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Politize!

O ENEM e os vestibulares estão chegando! Pensando 
nos muitos leitores que estão se preparando para os 
exames de admissão para o ensino superior, o Politize!, 
em parceria com o Guia do Estudante, preparou este 
guia prático de atualidades. Aqui você confere resumos 
sobre vários temas nacionais e internacionais que 
podem ser abordados nas provas de ciências humanas, 
além de dicas muito importantes para tirar nota 
máxima em qualquer  redação, seja do ENEM ou de 
qualquer vestibular. 
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Politize!

Guia prático para quem vai
prestar ENEM e vestibulares

Quer ter uma preparação de qualidade para 
o ENEM? Então confira o Curso ENEM do Guia 
do Estudante! Nele você tem acesso a
videoaulas com professores de ponta de todas 
as matérias. Não perca tempo, acesse:

guiadoestudante.abril.com.br/curso-enem

http://guiadoestudante.abril.com.br/curso-enem/
http://guiadoestudante.abril.com.br/curso-enem/
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REDAÇÃO: 

4 DICAS PARA SE SAIR BEM

A redação é parte muito importante dos exames para 
ingresso no ensino superior. A prova do ENEM, por 
exemplo, é separada em cinco partes, quatro delas
compostas por questões de múltipla escolha que
abordam conhecimentos em Ciências Humanas,
Ciências da Natureza, Linguagens e Matemática. A 
quinta e última parte é a redação. Se você escreve bem e 
tem domínio do tema sugerido, tem grandes chances de 
tirar uma ótima nota e se diferenciar dos concorrentes. 
Mas como fazer um texto que chame atenção dos
revisores? A seguir, veja as dicas mais importantes. 

Politize!Politize!

+ Dicas do estudante que tirou nota 1000 duas vezes

http://guiadoestudante.abril.com.br/vestibular-enem/estudante-tirou-1000-duas-vezes-redacao-dicas-ir-bem-enem-932702.shtml
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A prática leva à perfeição - é o que dizem. Para atingir 
um nível de escrita excelente, não tem jeito: é preciso 
escrever, escrever e escrever. Procure escrever pelo 
menos uma redação por semana -  e conte com a 
revisão dos professores de seu colégio. Além disso, 
atente para o formato solicitado na redação.
No ENEM, por exemplo, pede-se o formato
dissertativo-argumentativo, ou seja, o aluno deve 
escrever em prosa e elaborar uma argumentação 
sólida. O formato básico de uma dissertação consiste 
em três partes: introdução, desenvolvimento e
conclusão. Na introdução, você deve deixar explícita 
a tese que defenderá. O desenvolvimento é o corpo 
do texto, em que se deve articular os argumentos que 
sustentam a tese. Por fim, a conclusão encerra a 
argumentação e é o espaço para demonstrar uma 
proposta de intervenção social, ou seja, a solução
do autor para o problema colocado - o ENEM
sempre demanda uma proposta de resolução do 
problema. É essencial ter esse esqueleto de texto na
ponta do lápis. 

Além de ter domínio da estrutura, é preciso atentar 
para a ortografia. Erros ortográficos também são 
superados com a prática frequente da escrita. 
Recomenda-se também ler bastante. É através da 
leitura que aprendemos e reforçamos muito do 
nosso conhecimento ortográfico e gramatical. 

TREINE A DISSERTAÇÃO

Os temas de redação costumam ter relação com 
fatos em evidência no Brasil e no mundo. Por isso, ler 
jornais, revistas, livros e até mesmo frequentar o 
cinema são hábitos que deixarão você a par das
principais questões mais discutidas no momento. O 
Politize e o Guia do Estudante também estão antena-
dos nos assuntos em pauta. Além de entender o 
cerne das questões em discussão, é importante
refletir sobre elas e articular posicionamentos.

MANTENHA-SE ATUALIZADO

Politize!Politize!
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NA HORA DA PROVA, ATENÇÃO!

Escrever mais de 7 linhas: menos que isso desclassi-
fica o candidato (de todo modo, uma boa redação 
dificilmente será tão curta); 

Escrever até 30 linhas: é a extensão máxima ideal na 
redação do ENEM. Escrever mais do que isso pode 
render desconto na nota final;

Não fugir do tema: é simples, não escreva sobre 
maçã se o tema é laranja. A fuga de tema é motivo 
para desclassificar o aluno da redação; 

Escrever no formato correto: uma dissertação é 

feita em prosa, por isso não invente de fazer poesias. 
Também não é permitido elaborar crônicas, fábulas e 
outros formatos que não sejam a dissertação. 

Não copiar: a proposta de redação é acompanhada 
de textos motivadores. Não os copie, apenas faça 
interpretações sobre eles;

Não desenhar ou escrever impropérios e deboches;

Não desrespeitar os direitos humanos: racismo, 
xenofobia e outras formas de discriminação resultam 
em nota zero para o candidato.

Logo no início da prova, leia com calma a proposta de 
redação. Faça reflexões sobre as informações
apresentadas. Você não precisa começar a escrever
imediatamente, mas é importante anotar ideias
conforme elas surgirem, para que não se percam na 
hora de escrever. Antes de iniciar a redação, organize 
essas ideias. Faça um esquema listando quais
argumentos usará, e como irá dispô-los no texto. E 
lembre-se, você terá apenas uma hora a mais para 
escrever a redação. Por isso, fique de olho no relógio!

Além disso, é importante observar as seguintes regras: 

Politize!Politize!
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DEPOIS DE ESCREVER, REVISE ATENTAMENTE
Escrever bem envolve revisar e reescrever. Após finalizar a 
redação, é importante que você reserve um tempo para lê-la pelo 
menos uma vez, com o máximo de atenção. Assim, você pode
encontrar erros ortográficos, gramaticais, palavras repetidas, 
frases confusas e outros problemas dos quais não nos damos 
conta na hora de redigir. A revisão atenta pode garantir mais 
alguns pontos na nota final. 

Acima de tudo, tenha muita tranquilidade e confie em sua
preparação. Seguindo esses passos, suas chances de sucesso na 
redação serão muito maiores. A nota 1000 está mais próxima do 
que você imagina! 

Politize!Politize!

Saiba mais: Tudo que você precisa saber sobre redação do ENEM

http://guiadoestudante.abril.com.br/vestibular-enem/tudo-voce-precisa-saber-redacao-enem-parte-1-807984.shtml
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ATUALIDADES

Agora que você já viu as principais recomendações 
para tirar nota máxima nas redações do ENEM e
de vestibulares, vamos dar mais uma mãozinha.
Separamos 10 temas atuais que podem aparecer 
nos exames. Conhecer esses temas pode fazer toda 
diferença. Por isso, dedique algum tempo para ler 
sobre eles! Vamos lá?
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O QUE É TERRORISMO?
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1. ESTADO ISLÂMICO

E TERRORISMO

O termo terrorismo pode ser vago e servir meramente 
para fins retóricos. Existem várias formas de se fazer
terrorismo: eleitoral, midiático,  econômico, entre 
outros. De todo modo, existem definições precisas do 
que “terrorismo” de fato significaria. A Organização das 
Nações Unidas, por exemplo, define da seguinte forma:

— Declaração sobre Medidas para Eliminar o
Terrorismo Internacional

(Resolução 49/60 da Assembleia Geral, para. 3)

“Atos criminosos pretendidos ou calculados para 
provocar um estado de terror no público em geral […]“

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/49/60
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Premeditação: são planejados previamente pelos
seus perpetradores;

Fim político: o grupo pretende causar algum efeito 
políticp, como motivar governantes a fazer ou deixar de 
fazer alguma coisa;

Vítimas são civis: atos terroristas não acontecem em 
campo de batalha, onde conflito e violência já são espera-
dos; o terrorismo ocorre de maneira inadvertida em 
espaços públicos de grande circulação (prédios, praças, 
shoppings, voos comerciais, aeroportos, boates, etc);

Grupos são clandestinos: os grupos políticos que reali-
zam ataques terroristas existem sem reconhecimento e 
respaldo legal: não são partidos políticos, entidades
governamentais, intergovernamentais. Normalmente 
são grupos que procuram justamente derrubar governos 
ou até mesmo a ordem internacional;

Objetivo é obter audiência: o ato terrorista serve tanto 
para aterrorizar a população, quanto para
convencer outras a aderir às causas do grupo
(o Estado Islâmico, por exemplo, tem conquistado
novos adeptos ao longo do tempo, até mesmo em
países ocidentais).

Dessa forma, de acordo com a definição ONU, para que 
se possa diferenciar uma ação terrorista de outras 
ações violentas, é preciso analisar o contexto geral em 
que tal ação foi tomada. Geralmente, terroristas não 
têm como fim atingir as vítimas diretas de seus 
ataques. O que realmente importa é que o ato seja 
chocante o suficiente para aterrorizar o resto da 
sociedade, movimentando a imprensa, as redes
sociais e os órgãos governamentais.

No fim das contas, um ato terrorista serve como uma 
vitrine para grupos terroristas se promoverem, 
mostrarem força e desafiarem seus inimigos. O grupo 
terrorista consegue dessa forma chamar atenção
para suas causas políticas, que geralmente são
bastante radicais.

De maneira semelhante, o governo dos Estados 
Unidos também traz uma definição explícita do
considera terrorismo: “[…] violência premeditada e 
politicamente motivada, perpetrada contra alvos 
não-combatentes e praticada por grupos ou agentes 
clandestinos, normalmente com a intenção de
influenciar um público”. Ou seja, os ataques terroristas 
teriam alguns fatores em comum, que seriam:

Politize!
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O Estado Islâmico é um grupo terrorista e extremista, 
que age em torno da religião islâmica. Surgiu de outra 
célular terrorista, pois se entitulava “Al Qaeda no 
Iraque” - e estava presente lutando contra as tropas
estadunidenses que invadiram o país em 2003. Depois 
de quase ser dissolvido esse grupo, ele renasceu em 
2006 com o nome de Estado Islâmico.

É considerada a organização terrorista mais poderosa 
e perigosa no mundo hoje. Seu surgimento se relaciona 
diretamente à política externa do governo George W. 
Bush, a “Guerra ao Terror”, uma resposta aos ataques 
de 11 de setembro de 2001 cometidos pela organi-
zação terrorista Al Qaeda. Nesse contexto, quando os 
EUA invadiram o Iraque, vários movimentos se
organizaram em entidades terroristas, que queriam
combater as invasões - e o Estado Islâmico foi
uma delas. 

Em 2010, com o novo líder Abu Bakr al-Baghdadi, o 
grupo passou a ser reconhecido como “Estado Islâmi-
co do Iraque e da Síria” (Islamic State of Irak and Syria). 
Entre 2011 e 2013, devido aos conflitos na Síria no 
pós-primavera árabe, o ISIS (Islamic State of Irak and 
Syria) ganhou força, conforme foi aumentando o 
número de rebeldes lutando contra o regime.

Em 2014, o E.I. estava tão forte que dominou algumas 
áreas na Síria e no Iraque, as quais chamou de califa-
dos - o termo se refere aos antigos impérios islâmicos 
depois de Maomé, que seguiam rigorosamente as leis 
islâmicas. Esse é o principal objetivo do E.I.: tomar
territórios para chamar de seu, criar esse Estado que 
tem como princípio as leis islâmicas e destruir
tudo o que remeter ao Ocidente - política, cultura,
religiosa, historicamente.

ESTADO ISLÂMICO: ENTENDA O GRUPO

Politize!

Saiba mais

http://guiadoestudante.abril.com.br/blogs/atualidades-vestibular/conheca-origem-estado-islamico/
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O Estado Islâmico toma posse de bases militares, 
bancos, campos de petróleo, em todas as áreas que
conquista, a fim de dominar tudo o que existe no
território. Dessa forma, também exerce controle sobre 
a população que reside ali, uma vez que agem como um 
verdadeiro Estado, com o líder (o califa), governo 
próprio, com ministérios, cortes islâmicas e segurança. 
Cobram impostos e taxas da população, também, além 
de vender petróleo ilegalmente. 

O E.I. é conhecido por querer destruir a história -
monumentos, estátuas, templos históricos -, mas 
também pela truculência com que age com civis,
realizando sequestros e extorsões. A venda ilegal de 
petróleo, os sequestros e as extorsões garantem ao E.I. 
uma renda diária estimada em 2 milhões de dólares.

O Estado Islâmico é conhecido por suas estratégias de 
mortes coletivas. Ou seja, a organização promove 
execuções, decapitações, enforcamentos e am-
putações em massa e divulga os vídeos na internet. 
Eles fazem isso com os grupos que consideram infiéis - 
as minorias étnicas e religiosas, além de ocidentais - e 
os apóstatas - muçulmanos que teriam renegado a 
religião.

Os últimos ataques mais reverberados na mídia, em 
escala mundial, tiveram a autoria assumida pelo 
Estado Islâmico. Essas ações, que tomaram lugar na 
Europa, nos Estados Unidos, além de outros países na 
Ásia e na África, mostram o poder de capilarização que 
a organização tem no mundo.

Os atentados mais impactantes foram:

COMO AGEM E COMO SE FINANCIAM? ATENTADOS E ATAQUES

Politize!

Saiba mais

http://guiadoestudante.abril.com.br/curso-enem/dossie-estado-islamico-por-dentro-do-estado-islamico/
http://guiadoestudante.abril.com.br/blogs/atualidades-vestibular/5-motivos-que-fazem-do-estado-islamico-a-organizacao-terrorista-mais-poderosa-do-mundo/
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O ataque no Bataclan, uma casa de shows em Paris, 
num bairro com vários restaurantes, cafés e boates 
do tipo, em 13 de novembro de 2015. Foram 130
pessoas mortas e 352 feridas, com tiros ou explosões 
- que não se limitaram ao Bataclan, e atingiram pes-
soas em outros locais da região. Especula-se que a 
ação foi uma retaliação aos ataques da França e dos 
EUA na região dominada pelo E.I. na Síria e no Iraque. 
Depois dos ataques na França, discutiu-se sobre a 
questão da segurança na União Europeia e, também, 
sobre as várias pessoas recrutadas pelo Estado 
Islâmico no continente. Alguns dos autores eram da 
Bélgica, mas haviam viajado diversas vezes à Síria 
naquele ano;

A bomba que atingiu e derrubou o avião russo da 
companhia Metrojet no Egito, em 31 de outubro de 
2015. Estavam a bordo e morreram 224 pessoas;

A organização ganhou força em 2011, quando a 
guerra civil na Síria, contra o ditador Bashar Al-Assad 
começou a se intensificar. Assim, desenvolveu um 
enorme poder de mobilização e uma capacidade
operacional muito eficiente, com alto treinamento e 
muitos aparatos militares.

