 

marcando o fracasso de seu projeto político. 
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 “Os dez dias que abalaram o mundo”, 

de John Reed. O livro contém relatos muito 

detalhados do autor que acompanhou a 

revolução de perto.  

 “Adeus, Lênin!” conta a história de 

uma mãe que tem um infarto ao ver o filho 

nos protestos contra o regime. Após isso, 

ela entra em coma. Quando acorda o 

mundo socialista estava no seu fim, mas 

ela não pode sofrer nenhuma emoção 

muito forte por conta de seu estado de 

saúde. O filho luta para manter o mundo 

socialista vivo para a mãe. 
 
 
 



 

 

69 DATAS IMPORTANTES 

 

 

 

 

 

 

 

500 ANOS DA REFORMA 

PROTESTANTE 

 
A Igreja Católica, durante todo o 

período medieval, foi a instituição mais 

importante e poderosa existente. Ela possuía 

influência em todos os aspectos da vida 

cotidiana das pessoas, uma vez que 

monopolizava a educação e a cultura. Além 

disso, era a maior proprietária de terras na 

Europa e detinha muitas riquezas.  

Com o tempo, a Igreja tornou-se um 

órgão bastante corrupto: passou a cobrar as 

indulgências (dinheiro em troca do “perdão dos 

pecados”); os padres (que não podiam se 

relacionar com mulheres, ou seja, cumpriam o 

celibato) tinham esposas e famílias às 

escondidas; os fiéis não tinham acesso à Bíblia, 

porque a Igreja restringia, mantendo as 

escrituras somente em latim. 

Em 1517, Martinho Lutero, um monge 

alemão, incomodado com a corrupção 

eclesiástica, elaborou e publicou 95 teses 

protestando contra as incoerências e erros 

cometidos pela Igreja. Lutero rejeitou a 

hierarquia religiosa, que apontava que o fiel 

necessitava do padre ou da Igreja para receber 

perdão divino; também deixou de lado o 

celibato e o uso do latim nos cultos. 

A partir de então, iniciou-se um período 

de profundas reformas na Igreja. A reforma 

demonstrava que o poder da Igreja Católica era 

um poder que oprimia os pobres, tanto 

economicamente, quanto em relação à sua fé. 

Assim, os camponeses apoiaram Lutero, em 

busca de sua libertação das mãos dos príncipes 

donos de terras. Muitos destes camponeses 

foram mortos, mas Lutero conseguiu fundar sua 

própria igreja e recebeu apoio de diversos 

príncipes. Depois de muitos anos de conflito 

entre luteranos e católicos, em 1555 foi 

concedida a permissão para a existência da 

Igreja Luterana e a convivência entre 

protestantes e católicos. Neste período, a 

Reforma também alcançou a França e a 

Inglaterra. 

Além das motivações religiosas, alguns 

historiadores apontam que a Reforma 

Protestante foi apoiada pela burguesia, porque a 

Igreja condenava a acumulação de riquezas, e 

com a Reforma, o comércio poderia crescer; e 

também por alguns reis que não queriam mais a 

intervenção da Igreja nos negócios do reino. 
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