PODER DE RECRUTAMENTO

Politize!

Um ataque de homens-bomba matou 44 pessoas em 
Beirute, no Líbano;

Nos EUA, um casal que se disse integrante do Estado 
Islâmico atirou contra uma residência de apoio e
tratamento a pessoas com deficiência. Deixaram 14 
pessoas mortas.
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A GUERRA CIVIL NA SÍRIANão existem números exatos sobre a quantidade de 
pessoas que são parte da organização Estado
Islâmico. Estima-se que são cerca de 35 mil pessoas, 
mas outras avaliações colocam números próximos a 
100 mil. A organização utiliza desde vídeos no
YouTube a posts nas redes sociais ou revistas online, 
em que profere discurso religioso que instiga o ódio 
para convidar pessoas a se juntar a eles.

As formas de recrutamento do E.I. são extremamente 
eficazes em diversas partes do mundo. Na Europa, por 
exemplo, existem muçulmanos decepcionados com a 
xenofobia que sofrem e com a falta de oportunidades e 
que, por isso, aceitam fazer parte do E.I. Já em lugares 
como a Síria, onde a guerra civil contra o ditador
é extremamente violenta, alguns rebeldes se juntam
ao grupo a fim de ganhar mais força na luta
contra o governo.

A ONU considera que a guerra civil na Síria seja a maior 
crise humanitária do século XXI. Hoje, estima-se que o 
conflito vitimou ao menos 250 mil pessoas, que mais de 
4,5 milhões tenham saído do país como refugiadas e que 
outros 6,5 milhões foram obrigadas a se deslocar 
dentro da Síria. Com a economia em frangalhos, quase 
70% dos sírios que permaneceram agora vivem abaixo 
da linha de pobreza. Como começou tudo isso?

Março de 2011 na Síria. Um grupo de crianças em 
Daraa, no sul da Síria, pichou frases com críticas ao
governo, e foi preso. Inconformadas, centenas de
pessoas saem às ruas da cidade para protestar contra as 
restrições à liberdade promovidas pelo governo do
ditador Bashar Al-Assad. Num primeiro momento,
simpatizantes dos que se rebelaram contra o governo 
começaram a pegar em armas - primeiro para se
defender e depois para expulsar as forças de segurança 
de suas regiões. Esse levante de pessoas nas ruas,
lutando por democracia, faz parte de um movimento 
chamado Primavera Árabe.

Politize!

Saiba mais

http://guiadoestudante.abril.com.br/curso-enem/dossie-estado-islamico-a-guerra-civil-devasta-a-siria/
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A chamada primavera árabe foi um fenômeno que 
aconteceu em países do Oriente Médio e do 
norte da África, em que pessoas - principalmente 
os jovens - tomaram as ruas pedindo liberdade de 
expressão, democracia e justiça social. Essas 
revoltas foram esperançosas para grande parte 
desses países, que eram ditaduras longevas - e,
de fato, presidentes do Egito, da Tunísia, da
Líbia caíram.
 
Porém, cinco anos depois do início dessa
primavera, pode-se dizer que o único caso de 
“sucesso” foi o da Tunísia, onde ocorreram 
eleições diretas, foi aprovada a Constituição mais 
progressista do mundo árabe e se elegeu um novo 
governo. No resto dos países, esse clima de 
tensão acirrou as disputas de poder entre milícias 
e favoreceu a expansão de gruposterroristas.
Isso deu espaço a governos ainda mais
autoritários que os anteriores.

O governo sírio é liderado pelo ditador
Bashar Al-Assad. Ele é sucessor de uma família que 
está no poder desde 1970. O regime no país era brutal 
com a população, de partido único e laico - apesar de a 
família Assad ser xiita. Apesar de não apoiarem o dita-
dor, cristãos, xiitas e até parte da elite sunita preferem 
ver Assad no poder diante da possibilidade de ter um 
país tomado pelos extremistas.

Quanto às alianças externas, Assad conta com o apoio 
do Irã e do grupo libanês Hezbollah. Juntos eles 
formam um “eixo xiita” - ou seja, seguem essa interpre-
tação da religião islâmica - no Oriente Médio. O grupo 
se opõe a Israel e disputa a hegemonia no Oriente 
Médio com as monarquias sunitas, lideradas pela 
Arábia Saudita. O principal aliado de fora é a Rússia, 
que mantém uma antiga parceria com a Síria. Tanto o 
apoio do Hezbollah e das milícias iranianas, quanto os 
bombardeios mais recentes realizados pelas forças 
russas têm sido fundamentais para a sobrevivência do 
regime de Assad.

GRUPOS ENVOLVIDOS NO CONFLITO SÍRIO

Governo Sírio e aliadosPRIMAVERA ÁRABE 

Politize!
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GRUPOS REBELDES
Uma das primeiras forças internas que se rebelou 
contra o governo sírio foram os grupos sunitas - Assad 
é xiita. São chamados de “rebeldes moderados”, por 
não serem adeptos do radicalismo islâmico. A organi-
zação está envolvida com países da Europa e com os 
Estados Unidos com o objetivo de derrubar o governo 
de Assad.

EXTREMISTAS ISLÂMICOS
Entre os grupos que querem derrubar Assad, há 
também facções extremistas islâmicas, que estão
fragmentadas em diversos grupos. Uma das
organizações que mais conquistaram terreno,
principalmente nos primeiros anos do conflito, foi a 
Frente Al-Nusra, um braço da rede extremista Al 
Qaeda na Síria. Posteriormente, a partir de 2013, o 
grupo terrorista Estado Islâmico (EI) aproveitou-se da 
situação de caos criada pela guerra civil e, vindo do 
Iraque, avançou de forma avassaladora e brutal,
ocupando metade do território sírio.

CURDOS 
Os curdos são uma etnia de 27 a 36 milhões de pes-
soas no mundo que vivem em diversos países, inclusive 
na Síria e em países vizinhos. Eles reivindicam a criação 
de um Estado próprio para o seu povo – o Curdistão. 
Desde o início do conflito na Síria uma milícia formada 
para defender as regiões habitadas pelos curdos no 
norte do país, se fortaleceu. Para o regime de Assad, 
tornaram-se bastante úteis, porque a milícia se opõe 
aos rebeldes moderados e também ao Estado Islâmico.

Politize!
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O MUNDO ISLÂMICO: ENTENDA
O islã não é sinônimo de terrorismo, como é, muitas vezes, retratado. O islã diz respeito à religião islâmica  (ou 
muçulmana) que segue o livro sagrado Alcorão e seu deus é Alá. A história desta religião remonta ao profeta 
Maomé. O Islamismo tem 1,7 bilhão de seguidores, a segunda religião mais popular do mundo. Os grupos
terroristas islâmicos interpretam os dizeres do Alcorão de forma radical e extremista e apesar de ocuparem a 
maior parte da mídia internacional, não são reflexo da maioria das pessoas que segue e acredita no Islamismo.

fonte: guia do estudante

Politize!
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http://guiadoestudante.abril.com.br/curso-enem/dossie-estado-islamico-a-imensidao-do-mundo-muculmano-a-historia-da-religiao/
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http://guiadoestudante.abril.com.br/curso-enem/dossie-estado-islamico-a-imensidao-do-mundo-muculmano-a-historia-da-religiao/
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SUNITAS X XIITAS

Os muçulmanos são divididos em duas correntes 
principais: os sunitas e os xiitas. Essas correntes 
tomaram forma no momento em que Maomé morreu 
e seu lugar era disputado nessa sucessão frente ao 
Islã. A maioria, os sunitas, defendiam que o sucessor 
poderia ser um muçulmano qualquer - porém, da 
tribo de Maomé. Já os xiitas, a minoria, queriam que 
alguém da família do profeta fosse o sucessor. Hoje, 
os sunitas ainda são maioria, cerca de 85%, e os xiitas 
continuam sendo minoria, com cerca de 15%. 

É importante salientar que em ambas as vertentes 
existem extremistas, que interpretam essas questões 
de maneira radical. Logo, existem grupos religiosos 
que entendem o Alcorão de forma mais ou menos 
flexível em ambos os lados. Há, também, grupos
terroristas islâmicos que se relacionam às duas
correntes. O grupo terrorista libanês Hezbollah é 
xiita e o grupo terrorista Estado Islâmico é sunita,
por exemplo.

Politize!Politize!
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2. A CRISE HUMANITÁRIA

DOS REFUGIADOS
Os refugiados são um grupo específico de imigrantes e 
têm essa denominação por conta de uma convenção
específica feita em 1951 que trouxe regulamentação aos
diferentes tipos de imigrantes. Refugiado é uma pessoa 
que sai de seu país por conta de “fundados temores de 
perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, 
grupo social ou opiniões políticas”, em situações nas quais 
“não possa ou não queira regressar”. 

A ONU considera esta a pior crise humanitária do século. 
Em 2015, o grupo de pessoas que, no mundo, se deslocou 
de seus países fugindo de perseguições políticas e guerras 
chegou a 60 milhões - não em trânsito, mas que passaram 
por essa situação. A origem da maior parte dos refugiados 
é a África ou o Oriente Médio e eles fogem por conta de 
conflitos internos, guerras, perseguições políticas, ações 
de grupos terroristas e violência aos direitos humanos. 
Metade do fluxo anual de refugiados são sírios, devido à 
fuga da guerra civil em que o país está desde 2011. 

Saiba mais

http://guiadoestudante.abril.com.br/migracoes/especial.html


18

Devido a este panorama que se construiu nos últimos 
anos, principalmente em decorrência da Primavera 
Árabe, vários países ao redor do mundo, principal-
mente na na Europa e na Ásia, têm se preparado para 
abrir refugiados. A prioridade é diminuir o sofrimento 
dessas populações e proporcionar auxílio adequado 
quando eles imigram para tal país.

Os países que mais servem como porta de entrada de 
refugiados na Europa são Grécia e Itália, ambos
adentráveis pelo Mar Egeu e Mediterrâneo,
respectivamente. Para fazer essa travessia, o
 refugiados se colocam em alto risco, tamanho o 
desespero de sair de seus países. Para a Europa, as 
travessias são normalmente feitas em embarcações 
de estrutura precária e com preços superinflados - 
alguns refugiados vendem todos os seus bens e
utilizam todo o seu dinheiro para realizá-las. Segundo 
a Organização Internacional para as Migrações, 
morreram ou desapareceram 3.771 pessoas nessas 
travessias no ano de 2015. Só na primeira semana de 
2016, 409 pessoas morreram nessa mesma situação. 

Apesar de a crise dos refugiados ter atingido a 
Europa com força neste ano, a maior parte das
pessoas que fugiram da guerra na Síria dirigiu-se
principalmente para cinco países do Oriente Médio: 
Turquia, Líbano, Jordânia, Iraque e Egito. Estes 
receberam pelo menos 4,3 milhões de pessoas desde 
o início da crise. Essas nações concentram 95% dos 
refugiados sírios e demandam muito mais assistên-
cia dos serviços públicos do que ocorre atualmente 
na Europa - apesar de, nesse continente, a discussão 
sobre receber ou não os refugiados causar muito 
mais polêmica e rivalidades do que no Oriente Médio.

Por serem países mais próximos à Síria e servirem de 
principais destinos das populações refugiadas, esses 
são países com pouca ou nenhuma estrutura para 
receber tantas pessoas num intervalo tão curto de 
tempo. Há dificuldades em conceder quesitos bási-
cos, como alimentação, educação para as crianças e 
abrigo. Por esse motivo, alguns países até impuseram 
regras para receber refugiados. Conheça a situação 
de cada país em relação aos refugiados:

ROTAS TRAÇADAS 

Politize!Politize!
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LÍBANO: o total de sírios refugiados no Líbano 
superou 1 milhão de pessoas, o que equivale a 25% da 
população total. Por esse motivo, entraram em vigor 
em 2015 novas exigências para os estrangeiros que 
chegam, como pagamento de uma taxa para obtenção 
de autorização de permanência – válida por no 
máximo um ano. 

JORDÂNIA: segundo o rei Abdullah Ibn Al-Hussein, 
a Jordânia está “em ponto de ebulição”, já que os sírios 
refugiados equivalem a 20% da população
jordaniana, e o país não tem condições de assegurar 
serviços públicos aos que chegam.

TURQUIA: A Turquia tornou-se o principal destino 
dos refugiados – mais de 2 milhões de sírios cruzaram 
a fronteira entre os dois países. O país, portanto, 
disponibiliza mais de 20 campos de refugiados,
mas os abrigos são insuficientes para atender a todos
os migrantes sírios, e muitos deles estão sem
nenhuma assistência.

EUROPA: A situação da Turquia preocupa a União 
Europeia (UE), pois a maioria dos refugiados que 
chega ao país tem como destino final nações
europeias como Alemanha e Áustria. Por isso, os
líderes da UE fecharam um acordo em novembro com 
a Turquia para o país melhorar as condições dos 
abrigos e ampliar a permissão de trabalho aos sírios.

Politize!Politize!

Saiba mais

http://guiadoestudante.abril.com.br/curso-enem/rota-de-fuga-o-drama-dos-mais-de-54-milhoes-de-refugiados/
http://guiadoestudante.abril.com.br/blogs/atualidades-vestibular/crise-dos-refugiados-entenda-os-principais-conceitos/
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Refugiados: O termo se aplica a todas as
pessoas que fogem de seu país de origem
alegando “fundados temores de perseguição 
por motivos de raça, religião, nacionalidade, 
grupo social ou opiniões políticas”, em
situações nas quais “não possa ou não queira 
regressar”. Solicitar abrigo como refugiado 
pode ser burocrático, pois a pessoa deve se 
dirigir ao órgão que concede esse “título” a ela 
quando chega no país. Se aceito o pedido, a 
pessoa não pode ser devolvida ou extraditada 
ao seu país de origem, seguindo a regra de
non-refoulement, e não pode deixar o país no 
qual solicitou o refúgio durante todo o tempo 
em que seu pedido estiver sendo analisado. 
Quando existem países em guerra e o
número de refugiados cresce muito, um
país que tem condições de abrigar grande
número de refugiados pode estender a
todos os civis advindos daquele Estado a
concessão do refúgio.

Asilados: O termo “asilado” é historicamente utilizado para
determinar o abrigo concedido a pessoas que sofriam algum tipo de 
perseguição. Nos anos 60 e 70 na América Latina, foi muito
utilizado juridicamente por conta dos vários regimes ditatoriais que 
perseguiam civis - e esses pediam asilo em outros países. Segundo o 
Jornal Nexo: “enquanto a concessão do refúgio depende de um 
trâmite técnico num órgão colegiado, o asilo pode ser concedido 
por arbítrio exclusivo do presidente da República, sem que seja 
necessário nenhum embasamento de ordem estritamente legal. É, 
portanto, uma ferramenta política.”

Migrante: O termo “migrante” é muito mais abrangente do que 
“asilado” ou “refugiado”; na verdade, esses dois pertencem à
categoria “migrante”. É utilizado para classificar toda pessoa em 
trânsito, que emigra (sai) de seu país de origem e, quando chega a 
seu destino, é chamada de imigrante (entra). Existem as ondas de 
imigração, que levam pessoas a abandonar seus países,
normalmente em busca de melhores condições de vida, de locais 
com uma economia mais estável - foi o que aconteceu no início do 
século XX no Brasil, com a chegada de italianos, alemães, japoneses 
e vários outros imigrantes que chegaram aqui com a esperança de 
conseguir empregos e elevar sua qualidade de vida.

DIFERENÇA: REFUGIADOS, ASILADOS E MIGRANTES
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A União Europeia é um bloco de países em que 
imperam algumas regras - que não se aplicam a todos 
eles, mas a uma maioria. Algumas dessas regras entr-
aram em discussão com o agravamento da crise hu-
manitária dos refugiados, como a livre circulação de 
pessoas, de mercadorias e a concessão de asilo políti-
co na Europa - que deve ser feito no primeiro país em 
que se entra e, por isso, coloca pressão nos países das 
fronteiras que mais recebem refugiados, como Hun-
gria, Grécia e Itália.

Países como Alemanha e Suécia têm aceitado abrigar 
refugiados com mais liberdade e menos restrições. 
Porém, alguns países impõem mais restrições a essas 
pessoas, como você pode ver a seguir.

A ANTI-IMIGRAÇÃO EUROPEIA HUNGRIA: O país tem no governo um primeiro-
ministro conservador, que profere o discurso de 
dever em “defender a cultura da Hungria e da 
Europa”. Além dele, o governo tem instituído políticas 
a fim de não acolher pessoas em situação de refugia-
das. Construíram um muro de 175km na fronteira 
com a Sérvia (que não integra a U.E.), aprovou leis que 
punem com até 3 anos de prisão quem entrar
ilegalmente no país e que permitem deportar quem 
estiver nessa situação. 

ÁUSTRIA: O país lida com a situação dos refugiados 
da mesma forma que a Hungria, anunciando a 
intenção de construir um muro para servir de barrei-
ra ao crescente número de migrantes chegando ao 
seu território. O muro ainda não saiu do papel.

GRÉCIA: A Grécia está sofrendo uma crise econômi-
ca e política bárbara desde 2008, mas como é um dos 
principais pontos de acesso à Europa, está recebendo 
muitos refugiados. O governo, porém, afirma não ter 
condições de recebê-los e pediu ajuda aos demais 
países europeus.

Politize!Politize!
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A política que a Alemanha instituiu foi a de aliviar a 
pressão sobre os países de fronteira com o norte da 
África e a Ásia, permitindo que os refugiados sírios 
peçam seus vistos lá mesmo já tendo transitado em 
outros países europeus. A chanceler Angela Merkel e 
o governo alemão adotaram uma política de portas 
abertas, recebendo 800 mil pessoas em 2015. 

As justificativas principais dessa política de acolhi-
mento são razões demográficas e econômicas, um 
influenciando diretamente no outro. Todo o
continente europeu está sofrendo com o
envelhecimento da população, devido à alta
expectativa de vida que a população tem lá. Uma 
implicação desse fato é o crescimento do índice de 
dependência de idosos. O número de pessoas que 
não estão em idade de trabalhar é maior do que o de 
pessoas em idade de trabalho e que paga impostos. 
Outro número relacionado a essas questões é a baixa 
taxa de natalidade e, por isso, leva ao declínio no 
número de habitantes. 

O PAPEL DA ALEMANHA

As principais questões que desagradam tanto a popu-
lação do país como a de países vizinhos são: receio 
quanto a mercado de trabalho, a extensão de serviços 
públicos aos refugiados e que sistemas de benefícios 
do país se aplique a eles, também. O alto gasto do 
governo alemão, estimado em 6 bilhões de euros, 
para lidar com o fluxo de imigrantes que chegou ao 
país também preocupa a população. Isso fez com que 
o governo tomasse posturas mais rígidas quanto à 
concessão de asilo ou refúgio e o controle do número 
de refugiados.

DESAPROVAÇÃO

Esses fenômenos estão acontecendo na Europa em 
geral e são os principais motivos pelos quais tanto a 
Alemanha como todo o continente europeu precisam 
da força de trabalho de imigrantes para que saiam 
dessa encruzilhada demográfica. Uma das medidas 
de Merkel foi propor a realocação de 160 mil
refugiados que estão na Itália e na Grécia a outros 
países europeus - a política foi aprovada e tem prazo 
de dois anos. 

Politize!Politize!
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O QUE É O BREXIT?

Politize!Politize!

3. BREXIT E UNIÃO EUROPEIA

A sigla Brexit é uma junção de “Britain” e “exit”, que em por-
tuguês significa saída do Reino Unido (da União Europeia). 
O Brexit consiste basicamente da saída do Reino Unido do 
bloco da União Europeia. No dia 23 de junho de 2016, os 
cidadãos britânicos participaram de um plebiscito em que 
podiam escolher entre duas opções: o Reino Unido per-
manecer (“remain”) ou deixar (“leave”) a União Europeia. 
No fim das contas, venceu a opção pela saída dos britânic-
os da UE, com 52% dos votos. 
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O QUE É A UNIÃO EUROPEIA?
A União Europeia surgiu após a Segunda Guerra 
Mundial e se desenvolveu ao longo de décadas. É um 
bloco econômico acordado entre vários países
europeus - com a saída do Reino Unido serão 27 
países-membros -, cujo objetivo maior é promover a 
integração e a cooperação entre tais países, em 
termos econômicos, culturais e políticos.

Os irremediáveis prejuízos da Primeira e Segunda 
Guerras Mundiais serviram de inspiração para o
surgimento da UE. Em lugar da desconfiança e do
isolacionismo que as grandes potências europeias 
mantiveram entre si na primeira metade do século XX 
(e a rigor ao longo de grande parte de sua história), 
líderes desses países preferiram adotar medidas que 
aproximassem as populações do continente,
promovendo a cooperação e um sentimento de
unidade europeia. Essa integração os conduziria – 
acreditavam líderes europeus após a Segunda Guerra 
Mundial – à paz definitiva.

A União Europeia continua a existir até hoje, mais de 
sete décadas após o fim da Segunda Guerra, e já
alcançou acordos de integração em um nível inédito 
na história mundial. O bloco alcançou abertura 
comercial, formação de um mercado comum
europeu, acordo de livre circulação de pessoas e 
até a unificação monetária (o Euro é a moeda oficial 
de 19 países europeus atualmente).

A União Europeia tornou-se uma forte organização 
política, com significativo poder de decisão na vida 
dos europeus. Possui um parlamento e também uma 
corte de justiça. Tudo isso são feitos que não
encontram paralelo na história mundial: vários
Estados soberanos optaram por se integrar e até 
mesmo abrir mão de parte de suas soberanias, por 
entender que a cooperação traria mais benefícios 
para si.

Politize!Politize!
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A realização e o resultado do plebiscito sobre a pre-
sença do Reino Unido na União Europeia traduzem 
um sentimento compartilhado por muitos europeus 
em relação a essa organização – especialmente nos 
últimos anos. A crise dos refugiados, considerada pela 
ONU a maior crise humanitária desde a Segunda 
Guerra Mundial, é uma das razões da desconfiança da 
população - também por conta da xenofobia de 
alguns grupos - com relação às políticas que o país 
instituirá e às obrigações que têm de cumprir com a 
UE, como o asilo de pessoas.

A campanha pelo Brexit certamente foi muito
fortalecida pela percepção de que o Reino Unido 
estava sendo prejudicado pela facilidade com que 
muitos estrangeiros conseguiam migrar para o país. A
alegação de que o país não possui controle efetivo 
sobre suas próprias fronteiras por causa da União
Europeia pesou bastante para o resultado final.

POR QUE O REINO UNIDO ESCOLHEU DEIXAR A UNIÃO EUROPEIA?

Além da questão da imigração, também há o
argumento de que a União Europeia cria uma
situação injusta entre seus membros, em que países 
com economias mais fortes (como Alemanha, França 
e Reino Unido) sustentam países economicamente 
mais fracos e endividados (Espanha, Portugal, Grécia, 
Itália, etc).

Por fim, é preciso notar que o Reino Unido é um país 
que guarda algumas diferenças com seus vizinhos. 
Fica localizado em uma ilha e sua vocação marítima o 
alçou à condição de maior império do mundo no 
século XIX, com colônias espalhadas por todo o globo. 
É daí que vem a famosa frase “O sol nunca se põe no 
império britânico”. Isso criou um sentimento
nacionalista muito forte. 

Politize!Politize!
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Com a vitória da saída do Reino Unido da União Euro-
peia, abre-se um período de incertezas, afinal, essa é a 
primeira vez que um membro decide deixar a união. O 
agora ex-primeiro-ministro britânico, David Camer-
on, que fez campanha pela permanência de seu país, 
renunciou ao seu cargo em outubro, deixando-o à 
nova primeira-ministra da Inglaterra, Theresa May. 
Agora, Reino Unido e União Europeia terão de fazer 
intensas negociações, que definirão como será a 
relação entre eles de agora em diante.

AGORA QUE O BREXIT VENCEU,
O QUE ACONTECE?

O sentimento de independência do Reino Unido em 
relação ao resto da Europa pode ter sido um apelo 
para que a população deixasse seus pares europeus. 
Membro da UE desde 1973, o Reino Unido sempre 
teve uma participação titubeante no bloco. 

Um exemplo disso é que o país nunca adotou o euro 
como moeda (a libra esterlina continua a circular). O 
país também não participou completamente do 
acordo de Schengen, que não era originalmente parte 
da União Europeia, mas desde 1997 faz parte do 
quadro jurídico da organização. Tal acordo criou
um espaço de livre circulação de pessoas entre
países europeus, sem a necessidade de controle
de passaporte.

As principais questões que desagradam tanto a popu-
lação do país como a de países vizinhos são: receio 
quanto a mercado de trabalho, a extensão de serviços 
públicos aos refugiados e que sistemas de benefícios 
do país se aplique a eles, também. O alto gasto do 
governo alemão, estimado em 6 bilhões de euros, 
para lidar com o fluxo de imigrantes que chegou ao 
país também preocupa a população. Isso fez com que 
o governo tomasse posturas mais rígidas quanto à 
concessão de asilo ou refúgio e o controle do número 
de refugiados.

Politize!Politize!
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ECONOMIA: as previsões sobre as consequências 
do Brexit para a economia não são positivas. O país 
deve sofrer perdas por não participar mais do merca-
do comum europeu – a União Europeia já sinalizou de 
que não manterá intacto o acesso a esse mercado se o 
Reino Unido não aceitar também a livre circulação de 
pessoas. Não se sabe ao certo em que nível a econo-
mia britânica e mundial será afetada, mas os resulta-
dos em curto prazo já são negativos. Nos próximos 
anos, o país pode experimentar desvalorização da 
moeda, aumento da inflação, recessão econômica, 
queda na renda per capita, entre outros
problemas graves.

Além disso, o Reino Unido também não participará 
mais das negociações da criação de uma área de livre 
comércio entre a União Europeia e os Estados 
Unidos, que se for concretizada será a maior área de 
livre comércio já registrada na história.

IMIGRAÇÃO: apesar de ainda não serem
conhecidas as consequências exatas em relação à
imigração, é provável que haja maior controle na
entrada de estrangeiros no país. Como membro da 
União Europeia, o Reino Unido teve de receber uma 
parcela dos refugiados que chegaram ao continente, 
o que parece ter sido um dos grandes motivos para o 
Brexit. Agora, sem fazer parte do bloco, o país terá 
mais liberdade para regular a entrada de imigrantes.

Politize!Politize!
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Além da questão da imigração, também há o
argumento de que a União Europeia cria uma
situação injusta entre seus membros, em que países 
com economias mais fortes (como Alemanha, França 
e Reino Unido) sustentam países economicamente 
mais fracos e endividados (Espanha, Portugal, Grécia, 
Itália, etc).

Por fim, é preciso notar que o Reino Unido é um país 
que guarda algumas diferenças com seus vizinhos. 
Fica localizado em uma ilha e sua vocação marítima o 
alçou à condição de maior império do mundo no 
século XIX, com colônias espalhadas por todo o globo. 
É daí que vem a famosa frase “O sol nunca se põe no 
império britânico”. Isso criou um sentimento
nacionalista muito forte. 
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4. AMÉRICA LATINA

PRINCIPAIS FATOS 

POLÍTICOS DO ANO

A América Latina tem sofrido mudanças significativas no 
seu cenário político, com uma ascensão das alas conser-
vadoras em detrimento das mais progressistas, que era 
predominante até pouco tempo na região. A escolha do 
eleitorado reflete a queda de um sistema que não está 
mais se sustentando nem conseguindo enfrentar os desa-
fios econômicos, políticos e sociais presentes no continen-
te. Vamos ver com mais detalhes o cenário de alguns 
países latino-americanos.
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Em 2015, venceu as eleições presidenciais argenti-
nas o candidato de centro-direita, Mauricio Macri, 
contra o candidato Daniel Scioli, que continuaria na 
mesma linha política dos Kirchner - Cristina e seu 
marido Nestor. A trajetória dos Kirchner no poder 
começou em 2003, quando Nestor se elegeu, no
enfrentamento da mais grave crise econômica do 
país. Em seu mandato, instituiu programas de 
inclusão social e organizou as contas públicas,
colocando o país novamente na rota do crescimento. 

Assim, Cristina Kirchner continuou o projeto de
governo do marido a partir de 2007, quando foi 
eleita. Foi reeleita, mas no segundo mandato
enfrentou mais dificuldades, como aumento da 
inflação e endividamento. Uma onda de greves 
também influenciou na queda da popularidade
da presidente.

ARGENTINA: FIM DA ERA KIRCHNER A política de Macri é completamente diferente da 
implantada nesses últimos 12 anos pelos Kirchner. 
Mauricio Macri é empresário e toma uma postura 
liberal que tende a relaxar o controle estatal sobre a 
economia, o que se vê em medidas como a quebra de 
barreiras econômicas protecionistas e abertura ao 
mercado internacional. Além disso, ele cessou o
controle cambial imposto por Cristina Kirchner - a 
intenção dela era impedir a fuga de divisas. 

Uma das ações do governo Macri mais criticadas  até 
agora foi a revogação da Lei dos Meios através de um 
decreto. Essa lei visava a democratizar a posse de 
meios de comunicação e proibia monopólios - o que 
complicou a vida de um dos maiores conglomerados 
de mídia do mundo, o grupo Clarín. A lei foi uma das 
maiores conquistas dos entes da área de
comunicação que lutam pela democratização da 
mídia, e um dos pontos altos do governo de Cristina 
Kirchner. Mas o decreto de Macri foi anulado pela 
justiça, que restabeleceu a lei em janeiro de 2016.

Politize!Politize!
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O país tem a maior inflação da América do Sul, seu 
PIB despencou em 2014 e a queda dos preços
mundiais do petróleo - principal fonte de receitas do 
país - foram motivos que levaram ao estado de 
recessão e à crise de desabastecimento -
principalmente de alimentos - que assolam o país. 
Além da crise econômica, existem também problemas 
sérios na política: o governo Maduro sofre pressão de 
alas da direita quanto à sua forma de governar.

No ano de 2014, existiram várias manifestações pró e 
contra o governo Maduro, que resultaram na morte 
de 42 pessoas e em 800 feridos. O seu governo 
também perseguiu opositores que classifica como 
golpistas. Esses fatores fizeram com que nas eleições 
parlamentares houvesse uma vitória da oposição de 
direita, o que não acontecia desde 1999. Logo, 
Maduro terá dificuldades em governar com um
parlamento de oposição. 

VENEZUELA: A CRISE COLÔMBIA: TRATADO DE PAZ

O governo colombiano e as lideranças das Forças Ar-
madas Revolucionárias da Colômbia (Farc) negocia-
ram um acordo de paz a partir de novembro de 2012, 
que findou em meados de 2016. O conflito armado já 
dura 52 anos, vitimou mais de 220 mil pessoas. 

Deixou 6,3 milhões de deslocados internos e um 
saldo de mais de 25 mil desaparecidos.

Estima-se que hoje as Farc tenham 8 mil guerril-
heiros, o que comprova seu declínio em número - dez 
anos atrás, eles tinham 20 mil. De qualquer forma, 
existe uma convergência no interesse do cessar-fogo 
de ambas as partes. 
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As questões mais importantes conversadas pelas 
partes e acordadas são: reforma agrária, participação 
política institucionalizada das FARC - provavelmente 
a criação de um partido político - e oposição, fim do 
conflito e cessão de hostilidades, solução ao problema 
de drogas ilícitas - negociar a descriminalização -, 
acordo sobre vítimas e justiça. 

No dia 4 de outubro foi realizado um plebiscito pelo 
governo colombiano a fim de questionar o que pensa 
a população sobre o acordo e o resultado é de que não 
querem um acordo. Os desdobramentos dessa 
questão acontecerão nos próximos meses.

32

CUBA: AS MUDANÇAS

Cuba é o único país socialista da América. Atravessou 
uma crise com o fim da União Soviética em 1991, por 
assim perder seu principal aliado político-econômico 
- a URSS comprava seu açúcar e lhe vendia petróleo. 
Desde 2008, quando Fidel Castro foi sucedido pelo 
irmão Raúl Castro, a ilha vem passando por reformar 
liberalizantes na economia. 

Em 2015, Cuba e Estados Unidos reataram relações 
diplomáticas após 53 anos de ruptura e reabriram 
suas embaixadas em ambos os países. O embargo 
econômico estadunidense, aplicado desde 1962, 
ainda não acabou, porque depende de aprovação no 
Congresso dos EUA. 
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Saiba mais

http://guiadoestudante.abril.com.br/blogs/atualidades-vestibular/mercosul-o-maior-bloco-latino-americano-enfrenta-sua-pior-crise/
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5.  O BRASIL

A situação da política no Brasil, principalmente em âmbito 
federal, esteve conturbada no último ano: manobras de 
políticos para aprovar projetos de lei na Câmara, escândalos 
de corrupção, além de várias operações da Lava Jato
trazendo informações sobre figuras carimbadas da política 
envolvidas em esquemas de corrupção. 

Além disso, neste ano foi concluído o processo de
impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, que foi 
deposta de seu cargo no dia 31 de agosto. Quem assumiu, 
então, foi o vice-presidente Michel Temer que, de interino, 
tornou-se presidente do Brasil permanentemente - até as 
próximas eleições em 2018. 

Nesta seção vamos relembrar quatro fatores-chave para a 
crise política vivida no Brasil atualmente: o impeachment de 
Dilma, a chegada de Michel Temer à presidência a Operação 
Lava Jato e a crise econômica. 

E A CRISE POLÍTICA
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Para que o processo de impeachment se inicie, é
preciso que cidadãos se manifestem, elaborando um 
pedido contra o presidente e o apresentando
à Câmara dos Deputados. Ao longo do segundo
mandato de Dilma, a Câmara recebeu mais de 30
pedidos de impeachment.

Em setembro de 2015, foi a vez de três juristas 
(Janaína Paschoal, Miguel Reale Jr. e Hélio Bicudo) 
entregarem àquela casa um pedido de impeachment 
contra a presidente. Seria o único a ser aceito
pelo então presidente da Câmara, o deputado
Eduardo Cunha.

IMPEACHMENT DE DILMA: UMA RETROSPECTIVA

SETEMBRO DE 2015: PEDIDO
PROTOCOLADO NA CÂMARA

DEZEMBRO DE 2015: PEDIDO ACEITO
PELO PRESIDENTE DA CÂMARA

O segundo momento-chave de um processo de 
impeachment é o aceite do presidente da Câmara. 
Como o desencadeamento do restante do processo 
depende do aval dessa pessoa, é quase impossível 
que um presidente da República sofra impeachment 
se tiver o apoio do presidente da Câmara. Mas Dilma 
não teve essa sorte: Eduardo Cunha rompeu sua 
aliança com o governo poucos meses após chegar à 
presidência da Casa.

No dia 2 de dezembro de 2015, Cunha acatou
oficialmente o pedido feito por Paschoal, Reale Jr. e 
Bicudo. As acusações foram relativas as pedaladas 
fiscais e os decretos suplementares - Cunha removeu 
do processo questões relativas à operação Lava Jato.

Após ler o pedido, Cunha convocou a formação da 
comissão especial do impeachment.
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A América Latina tem sofrido mudanças significativas no 
seu cenário político, com uma ascensão das alas conser-
vadoras em detrimento das mais progressistas, que era 
predominante até pouco tempo na região. A escolha do 
eleitorado reflete a queda de um sistema que não está 
mais se sustentando nem conseguindo enfrentar os desa-
fios econômicos, políticos e sociais presentes no continen-
te. Vamos ver com mais detalhes o cenário de alguns 
países latino-americanos.
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Seguindo o que é previsto em lei, a Câmara se
mobilizou para formar a comissão especial que
analisaria o pedido aceito por Cunha – tudo ainda no 
mês de dezembro de 2015. Chegou a haver uma 
eleição entre chapas de situação e de oposição. A de 
oposição venceu, em votação secreta.

Mas essa decisão logo foi anulada pelo Supremo
Tribunal Federal, no dia 17 de dezembro. Os motivos: 
i) uma chapa avulsa, não indicada pelos líderes
partidários, concorreu; e ii) a votação foi secreta, o 
que era irregular. O procedimento correto seria
promover uma votação aberta.

Além disso, o STF ainda determinou um novo rito 
para o processo, diferente do adotado no caso de
Fernando Collor, em 1992. A maior mudança é que o 
Senado passou a ter direito de votar pela abertura do 
inquérito, logo após a votação no plenário da Câmara.

DEZEMBRO DE 2015: COMISSÃO É
FORMADA, MAS DESFEITA PELO STF

MARÇO DE 2016: COMISSÃO ESPECIAL
DO IMPEACHMENT NA CÂMARA

Após o recesso de início de ano, foi feita uma nova 
comissão, agora seguindo as determinações do STF. 
Os 65 nomes da comissão foram apontados pelos 
líderes partidários e aprovados em plenário.

A comissão trabalhou em meio a uma enorme tensão 
política, em decorrência das  investigações da
Operação Lava Jato, que chegaram ao ex-presidente 
Lula, maior aliado de Dilma. O governo e seus 
apoiadores passaram a considerar o processo de 
impeachment um golpe. Além disso, o país se
debruçou sobre um debate acerca dos fundamentos 
de um impeachment: afinal, é um processo de
natureza jurídica ou política? A polêmica em torno 
dessa questão segue até hoje.

A comissão durou cerca de 20 dias. Seus trabalhos 
foram encerrados em 11 de abril, quando o parecer 
do relator Jovair Arantes (a favor do da abertura do 
inquérito) foi aprovado, por 38 votos a favor e 27 
contra.

Politize!Politize!
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Após encerrado o trabalho da comissão, a Constitu-
ição determina que o plenário da Câmara dê seu aval 
para o impeachment. Formalmente, o papel da 
Câmara é apenas recomendar a abertura do inquéri-
to, sem entrar no mérito das acusações. Para isso, 
eram necessários no mínimo 342 votos, dentre os 
513 deputados. Em sessão histórica, 367 deputados 
votaram a favor da abertura do inquérito
contra a presidente.

17 DE ABRIL DE 2016: PLENÁRIO DA CÂMARA 
DECIDE PELA ABERTURA DO INQUÉRITO

ABRIL E MAIO DE 2016: COMISSÃO DO
IMPEACHMENT NO SENADO

Uma vez que a abertura foi recomendada pelo 
plenário da Câmara, o processo mudou de mãos. 
Passou para o Senado, que é o responsável por julgar 
o mérito das acusações, aprofundando-se nas investi-
gações sobre o caso. Mas antes disso, para cumprir o 
que o STF estabeleceu em dezembro, uma comissão 
de 21 senadores foi formada, a fim de se discutir a 
abertura do inquérito contra Dilma. O parecer do 
relator da comissão, Antonio Anastasia, era favorável 
ao impeachment e foi aprovado por 15 votos a 5.
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11 DE ABRIL DE 2016: SENADO DECIDE PELA
ABERTURA DO INQUÉRITO

Com a aprovação do parecer na comissão, foi a vez de 
o plenário do Senado também confirmar a abertura 
do inquérito contra Dilma – uma etapa também 
criada pelo STF. Ao todo, o voto de apenas mais da 
metade dos senadores presentes já bastava para 
iniciar o processo. Foram 55 votos a favor e 22 votos 
contra

A Constituição determina o afastamento do presi-
dente logo após a instauração do inquérito no 
Senado. E foi o que aconteceu: a presidente Dilma foi 
afastada de suas funções logo após a decisão do 
Senado. Assumiu interinamente seu vice-presidente, 
Michel Temer.
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MAIO A JULHO DE 2016: INQUÉRITO
NA COMISSÃO ESPECIAL DO SENADO

Ao longo desses três meses, o processo esteve nas 
mãos da comissão especial do impeachment no 
Senado – que continuou com os mesmos membros de 
antes. Nesse momento, houve alguns momentos 
importantes:

O relator da comissão elaborou um novo parecer,
considerando o que foi investigado entre maio e julho. 
O parecer foi aprovado pelos membros da comissão, 
por 14 votos a 5.

Oitiva de testemunhas, tanto de acusação, quanto  
de defesa;

Foi feita uma perícia, cujos resultados foram utiliza-
dos tanto para defender, quanto para acusar Dilma;

A presidente Dilma foi convocada para comparecer à 
comissão, mas preferiu se manifestar por carta.

Politize!Politize!
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A segunda votação no plenário do Senado se referiu 
ao parecer do relator da comissão. Para que fosse 
aprovado, era necessário reunir o voto da maioria dos 
senadores presentes (e pelo menos 41 deveriam 
comparecer). Esse quórum foi batido com folga: 
todos os 81 senadores estavam presentes, e desses, 
59 votaram a favor do parecer de Anastasia.

9 DE AGOSTO: A PRONÚNCIA

Segundo a Constituição, o processo de impeachment 
se encerra com o julgamento, que ocorre em sessão 
plenária do Senado, presidida pelo presidente do
Supremo Tribunal Federal. Simula o procedimento 
jurídico, com manifestação da acusação, da defesa e 
de testemunhas. Essa sessão ocorreu entre os dias 
26 e 31 de agosto.

26 A 31 DE AGOSTO: SESSÃO DE JULGAMENTO

No último dia, os senadores foram convocados a dar 
seu parecer: Dilma cometeu crime de responsabili-
dade? Para que Dilma fosse condenada, eram 
necessários pelo menos dois terços dos votos, o que 
equivale a 54 senadores. 61 senadores disseram que 
sim e com isso, ela perdeu o mandato. 

Mas, em decisão controversa, foi determinada a real-
ização de uma segunda votação, em que os senadores 
decidiriam pela inabilitação da presidente para 
funções públicas pelos próximos oito anos. Apenas 42 
deles votaram a favor da inabilitação, menos do que 
os 54 necessários. Assim, Dilma segue habilitada para 
ocupar qualquer função pública – e até mesmo con-
correr às próximas eleições, em 2018.

Politize!Politize!
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Em teoria são duas punições ao governante
impedido: 1) a perda do mandato; e 2) a inabilitação 
de qualquer funçõ pública por oito anos. Com a
condenação no impeachment, Dilma perdeu definiti-
vamente o mandato de presidente da República. No 
mesmo dia 31 de agosto, foi o empossado o vice de 
Dilma, Michel Temer, que ficará no cargo até 2018.

Por outro lado, o Senado decidiu não suspender os 
direitos políticos de Dilma, como é previsto na
Constituição. Ou seja, pela decisão dos senadores, ela 
poderia até mesmo disputar as próximas eleições 
presidenciais, em 2018.

Desde que estava provisoriamente como presidente 
do Brasil, o governo interino de Michel Temer fez mu-
danças drásticas no organograma da Presidência da 
República anunciou cortes de gastos em setores da 
máquina pública. Isso teve como consequência mani-
festações, principalmente após ter assumido a 
presidência, após a queda de Dilma Rousseff.

QUAIS AS CONSEQUÊNCIAS DE
UMA CONDENAÇÃO POR CRIME
DE RESPONSABILIDADE?

SAI DILMA, ENTRA TEMER: AS
DIRETRIZES DO NOVO GOVERNO

SAI DILMA, ENTRA TEMER: AS
DIRETRIZES DO NOVO GOVERNO

No dia seguinte ao impeachment da presidente eleita 
Dilma Rousseff, a população de muitas capitais e 
cidades brasileiras foram às ruas protestar contra o 
governo que, de temporário, passou a ser permanen-
te. No último 7 de setembro, dia da Independência do 
Brasil, houve manifestações em todos os 26 estados 
brasileiros (incluindo o Distrito Federal) em favor da 
queda do atual presidente Michel Temer.

Além das redes sociais, inundadas com a hashtag 
#ForaTemer, a semana seguinte ao impeachment de 
Dilma, as ruas foram tomadas pelas pessoas. Algumas 
pedem “Diretas Já”, outras chamam Temer de
golpista, outras querem eleições gerais. Vamos
entender, afinal, o que são essas manifestações
pedindo a saída de Temer?

Politize!Politize!
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Nos protestos, os gritos de “Fora Temer” ou “Temer 
Golpista” são estridentes. Mas canta-se também: 
“Temer machista, cadê nossas ministras?” ou “Se
empurrar o Temer cai”. Fato é que as razões que 
levam a população às ruas são muitas e diversas – isso 
porque não são apenas grupos fechados, de
movimentos sociais ou ideologias definidas.

Vão às ruas estudantes, jovens, trabalhadores,
professores; pessoas que têm seus motivos para 
estar ali, mas que não, necessariamente, são os 
mesmos para todos. O Politize! lista aqui alguns dos 
principais motivos pelos quais se está saindo às ruas:

QUEM VAI ÀS RUAS CONTRA O
GOVERNO TEMER ESTÁ CONTRA O QUÊ?

Ir de encontro às propostas de Temer para seu
governo, como:

As mudanças que Temer fez enquanto ainda era
presidente interino. Entre elas, destacamos a
reforma ministerial, que extinguiu ministérios
relevantes como o da Cultura, da Igualdade Racial, dos 
Direitos Humanos e o das Mulheres.

Previsão de corte de verbas da educação pública
e da saúde;

Possibilidade levantada de se cobrar pelo ensino 
superior público – nas Universidades Federais;

Reforma nas leis trabalhistas, dando mais 
flexibilidade de acordos entre empregador e
empregado sobre os termos da contratação e do 
regime de horas;

Reforma previdenciária, que tornaria mais difíceis as 
condições para aposentadoria dos trabalhadores. 

Entender que o impeachment de Dilma é ilegítimo e 
que foi um golpe. Segundo os manifestantes, esse 
golpe seria orquestrado pelos parlamentares que não 
mais queriam Dilma no governo e que, por ela estar 
sem base aliada e com seu poder e influência
enfraquecido, teriam conseguido tirá-la do cargo. 
Outra razão em que se crê na ilegitimidade do 
impeachment é que as pedaladas fiscais não seriam 
motivo suficiente para sua destituição, posto que são 
práticas comuns a vários governos estaduais e 
ex-presidentes.
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O QUE REIVINDICAM OS MANIFESTANTES
CONTRÁRIOS AO GOVERNO TEMER?
Primeiramente, a queda do governo Temer. É a única 
pauta unânime de todos os que estão na rua: todos 
querem que ele caia antes das próximas eleições, em 
2018. E outro ponto em que os manifestantes, em 
grande maioria, estão de acordo é a realização de uma 
nova eleição. Gritam nas ruas: “O povo é que tem que 
decidir”. Ou seja, adiantar as eleições de 2018
para 2016.

Algumas pessoas também gritam “Diretas Já”,
fazendo referência à transição da ditadura à
democracia em 1984, em que o povo foi às ruas
pedindo que as eleições não fossem indiretas
(realizadas pelo Congresso Nacional), mas sim
diretas (voto pelo povo).

Quanto à realização de eleições diretas, não é um 
cenário impossível de acontecer. Existem quatro 
ações do Tribunal Superior Eleitoral que pedem a cas-
sação da chapa eleita em 2014 (Dilma e Temer) em 
tramitação. Contudo, a lei diz que uma nova eleição 
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LAVA JATO: A OPERAÇÃO QUE
ABALOU A REPÚBLICA

só acontecerá caso a chapa seja cassada ainda nos dois 
primeiros anos do mandato presidencial (ou seja, até o 
fim de 2016). Se a cassação ocorrer depois desse 
prazo, as novas eleições serão indiretas, feita por
deputados e senadores.

Segundo o Jornal Nexo, existem projetos no
Congresso que preveem a antecipação da eleição por 
meio de um plebiscito a fim de consultar a população a 
respeito da ideia.

Em 2008, a Polícia Federal recebeu uma denúncia de 
um empresário que afirmava que certo grupo de 
doleiros tentou lavar dinheiro em sua empresa. Com a 
condução das investigações, foram identificados 
quatro grupos chefiados por doleiros. Descobriu-se 
também que esses grupos utilizavam uma rede de 
lavanderias e postos de combustíveis para
movimentar os recursos ilícitos. É desse fato que 
surgiu o nome da Operação Lava Jato. Acredita-se que 
o esquema de corrupção tenha durado pelo menos dez 
anos, mas ele poderia estar em prática desde 1997.
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O QUE OS DOLEIROS FAZIAM DE ILEGAL?

Os doleiros eram apenas uma parte desse grande 
esquema de corrupção. Eram eles que
intermediavam as operações ilícitas, entregando 
propinas e também realizando lavagem de dinheiro 
(ou seja, fazendo o dinheiro sujo parecer limpo). O 
esquema tinha, em uma ponta, grandes empreiteiras 
brasileiras e, na outra, a alta cúpula da Petrobras, com 
envolvimento de partidos políticos.

CLUBE DE EMPREITEIRAS

Como se trata de uma empresa pública, os contratos 
de empresas privadas com a Petrobras devem ser 
submetidos a um processo prévio de licitação, em que 
as empresas concorrem para oferecer o menor preço 
para conseguir um contrato. Mas, no caso das
empreiteiras, o que realmente acontecia por baixo 
dos panos era um jogo de cartas marcadas, em que 
antes do fim do processo licitatório a Petrobras e as 
empresas em cartel se reuniam para definir os termos 
dos contratos: o valor total (que geralmente era 
superfaturado), a taxa de propina e o vencedor da
licitação. Pelo menos 21 empresas são investigadas 
de integrar o clube de empreiteiras.
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FUNCIONÁRIOS DA PETROBRÁS

Para que o esquema funcionasse, era necessário que 
somente as empresas cartelizadas participassem das 
licitações alvejadas – e para isso, era necessário
cooptar agentes públicos para o esquema. Vários
funcionários da Petrobras se omitiram em relação ao 
cartel e o beneficiaram ativamente ao longo dos anos.

PARTIDOS POLÍTICOS

Além dos funcionários da Petrobras, o esquema tinha 
também um braço político. As diretorias da Petrobras 
são ocupadas por pessoas indicadas por partidos 
políticos. Algumas dessas pessoas, indicadas por PP, 
PMDB e PT entre 2003 e 2012, também foram
indiciadas na operação por formarem grupos
criminosos, que praticavam lavagem de dinheiro e
corrupção passiva, agindo muitas vezes de forma
conjunta. Assim, há indícios de que os partidos citados 
também se beneficiaram de propinas do esquema.

Estima-se que foram pagos pelo menos R$ 10 bilhões 
em propina e que o total de dinheiro desviado possa 
chegar a mais de R$ 40 bilhões. A operação já prendeu 
quase 120 pessoas, 80 das quais condenadas. Elas são 
acusadas, ao todo, de 36 crimes diferentes.

Politize!Politize!
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1. Formação de organização criminosa: segundo a legis-
lação brasileira, uma organização criminosa é definida 
como associação de quatro ou mais pessoas ordenada e 
caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que
informalmente, com o objetivo de obter, direta ou
indiretamente, vantagem de qualquer natureza.

2. Lavagem de dinheiro: no entendimento da legislação 
brasileira, o crime de lavagem de dinheiro é caracterizado 
pelo ato de “ocultar ou dissimular a natureza, origem, 
localização, disposição, movimentação ou propriedade de 
bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indireta-
mente, de infração penal”. De maneira mais simplificada, 
pode-se dizer que quando alguém transforma dinheiro 
“sujo” (com origem em qualquer tipo de crime) em
dinheiro “limpo” (ou seja, dinheiro com origens
aparentemente lícitas), a pessoa incorre no crime de 
lavagem de dinheiro.

3. Corrupção (ativa e passiva):  basicamente, a
corrupção ativa é cometida pelo corruptor que oferece 
benefícios indevidos ao corrompido, a fim de que tal 
agente cometa alguma infração. A corrupção passiva é 
aquela cometida pelo por quem recebe o benefício
indevido. Nos casos investigados pela Lava Jato, as
empreiteiras foram as corruptoras, que incorreram em 
corrupção ativa, e os funcionários da Petrobras e
políticos envolvidos os corrompidos, que cometeram
corrupção passiva.

5. Ocultação de patrimônio: a lei 9.613, de 1998, prevê 
que é crime “ocultar ou dissimular a natureza, origem, 
localização, disposição, movimentação ou propriedade de 
bens, direitos ou valores provenientes, direta ou
indiretamente, de infração penal“. Ou seja, esconder o 
real proprietário de algum bem que tenha sido adquirido 
a partir de outro crime.

4. Tráfico Transnacional de drogas

5 CRIMES INVESTIGADOS NA LAVA JATO:
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Recessão, inflação em alta, aumento do desemprego 
e dívida elevada. É este o cenário da atual crise 
econômica brasileira, a mais grave dos últimos anos. 
O governo enfrenta uma situação delicada porque, 
em economia, se você age para corrigir um problema 
pode agravar outro indicador. É como se tivéssemos 
um “cobertor curto” – se você cobre a cabeça, os pés 
ficam para fora e vice-versa.

A seguir, explicamos melhor o que está acontecendo 
com a economia brasileira e como as decisões do
governo podem alimentar um círculo vicioso.

A CRISE ECONÔMICA BRASILEIRA A DÍVIDA

Para combater os efeitos da crise financeira mundial, 
que eclodiu em 2008, o modelo econômico adotado 
pelo então presidente Lula baseou-se na adoção de 
medidas para estimular o consumo. O governo
reduziu as taxas de juros, cortou impostos, concedeu 
desonerações fiscais a alguns setores da economia, 
incentivou a liberação de crédito pelos bancos
públicos para financiar o desenvolvimento e expandiu 
o gasto por meio de programas de investimento em 
infraestrutura. Com tudo isso, a economia não 
perdeu fôlego, e o país cresceu acima da
média mundial.

A CRISE INTERNACIONAL

O problema, no entanto, é que a crise econômica 
global durou além do que os economistas previam e 
avançou durante o governo de Dilma Rousseff, a 
partir de 2011. O menor ritmo de expansão da China 
provocou uma queda brusca no preço das
commodities, com reflexos diretos sobre a economia 
brasileira, altamente dependente da exportação de 
produtos como soja e minério de ferro.

Com o prolongamento da crise econômica mundial, o 
governo manteve as medidas para estimular a
produção e o consumo, entre elas redução de
impostos, desonerações fiscais e liberação de crédito
subsidiado. O problema foi que o governo passou a 
gastar cada vez mais, enquanto a arrecadação com 
impostos e tributos diminuiu, o que desequilibrou as 
contas públicas. Com a dívida em alta, o governo 
perde a capacidade de atrair investimentos e não 
consegue destinar recursos para estimular o
crescimento do país.
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Todo esse cenário desemboca no desempenho do 
Produto Interno Bruto. O PIB é a soma do valor de 
todos os bens e serviços produzidos, distribuídos e 
consumidos em uma região durante um período
determinado. É a principal medida usada para avaliar 
o tamanho de uma economia e compará-la
com outras.

Se o valor do PIB cai por dois trimestres seguidos, 
dizemos que o país está em “recessão técnica” – no 
caso do Brasil, os dados mostram que o PIB está em 
queda por cinco trimestres consecutivos. E o que está 
interferindo na queda do PIB? Se as pessoas gastam 
menos com produtos e serviços, se o governo
gasta menos, se as empresas deixam de investir em
melhorias e se o país exporta menos do que importa, 
tudo isso impede o PIB de crescer.

A RECESSÃO

Politize!Politize!



46

Politize!Politize!

6.  FEMINISMO: O CAMINHO

O feminismo é um movimento social e político que busca a 
igualdade de direitos entre gêneros e o combate a todas as 
formas de opressão sofridas pelas mulheres. Entre as princi-
pais bandeiras do movimento está o combate à violência 
contra a mulher, a igualdade salarial entre gêneros, maior 
inserção feminina na política, combate ao assédio, a dis-
cussão sobre o direito ao próprio corpo e acesso a métodos 
contraceptivos. Dentro do feminismo, as mulheres também 
se organizam a partir de reivindicações e experiências espe-
cíficas, como as diferentes pautas das mulheres negras, lés-
bicas e transsexuais.

RUMO À IGUALDADE DE GÊNERO
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HISTÓRIA DO MOVIMENTO FEMINISTA

Durante boa parte da história, as mulheres viviam 
sobre limitadas condições sociais e sem nenhum 
direito político. Foi a partir do século XVIII que se 
começou a falar em reivindicações dos direitos da 
mulher, embora o termo “feminismo” só tenha 
aparecido no final do século XIX, com o advento do 
Iluminismo e da Revolução Francesa. A partir do 
momento em que a revolução na França instituiu a 
igualdade formal entre os homens, as mulheres 
passam a exigir o mesmo direito, já que tiveram 
importante participação na luta revolucionária. Uma 
das ações políticas das mulheres foi de fazer
uma cópia da “Declaração dos Direitos do Homem”, 
um fruto da Revolução Francesa, - que se tornou 
“Declaração dos Direitos do Homem e da Mulher” - 
adicionando no título e no texto a palavra “mulher” 
toda vez em que se referia a “homem” como se esta 
fosse uma palavra híbrida para os dois sexos. 

A busca pelo direito ao voto foi uma das primeiras lutas 
do feminismo. No fim do século XIX surge o
Movimento Sufragista, quando a educadora britânica 
Millicent Fawcett funda a União Nacional pelo
Sufrágio Feminino. Entre 1914 e 1939, o voto
feminino é aprovado em mais de 28 países, entre
eles o Brasil.

Durante a consolidação do capitalismo industrial, o 
número de mulheres empregadas aumentou
significativamente. Neste contexto, o feminismo se 
tornou um forte aliado do movimento operário. As 
mulheres passam a lutar contra as longas jornadas e 
más condições de trabalho, mas sobretudo contra os 
salários muito mais baixos do que os dos homens. 
Mesmo dentro do movimento operário as mulheres 
sofreram muitos preconceitos, o que fez muitas
articularem seus próprios espaços de luta.



O FEMINISMO NO BRASIL

Na época do Brasil Colônia (1500-1822) vivia-se uma 
cultura enraizada de repressão às minorias,
desigualdade e patriarcado. As mulheres eram
propriedade de seus pais, maridos, irmãos ou
quaisquer que fossem os chefes da família. Nesse 
período, a luta das mulheres era focada em algumas 
carências extremamente significativas à época: direito 
à vida política, educação, direito ao divórcio e livre 
acesso ao mercado de trabalho.
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Durante a consolidação do capitalismo industrial, o 
número de mulheres empregadas aumentou
significativamente. Neste contexto, o feminismo se 
tornou um forte aliado do movimento operário. As 
mulheres passam a lutar contra as longas jornadas e 
más condições de trabalho, mas sobretudo contra os 
salários muito mais baixos do que os dos homens. 
Mesmo dentro do movimento operário as mulheres 
sofreram muitos preconceitos, o que fez muitas
articularem seus próprios espaços de luta.

Na década de 1960, o movimento feminista volta a 
ganhar força nos Estados Unidos, se espalhando por 
diversos países industrializados entre 1968 e 1977. A 
pauta desta nova fase do movimento é a busca pela 
liberdade sexual e pelos direitos reprodutivos e está 
relacionada com o surgimento do primeiro
anticoncepcional oral, que provocou uma revolução na 
vida sexual feminina.

No dia 8 de março de 1857 a cidade de Nova York 
foi marcada por uma importante greve das 
operárias têxteis, fortemente reprimida pela polí-
cia. Em 25 de março de 1911 uma segunda greve 
terminou com a morte de mais de 100 mulheres 
em um incêndio na fábrica Triangle Shirtwaist 
Company. Apesar da inexistência de documentos 
que comprovem o acontecimento de 1857, o mês 
de março foi instituído como o mês da mulher e o 
dia 8 como o Dia Internacional da Mulher.

Saiba mais

http://guiadoestudante.abril.com.br/curso-enem/genero-avancos-e-lutas-das-mulheres-por-seus-direitos/
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Durante o Império (1822-1889), passou a ser
reconhecido o direito da mulher à educação. Até 
então não havia uma proibição de fato à interação das 
mulheres na vida política, já que sequer eram
reconhecidas como possuidoras de direitos pelos 
constituintes, fato que levou a várias tentativas de 
alistamento eleitoral sem sucesso.

Algumas mudanças começam a ocorrer no mercado 
de trabalho durante as greves realizadas em 1907 
(greve das costureiras) e 1917, com a influência de 
imigrantes europeus (italianos e espanhóis) e de 
inspirações anarco-sindicalistas, que buscavam
melhores condições de trabalho em fábricas, em sua 
maioria têxtil, onde predominava a força de trabalho 
feminina. Entre as exigências das paralisações, 
estavam a regularização do trabalho feminino, a
jornada de oito horas e a abolição de trabalho
noturno para mulheres. No mesmo ano (1917), foi 
aprovada a resolução para salário igualitário pela 
Conferência do Conselho Feminino da Organização 
Internacional do Trabalho e a aceitação de mulheres 
no serviço público.

Ainda no início do século XX, são retomadas as
discussões acerca da participação de mulheres na 
política do Brasil. É fundada então, em 1922, a
Federação Brasileira pelo Progresso Feminino. Os 
principais objetivos eram a batalha pelo voto e livre 
acesso das mulheres ao campo de trabalho. Em 1928, 
é autorizado o primeiro voto feminino (Celina
Guimarães Viana, Mossoró-RN), mesmo ano em que é 
eleita a primeira prefeita no país (Alzira Soriano de 
Souza, em Lajes-RN). Ambos os atos foram anulados, 
porém abriram um grande precedente para a
discussão sobre o direito à cidadania das mulheres.

Alguns anos depois, em 24 de Fevereiro de 1932, no 
governo de Getúlio Vargas, é garantido o sufrágio
feminino, sendo inserido no corpo do texto do Código 
Eleitoral Provisório (Decreto 21076), o direito ao voto 
e à candidatura política - conquista que só seria plena 
na Constituição de 1946. Um ano após o Decreto de 
32, é eleita Carlota Pereira de Queiróz, primeira
deputada federal brasileira, integrante da assembleia
constituinte dos anos seguintes.



CULTURA DO ESTUPRO

O termo “cultura do estupro” tem sido usado desde os 
anos 1970 para apontar comportamentos sutis ou 
explícitos que silenciam ou relativizam a violência 
sexual contra a mulher. A palavra “cultura” no termo 
“cultura do estupro” reforça a ideia de que esses
comportamentos não podem ser interpretados como 
normais ou naturais, mas por vezes são naturalizados 
nas sociedades.
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A partir da década de 60, o movimento incorporou 
questões que necessitam melhoramento até os dias 
de hoje, entre elas o acesso a métodos contracepti-
vos, saúde preventiva, igualdade entre homens e
mulheres, proteção à mulher contra a violência 
doméstica, equiparação salarial, apoio em casos de 
assédio, entre tantos outros temas pertinentes à
condição da mulher.

Por lei, o estupro é: qualquer ato sexual sem
consentimento, com emprego de violência ou grave 
ameaça. Com menor de 14 anos, a presunção de 
violência é absoluta: qualquer ato é considerado
“estupro de vulnerável”. O estupro é diferente do
assédio, uma forma de abuso sexual que pressupõe 
componente de hierarquia, como a submissão e o 
abuso de poder. É assédio, por exemplo, quando o 
chefe tira proveito sexual de uma funcionária, ou 
quando uma mulher recebe cantadas ofensivas.
Combater a cultura do estupro implica estarmos
atentos a toda e qualquer atitude cotidiana que agride 
a liberdade sexual da mulher. Existe uma série de
atitudes e comportamentos corriqueiros que
colaboram com a cultura do estupro. Confira:



ASSÉDIO SEXUAL DESRESPEITO AO “NÃO”

A mulher é abordada, chamada, provocada por 
homens rotineiramente. Isso ocorre nas ruas, no
trabalho, na escola, no transporte público, e ocorre 
não só com mulheres jovens e adultas, mas também 
com meninas. O “fiu-fiu”, o abraço “apertado” do colega 
de trabalho, o beijo no rosto forçado pelo cliente, a 
proximidade “acidental” dos corpos masculinos nos 
transportes públicos são alguns exemplos. Os homens, 
ao se sentirem à vontade para abordar as mulheres em 
qualquer espaço e contexto, atentam contra a
liberdade sexual delas. Afinal, a liberdade reside no 
poder de escolha e no controle de quando e onde uma 
pessoa quer fazer ações de caráter sexual ou afetivo. 
Atualmente, com o assédio naturalizado, as mulheres 
não têm essa escolha. Elas são forçadas a aceitar a 
violência sem reagir, pois nunca se sabe como os 
homens lidarão com a rejeição. 
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Há um entendimento nocivo em relação à intenção da 
mulher quando ela fala “não” para algum homem. Do 
casamento à ficada, é frequente a mulher precisar se 
justificar em relação ao seu “não”. O “não” é bastante 
interpretado como jogo de sedução, onde a mulher 
supostamente quer, mas fala que não quer só para que 
o homem insista. Essa “brecha” fere a liberdade sexual 
feminina, uma vez que ela já se posicionou dizendo 
“não” e ainda assim continua sendo coagida a dizer um 
“sim” - e é tratada como se não pudesse ter uma vonta-
de sobre determinado assunto.
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A objetificação ocorre quando a mulher é enquadrada 
num papel onde ela tem apenas uma função:
despertar o desejo sexual do homem. Assim, os 
olhares direcionados a ela não são olhares para um 
indivíduo, para um ser humano, e sim para um objeto 
a ser apreciado. Qualquer campanha publicitária 
onde apareçam mulheres que estão lá, em primeiro 
lugar, por serem bonitas e terem corpos esculturais, 
são campanhas que reforçam essa prática. Quando 
homens avaliam o caráter ou a intenção de uma 
mulher pela aparência física ou pela roupa, eles não 
estão a considerando como um indivíduo e sim como 
um objeto, que não tem opinião ou vontade própria. 

OBJETIFICAÇÃO DA MULHER

O estupro é o único crime em que a vítima além
de ser julgada, é culpabilizada pelo crime.
Nesses casos, a segurança que todo cidadão
sente ao procurar a polícia quando é furtado ou
assaltado não existe para as vítimas de estupro.

RELATIVIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA
CONTRA A MULHER

Na maioria dos crimes, basta que vítima informe às 
autoridades o que sofreu para que seu relato seja 
legítimo; com as vítimas de estupro, isso não ocorre. 
Os questionamentos acerca das circunstâncias do 
crime - se a vítima havia bebido, que roupas estava 
vestindo, se ela estava “querendo” - começam desde o 
momento da denúncia, em que o delegado
(normalmente, nas delegacias que não são “da 
mulher”, são homens nesse cargo) começa a pôr em 
dúvida o depoimento da vítima. Caso tenha, de fato, 
ingerido bebidas alcoólicas ou estado com roupas 
curtas, começa a culpabilização da vítima: ela é
enquadrada como a responsável por ter sofrido tal 
violência. Essa culpa ser direcionada a ela é um fruto 
social e, por isso, pode ocorrer socialmente, mas às 
vezes até é dado como inválido o seu processo, pelo 
entendimento de que seu relato não foi tão legítimo 
como é esperado - o que reforça, mais e mais, a
cultura do estupro.

Politize!Politize!
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Ainda que o movimento feminista tenha conseguido 
importantes realizações - como o direito ao voto,
trabalho, remuneração, divórcio - muitas de suas
demandas ainda precisam ser conquistadas. Confira 
algumas delas:

PRINCIPAIS DEBATES
RELACIONADOS AO FEMINISMO

Apesar de as mulheres representarem mais da 
metade da população eleitora brasileira, elas ainda 
não possuem representação proporcional na política. 
Hoje o Brasil ocupa o 116º em ranking de 190 nações 
no quesito participação feminina no Parlamento. No 
nosso Congresso, a bancada feminina tem 51
deputadas (9,94% das 513 cadeiras) e 13 senadoras 
(16% das 81 vagas).

PARTICIPAÇÃO DA MULHER NA POLÍTICA

Em todo o mundo, análises parecidas apontam que as 
esferas de poder são esferas de sexismo. A maioria 
das posições de poder em governos, empresas, 
clubes ou associações é ocupada por homens.
Trata-se de um retrato do patriarcado que normaliza 
a condução das decisões por homens, mesmo se há 
mulheres igualmente capacitadas para desenvolver 
essas decisões, independentemente de se a
realidade da maioria representada e impactada por 
tais decisões seja simetricamente oposta
à desses indivíduos.

No Brasil, como em outros países, existe uma 
resistência à presença da mulher na política. A
participação e a representatividade femininas
encontram obstáculos dentro dos partidos políticos, 
na oposição da mídia, através da criação de
estereótipos que desqualificam a capacidade das 
mulheres, e na própria sociedade.
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http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/brasil-fica-atras-ate-do-oriente-medio-em-participacao-feminina-na-politica/
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O silêncio diante de casos de violência doméstica e 
familiar é uma das principais causas de morte entre as 
mulheres. Para coibir e prevenir esse tipo de
violência, foi criada em 2006 a Lei Maria da Penha 
(Lei nº 11.340/2006), uma importante conquista do
movimento feminista. O nome da lei é uma
homenagem à farmacêutica Maria da Penha Maia 
Fernandes, que ficou paraplégica após anos de
violência doméstica.

A Lei Maria da Penha considera que, além da violência 
física e do sexo forçado, são crimes também as 
agressões psicológicas, como ameaça, constrangi-
mento, humilhação e perseguição. Segundo um 
estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea), essa lei fez diminuir em 10% a projeção de 
aumento da taxa de homicídios domésticos entre 
2006 e 2011. O Ipea considera que o bom resultado 
não se deve apenas ao aumento no rigor das penas, 
mas também ao aperfeiçoamento dos sistemas
judicial e policial. Apenas nos seis primeiros anos de 
vigência da lei, o número de denúncias pelo telefone 
180 cresceu 600%.

COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER Neste ano, a Lei Maria da Penha comemora 10 anos 
de existência, mas ainda persistem muitos desafios. 
Isto porque o tamanho da rede de serviços de 
proteção à mulher ainda é insuficiente. Além disso, há 
o despreparo de servidores que atendem na área 
hospitalar e nas delegacias comuns, as quais a maioria 
das vítimas precisa recorrer.

Outra medida de grande impacto sobre a violência foi 
a implementação da lei 13.104/2015 durante o
governo da presidente Dilma Rousseff, que torna 
qualificado o crime de feminicídio e o classifica como 
crime hediondo. O feminicídio consiste no
assassinato de uma mulher pelo simples fato de a 
vítima ser mulher. As principais motivações deste 
crime são o sentimento de posse sobre a mulher,
controle do seu corpo, limitação da sua emancipação 
profissional, econômica, social ou intelectual, ou
manifestações de ódio e desprezo pela mulher e pela 
sua condição de gênero - todos essas questões são 
fruto da cultura do estupro e do machismo.
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A desigualdade salarial entre homens e mulheres é 
um problema social que, há algumas décadas, intriga 
pesquisadoras e pesquisadores. Além disso, é um 
problema que muitas pessoas na nossa sociedade não 
conhecem ou, quando conhecem, não têm dimensão 
real do seu tamanho. 

A partir dos dados do Censo 2010 é possível
perceber que, mesmo com características em comum, 
mulheres ainda ganham em média 35% a menos do 
que os homens.

IGUALDADE SALARIAL ENTRE GÊNEROS
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Segundo dados da Organização Mundial da Saúde 
(OMS), a taxa de feminicídio no Brasil é de 4,8 para 
cada 100 mil mulheres, a quinta maior do mundo. No 
cenário brasileiro a maior preocupação é o
feminicídio cometido por parceiros íntimos, em 
condição de violência doméstica, e que geralmente é 
precedido por outras formas de violência e, portanto, 
poderia ser evitado. 

A desigualdade salarial de gênero é formada, muitas 
vezes, antes da entrada dos indivíduos no mercado de 
trabalho. No entanto, o mercado de trabalho pode 
funcionar como reprodutor e consolidador desta 
desigualdade. Por exemplo, algumas pessoas
argumentam que mulheres têm preferência por 
certas profissões que pagam menos e, por isso, a 
desigualdade salarial não tem relação direta com a 
desigualdade de gênero. Contudo, essas escolhas 
profissionais acabam sendo reflexo da desigualdade 
de gênero já existente.

Para diversos cientistas sociais, compreender como 
essas preferências profissionais são firmadas é muito 
importante. O Brasil tem um nível de segregação 
sexual entre cursos de graduação muito mais elevado 
do que os EUA, por exemplo. O importante aqui seria 
perguntar o porquê de mulheres estarem concentra-
das em cursos como educação e humanidades e
comporem apenas 20% das engenheiras ou 40% das 
economistas. Será que isso teria a ver com o fato de 
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Saiba mais

http://guiadoestudante.abril.com.br/vestibular-enem/relacao-desigual-916173.shtml
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existirem poucas professoras mulheres lecionando 
turmas de matemática, física ou química nas escolas? 
Ou será que existe um incentivo menor, na nossa
cultura como um todo, para mulheres seguirem
carreiras nas áreas mais ligadas às engenharias? Será 
que isso teria relação com as diferentes socializações 
primárias que são oferecidas para as crianças de 
acordo com seu sexo? Portanto, diversos são os 
fatores que poderiam explicar por que a proporção 
de engenheiras no Brasil é consideravelmente menor 
do que em outros países.

Além da escolha da formação, os papéis de gênero 
também influenciam nas trajetórias profissionais 
das mulheres, especialmente no que diz respeito à
maternidade e às tarefas domésticas. Segundo 
estudo de Carlos Costa Ribeiro, em média 80% dos 
afazeres domésticos são realizados por mulheres. 
Isso afeta o tempo que elas gastam investindo em 
suas carreiras em comparação com os homens,
especialmente quando elas têm filhos.

Outro fator importante é a licença maternidade, que 
ainda tem um custo muito alto na carreira das
mulheres. Em países em que não existe uma longa 
licença maternidade, muitas mães, mesmo muito 
qualificadas no mercado de trabalho, acabam
largando suas carreiras. Por outro lado, em países 
com fortes licenças-maternidade, mas com fracas ou 
quase inexistentes licenças-paternidade, mulheres 
acabam sendo preteridas em detrimento de seus 
colegas do sexo masculino. Isso ocorre, em parte, pelo 
fato do risco financeiro de se contratar ou promover 
um homem ser menor. 

Em resumo, podemos entender que o impacto das 
diferentes socializações e referências na infância na 
escolha profissional das mulheres, a persistência da 
concentração do serviço doméstico nelas e as
diferenças de custo financeiro entre licenças
maternidade e paternidade são alguns dos fatores 
que ajudam a entender a desigualdade salarial entre 
homens e mulheres.
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DESCRIMINALIZAÇÃO DO ABORTO
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Uma das principais reivindicações do movimento 
feminista tem sido a descriminalização do aborto, 
pautada no movimento feminista como a tomada do 
direito ao próprio corpo.

Na legislação brasileira, o aborto é permitido 
somente em casos de estupro, quando há risco de 
morte da gestante ou quando o feto apresenta 
anomalias físicas ou mentais irreversíveis, como a 
anencefalia. Mas as leis restritivas não impedem que, 
na prática, mulheres abortem em outros casos. A
Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que 47 
mil mulheres morram todos os anos no mundo por 
complicações relacionadas a abortos clandestinos. 
De acordo com o Ministério da Saúde, esses abortos 
constituem a quinta maior causa de morte entre
gestantes no Brasil. 

Algumas pessoas afirmam que o aborto deve
continuar proibido, outras que ele deveria ser
descriminalizado. Veja os principais argumentos
pró e contra:

Principais argumentos a favor da descriminalização:

Politize!Politize!

A prática clandestina de abortos é um grave problema de 
saúde pública e de direitos humanos. As mulheres
abortam independentemente do que diz a lei, portanto 
elas deveriam ter a opção de recorrer ao serviço público 
de saúde e realizar o aborto sem riscos para a sua vida, 
com a segurança devida de um procedimento cirúrgico;

Interromper ou prosseguir com uma gravidez deve ser 
uma decisão da mulher, já que a maior parte das
responsabilidades sobre uma criança ainda recai sobre 
ela. Muitas mulheres têm suas carreiras profissionais 
prejudicadas após terem filhos e, portanto, elas devem 
escolher serem mães ou não;

A proibição do aborto é também um problema
econômico e social. Apesar do que diz a lei, mulheres que 
podem pagar pelo procedimento conseguem realizá-lo 
com um mínimo de segurança do ponto de vista médico. 
Assim, a proibição prejudica majoritariamente as
mulheres pobres, que não conseguem pagar por um
procedimento seguro e recorrem a medidas que colocam 
sua vida em risco;

Toda mulher deve ser dona do próprio corpo e decidir se 
deseja ou não prosseguir com uma gravidez. Como 
cidadã, deve ter o direito de ser amparada qualquer que 
seja a sua decisão.



Principais argumentos contra a descriminalização:
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O principal argumento contra o aborto é o direito à vida. Ainda que no início da gestação, o feto já poide ser 
considerado um ser humano e, portanto, deve possuir os mesmos direitos que qualquer outro indivíduo, 
adulto ou não, nascido ou não. Uma vez que não há como definir a partir de qual momento o feto passa a
possuir vida, o melhor é partir do pressuposto de que se trata de uma vida desde o momento da concepção;

Outro argumento é de que a descriminalização acarretará maiores custos para o sistema
público de saúde. Uma vez que descriminalizar implica atendimento médico e psicológico para as
gestantes, isso vai gerar mais demanda por verbas da saúde, o que podeprejudicar outras áreas
de atendimento.

Exceto em casos de estupro, uma gravidez indesejada é reflexo de uma irresponsabilidade quanto aos
métodos contraceptivos. Além dos pais precisarem se responsabilizar por isso, há o receio de que a
possibilidade de aborto diminua os cuidados com contracepção, aumentando o contágio de doenças
sexualmente transmissíveis (DSTs);
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Vamos Juntas?: o medo de muitas mulheres ao andar sozinhas na rua 
levou à criação do “Vamos juntas?”, um movimento para unir mulheres 
desconhecidas contra a insegurança das grandes cidades;

#PrimeiroAssedio: no final de 2015 o coletivo Think Olga lançou 
uma campanha nas redes sociais para alertar sobre o abuso sexual 
contra crianças. Através do uso da hashtag, milhares de mulheres 
relataram os primeiros abusos sofridos ainda na infância;

#MeuAmigoSecreto: ainda em 2015, foi uma campanha por onde 
mulheres passaram a denunciar discursos e atitudes machistas que 
geralmente passam despercebidas.

CAMPANHAS CONTRA O ASSÉDIO
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7.  EDUCAÇÃO NO BRASIL

A educação brasileira é uma questão recorrentemente 
debatida. Os problemas são vários e mobilizam estudantes, 
pais, professores e o governo. Não é à toa, já que o país con-
tinua a ter péssimas colocações em rankings internacionais 
de educação. Os estudantes da educação básica brasileira 
saem, em média, com conhecimentos muito aquém do espe-
rado, com problemas sérios para interpretar textos e 
realizar operações matemáticas básicas. Vamos ver alguns 
dos principais fatos de 2016 relacionados à educação.
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Desde o fim de 2015, grupos de estudantes do ensino 
médio ocuparam escolas estaduais de São Paulo em 
mais de uma ocasião. A principal motivação foi o 
anúncio por parte do governo estadual de um projeto 
de reestruturação da rede de ensino, que incluía o 
fechamento de 92 escolas e a transferência de mais 
de 300 mil alunos. No total, cerca de 200 escolas 
foram ocupadas por esses grupos, cuja imensa
maioria não tinha vínculo partidário. 

Em abril de 2016, estudantes voltaram a ocupar 
escolas em São Paulo, dessa vez especificamente os 
das escolas técnicas do estado. Os motivos das
ocupações eram o corte no investimento nas escolas 
técnicas, o baixo salário dos professores e a máfia da 
merenda, esquema que desviava recursos públicos 
destinados à compra de merendas nas escolas
paulistas. Em maio de 2016, foi instalada uma CPI 
para apurar o assunto na Assembleia Legislativa de 
São Paulo.  

AS OCUPAÇÕES DE
SECUNDARISTAS EM SÃO PAULO

DESAFIOS DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA

O movimento dos estudantes secundaristas revelou 
a insatisfação dos estudantes com a gestão da
educação pública. Os resultados práticos mais 
expressivos foram a instalação da CPI da Merenda e a 
suspensão do plano de reorganização da
rede paulista.

Em todas as etapas do ensino, o sistema educacional 
brasileiro apresenta problemas grandes e que 
precisam ser resolvidos para que a qualidade
do ensino aumente e alcance a maior parte
dos estudantes. 

Na educação infantil (0 a 3 anos - creches; 4 e 5 anos 
- pré-escolas), temos problemas como a falta de 
vagas: pouco menos de 30% das crianças até 3 anos 
eram atendidas por creches no país em 2014 (a meta 
é de pelo menos 50% atendidas em 2024). Faltam 
também creches em período integral, que seriam 
importantes quando os responsáveis trabalham fora 
de casa o dia todo. 

Politize!Politize!
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Já nas pré-escolas, o desafio é atender a todas as
crianças da faixa etária. Atualmente já são atendidas 
90%, mas por lei, a partir de 2016, 100% das crianças 
de 4 e 5 anos deveriam frequentar a pré-escola. Além 
disso, falta mais qualificação profissional aos
profissionais da educação infantil. 

No ensino fundamental, temos um quadro difícil, pois 
grande parte dos estudantes não aprendem o que é 
considerado adequado, segundo o índice utilizado 
pelo próprio governo (o Ideb). Menos da metade dos 
alunos aprende o adequado para matemática, por 
exemplo. O problema piora nas séries finais dessa 
etapa, quando os conteúdos ficam ainda mais difíceis. 
As principais críticas giram em torno do currículo 
escolar, da baixa qualificação e remuneração dos
professores e infraestrutura muitas vezes precária. 

O ensino médio é a etapa da educação que
mais apresenta problemas no Brasil.
Responsabilidade dos governos estaduais, a evasão é 
muito elevada: 1,7 milhão de adolescentes entre e 15 
e 17 anos abandonam a escola nessa fase do ensino. 

Como forma de alterar esse quadro, o governo Temer 
promoveu uma reforma no ensino médio, via medida 
provisória, que procura incentivar o ensino integral e 
as escolas técnicas. A MP flexibiliza o currículo, que 
deve ser definido pela Base Nacional Curricular 
Comum (BNCC) e por “itinerários formativos
específicos, a serem definidos pelos sistemas de 
ensino”. A reforma tem sido criticada por muitos
setores, tanto por ter sido apresentada por medida 
provisória (sem ser discutida previamente no
Congresso), quanto por ter promovido mudanças
debatíveis. Escolas em tempo integral, afirmam 
alguns especialistas, podem não ser adequadas em 
um país em que boa parte dos estudantes trabalha 
desde muito cedo. Escolas técnicas podem promover 
um corte de classe, em que estudantes de baixa renda 
se desestimulam a procurar o ensino superior,
normalmente ocupado por alunos de famílias mais 
abastadas. 
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A POLÊMICA DO ESCOLA SEM PARTIDO

Uma educação apartidária, sem doutrinação e livre 
de ideologias. Esses são os princípios defendidos pelo 
projeto Escola sem Partido, que tem despertado 
polêmica entre pais, professores e estudantes.
O projeto de lei 867/2015 em tramitação na Câmara 
Federal é um pacote que ressalta princípios e deveres 
dos professores na sala de aula. Alguns dos princípios 
destacados são a neutralidade do Estado em 

Os deveres que o projeto impõe aos professores 
são: não se aproveitar da audiência cativa dos alunos 
para promover interesses, opiniões ou preferências 
ideológicas, políticas, morais, religiosas; não fazer 
propaganda político-partidária em sala de aula; não 
incitar os alunos a participarem de passeatas e
manifestações; apresentar de forma justa diferentes 
teorias e pontos de vista acerca de questões políticas.

Além disso, o projeto ainda determina que a escola 
pública não interfira em questões relacionadas à 
orientação sexual dos alunos e menciona
explicitamente que a teoria/ideologia de gênero não 
deve ser ensinada em sala de aula.
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Por fim, o ensino superior apresenta seus próprios 
problemas, como a pouca participação. Menos de 
20% dos jovens entre 18 e 24 anos frequentam 
alguma faculdade no Brasil. A maior parte dos que 
frequentam as universidades públicas são de famílias 
de médio ou alto poder aquisitivo, enquanto a maior 
parte da população de baixa renda não acessa tal 
etapa da educação - grande parte já deixa o ensino 
formal durante ou no final do ensino médio. Isso
persiste mesmo com a ampliação das vagas no ensino 
superior durante a última década. Além disso, nossas 
universidades ainda possuem padrão de qualidade 
bastante inferior ao de países desenvolvidos, como 
Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha e Japão. 

questões políticas, ideológicas e religiosas; o pluralis-
mo de ideias no ambiente acadêmico; a liberdade de 
consciência e de crença; e o direito dos pais a que 
seus filhos recebam a educação religiosa e moral que 
esteja de acordo com as suas próprias convicções.
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http://www.programaescolasempartido.org/
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O Escola sem Partido parte da acusação de que existe 
uma doutrinação ideológica de esquerda nas escolas 
brasileiras. Miguel Nagib, um dos criadores do Escola 
sem Partido, afirmou que o sistema educacional
público brasileiro foi aparelhado por grupos que
favorecem determinadas correntes políticas,
ideológicas e partidárias.

O projeto recebeu reação negativa por parte de
professores e instituições. A Procuradoria Federal 
dos Direitos do Cidadão do Ministério Público
Federal encaminhou ao Congresso nota técnica em 
que afirma que o programa Escola sem Partido é 
inconstitucional, por colocar os professor sob
constante vigilância, negar a possibilidade de ampla 
aprendizagem, contrariar o princípio do Estado Laico 
e por negar a liberdade de cátedra (definida como a 
liberdade de aprender, ensinar e divulgar o
pensamento, a arte e o saber).

Separamos alguns dos pontos que mais geram 
divergências no projeto Escola sem Partido, para
entender quais argumentos cada lado sustenta.
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Existe educação neutra? Para o Escola sem Partido, a 
educação deve ser plural, no sentido de que os
professores devem guardar suas posições pessoais para 
si e trazer diferentes teorias com equilíbrio,
especialmente em relação a questões de cunho político, 
religioso e moral, que costumam gerar polarização de 
pensamento. Já para contrários ao Escola sem Partido, a 
educação jamais é neutra. Ela sempre parte de um
objetivo, escolhido dentre muitos outros pelos agentes 
que constroem o sistema educacional (Estado, famílias, 
escolas, sociedade, etc). Os professores também não são 
jamais neutros em seu ensino, uma vez que portam seus 
próprios pontos de vista.

Gênero e sexualidade devem ser discutidos em sala de 
aula? Para o Escola sem Partido, não, pois isso seria uma 
questão de prerrogativa das famílias dos alunos, e não da 
escola. Para contrários ao Escola sem Partido, esse 
assunto deve ser discutido nas escolas, pois preconceitos 
como homofobia, transfobia e machismo continuam a se 
perpetuar, causando danos cotidianos a boa parte da 
população. E a perpetuação desses problemas se
deve principalmente à falta de informação e reflexão
sobre o assunto.

http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/temas-de-atuacao/educacao/saiba-mais/proposicoes-legislativas/nota-tecnica-01-2016-pfdc-mpf


O Brasil ficou em 13º lugar no quadro de medalhas, com 
sete de ouro, seis de prata e seis de bronze;

Apesar de ter sido a melhor participação brasileira na 
história dos Jogos, ainda ficou abaixo da meta colocada 
pelo Comitê Olímpico Brasileiro, de ficar entre os dez
primeiros colocados no quadro de medalhas; 

Nos Jogos Paralímpicos, que ocorreram entre 07 e 18 de 
setembro, o Brasil pretendia ficar entre os cinco melhores 
países, mas ficou apenas em oitavo (14 de ouro, 29 de 
prata e 29 de bronze, totalizando 72 medalhas). 
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E PARALÍMPICOS DO RIO:

VALEU A PENA?

8.  JOGOS OLÍMPICOS

Em agosto de 2016, ocorreram os Jogos Olímpicos do Rio. 
Veja algumas das informações-chave sobre esse evento 
histórico para o país: 
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Para as Olimpíadas tiveram de ser removidas famílias 
que viviam na Vila do Autódromo, para que pudesse 
ser feito o acesso ao Parque Olímpico. Segundo a
Secretaria Municipal de Habitação do Rio de Janeiro, 
585 famílias moravam no local. No início de 2014, 
452 famílias queriam deixar o bairro, porém algumas 
se recusavam a deixar suas casas. Mesmo após
protestos, moradores tiveram de deixar as suas casa, 
pois foram derrubadas da noite para o dia. 

Os Jogos de 2016 transcorreram sem grandes
incidentes. Problemas que podem ser mencionados 
são: as filas quilométricas para o público; a mudança de 
cor da água da piscina em que aconteciam algumas 
competições aquáticas; problemas nas instalações de 
algumas delegações; e o incidente envolvendo Ryan 
Lochte e outros três nadadores dos Estados Unidos, 
que alegaram falsamente terem sido assaltados em um 
posto de gasolina. Esse episódio foi mais grave, já que 
no primeiro momento levou a imprensa internacional a 
criticar o Rio de Janeiro pela falta de segurança, mas 
após os devidos esclarecimentos, a organização do 
evento ficou isenta de culpa. Além disso, segundo o
prefeito Eduardo Paes, não foram registrados casos de 
zika vírus nos dias dos Jogos. A epidemia de zika no 
Brasil era outra preocupação para a imprensa
internacional antes do evento.

E agora que os Jogos acabaram? Qual o legado? Em
primeiro lugar, há planos claros para as nove
instalações do Parque Olímpico: duas delas serão
desmontadas; três farão parte de centro de treinamen-
to de alto rendimento; uma delas se tornará escola; e 
outra será uma casa de eventos ou de treinamento para 
atletas. Mas será preciso confirmar se esses planos 
foram de fato levados adiante. Além disso, foram feitas 
obras de infraestrutura que continuarão a beneficiar a
cidade no futuro.

Politize!

AS DESAPROPRIAÇÕES DE FAMÍLIAS

O maior debate para as cidades que realizam os 
Jogos Olímpicos é se os benefícios compensam os 
custos. Vamos ver o caso do Rio. Em termos
financeiros, a cidade não teve problemas muito 
graves. O custo final foi bem inferior a outras edições, 
como Londres e Pequim, apesar de os gastos terem 
superado as previsões iniciais. Mesmo assim, é 
improvável que o Rio encare problemas
orçamentários da magnitude de Atenas e Montreal, 
que ficaram em crise por muito tempo após realizar 
os Jogos. 

OLIMPÍADAS DO RIO: VALEU A PENA?
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9.  A QUESTÃO AMBIENTAL

O Brasil enfrenta diversos problemas de ordem ambiental, 
sendo a preservação desses insumos uma questão central 
para nosso futuro. Os danos causados aos nossos biomas 
continuam aumentando e suas consequências mais
negativas têm se revelado. A falta de água já prejudica a 
maior cidade brasileira, não apenas o sertão nordestino. O 
desmatamento das florestas continua a ocorrer, mesmo 
com esforços governamentais no sentido contrário. É
preciso pensar em novas soluções para se antecipar tanto 
a problemas comuns como a estiagem ou extraordinários, 
como rompimento de barragem de dejetos de mineração. 

Dois desses problemas são a gestão dos recursos hídricos 
e o desmatamento de florestas, em especial a amazônica. 
Veja a seguir os principais pontos sobre esses dois temas
essenciais para o nosso futuro. 
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O Brasil conta com mais de 12% do volume total de 
água no planeta, mas mesmo com esse grande 
volume, parte da população brasileira convive com 
estiagens e privação de água tratada. Como isso é 
possível? 

O primeiro motivo é a distribuição desigual da água 
em nosso território. Mais de 60% de nossos recursos 
hídricos estão no norte, região que possui apenas 8% 
da população brasileira. O nordeste, por sua vez, 
possui 28% da população nacional, ao passo que 
conta com menos de 3% da água do país. Assim, nas 
épocas secas, regiões com menos disponibilidade de 
água sofrem com a falta de água. Essa realidade já é 
observada no nordeste há muito tempo. Massas de ar 
quente sobre a região, somadas ao clima semiárido e 
a fenômenos como o El Niño, diminuem as chuvas e, 
por consequência, a quantidade de água. 

POR QUE FALTA ÁGUA EM ALGUNS
LUGARES DO BRASIL

Para superar o problema da seca no nordeste, há
projetos como a transposição do rio São Francisco, 
que desviaria parte do volume do rio para o
abastecimentos de áreas que ficam secas durante o 
período de estiagem. 

Mas os problemas não se limitam a peculiaridades 
geográficas. A falta de gestão racional dos recursos 
hídricos explica por que São Paulo, maior e mais rica 
cidade do país, tem enfrentado problemas de
abastecimento de água nos últimos verões. Segundo
avaliações de especialistas, a cidade cresceu
desordenadamente nas últimas décadas e os
investimentos no sistema de abastecimento não
acompanharam tal crescimento. O sistema
Cantareira, que atende mais da metade dos 12
milhões de habitantes da cidade, foi projetado em 
1960, época em que a população não alcançava
5 milhões. 

Politize!Politize!
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O desmatamento da Amazônia é um dos maiores 
problemas ambientais brasileiros das últimas déca-
das. Calcula-se que nos últimos 20 anos, a floresta 
amazônica perdeu uma área de floresta maior do que 
o estado do Mato Grosso do Sul. Ao longo desse 
tempo, o país conseguiu aplicar esforços bem sucedi-
dos para diminuir o ritmo da devastação. Hoje em dia, 
o desmate é cerca de 70% menor do que era há doze 
anos. Mas em 2015 o problema voltou à pauta por 
conta do aumento da área total desmatada. 

O PROBLEMA DO DESMATAMENTO
DA AMAZÔNIA

A retirada de cobertura vegetal da maior floresta 
tropical do mundo deve-se a razões econômicas. A 
história brasileira é marcada desde o princípio pela 
derrubada de florestas nativas, que eram substituí-
das por áreas de pecuária e lavoura conforme o solo 
das áreas litorâneas tornava-se estéril.

POR QUE OCORRE O DESMATAMENTO 

O crescimento da produção de soja e carne levou a 
um ritmo muito alto de derrubada da floresta 
amazônica nos anos 1990. A extração ilegal de
madeira é outro fator que ajuda a explicar o
fenômeno. A reação a esse quadro veio entre 2005 e 
2012, quando o governo passou a adotar políticas de 
controle do desmate. 

O Brasil tem se comprometido há muitos anos
perante a comunidade internacional a reduzir o
desmatamento de suas florestas. O mais recente 
acordo foi acertado na COP-21, conferência
realizada em dezembro de 2015 em Paris. O governo 
brasileiro se comprometeu a reduzir as emissões de 
gases de efeito estufa em 37% até 2025.
Para isso, deve restaurar 12 milhões de hectares de
florestas e recuperar 15 milhões de hectares de
pastagens degradadas.

Politize!Politize!
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Além dos problemas de má gestão dos recursos hídri-
cos e devastação das florestas, o país sofreu no ano 
passado o que pode ter sido seu maior desastre
ambiental. O rompimento de uma barragem de 
resíduos de minério de ferro em Mariana, Minas 
Gerais, poluiu o leito do Rio Doce. 34 milhões de 
metros cúbicos de dejetos da barragem deram uma 
coloração escura às águas do rio, desceram cerca de 
500 quilômetros até alcançar o mar e mataram 
grande parte dos peixes e demais seres
viventes do rio. 

Parecer de maio de 2016 de comissão externa da 
Câmara concluiu que a culpa do desastre é da
mineradora responsável pela barragem, a Samarco 
Mineração. A Samarco é uma joint venture

O DESASTRE DE MARIANA pertencente à brasileira Vale e à australiana BHP
Billiton. Desde 2013, relatórios da empresa
apontavam que havia risco de colapso, sem que 
houvesse resposta à altura do problema. Outra causa 
seria a queda do preço do minério de ferro. Para
compensar essa queda, a mineradora aumentou a 
produção, significando aumento de pressão
sobre a barragem. 

O impacto ambiental do rompimento da barragem 
em Mariana é enorme, comparável apenas a 
Fukushima, segundo biólogo entrevistado pelo El 
País. Boa parte das populações às margens do Rio 
Doce vive da pesca ou bebe de sua água.  Municípios 
como Colatina (ES) passaram a ser abastecidos por 
caminhões-pipa por tempo indeterminado. 
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http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/MEIO-AMBIENTE/508631-RELATORIO-RESPONSABILIZA-SAMARCO-MINERACAO-PELA-TRAGEDIA-DE-MARIANA.html
http://brasil.elpais.com/brasil/2015/12/30/politica/1451479172_309602.html
http://brasil.elpais.com/brasil/2015/12/30/politica/1451479172_309602.html
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INTOLERÂNCIA NO COTIDIANO

10.  PRECONCEITO 

2016 foi marcado por diversos episódios de intolerância no 
Brasil e no mundo. Muitos desses episódios têm ligações 
com o terrorismo, como o ataque à boate Pulse, em Orlando, 
frequentada pelo público LGBT. Omar Mateen, simpatizante 
do grupo Estado Islâmico, deixou 49 mortos e 53 feridos. Foi 
morto logo depois, em confronto com a polícia. Omar se 
autodeclarava homofóbico. 

O racismo também recebeu atenção no Brasil e nos Estados 
Unidos. Por aqui, a jornalista Maria Júlia Coutinho foi vítima 
de ataques racistas perpetrados pelas redes sociais. 
Passaram por situações semelhantes a atriz Taís Araújo e a 
cantora Ludmilla. A Safernet, que monitora crimes
cibernéticos, reporta o recebimento de mais de 500 mil 
denúncias de casos de racismo na internet brasileira
em dez anos. 
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Já nos Estados Unidos, a violência policial foi a
principal causa de revolta da população negra. Em 
setembro, a polícia da cidade de Tulsa, Oklahoma, 
matou um homem negro que estava desarmado 
com as mãos para o alto. O acontecimento foi grava-
do em vídeo e divulgado na internet. No dia seguinte, 
outro homem negro foi morto no país, dessa vez em
Charlotte, Carolina do Norte. Segundo a polícia, 
Keith Lamont Scott estava armado e representava 
risco de vida aos policiais, mas a família afirma que ele 
lia um livro no momento da morte e que estava
desarmado. Essas histórias precipitaram protestos 
da população negra em Charlotte e outras
localidades, cobrando respostas das autoridades. 

A violência contra a mulher também esteve em pauta 
no Brasil. Em maio, uma menina de 16 anos sofreu 
estupro coletivo no Rio de Janeiro. Mais de 30 
homens estariam envolvidos no crime, segundo a 
vítima, que estava desacordada a maior parte do 
tempo. O caso revoltou brasileiros, especialmente 
grupos de defesa dos direitos femininos, que 
passaram a denunciar a existência da cultura do
estupro no país. 

Por fim, a questão da intolerância também invadiu o 
debate nas eleições presidenciais norte-americanas. 
O candidato do partido republicano, o empresário 
Donald Trump, fez diversas declarações polêmicas 
direcionadas a grupos minoritários. Mexicanos são 
um dos principais alvos de Trump. Ele já declarou, 
por exemplo, que os vizinhos dos Estados Unidos 
“não são nossos amigos” e que o México “está acostu-
mado a roubar o que é nosso mais do que nenhuma 
nação”. O candidato também propôs a construção de 
um muro na fronteira entre os dois países - que seria 
pago integralmente pelo México. Trump declarou 
também que, se eleito presidente, enviará refugiados 
de volta à Síria. 

As ideias de Trump têm conquistado surpreendente 
adesão do eleitorado. Trump terá chances reais de 
vencer a disputa contra Hillary Clinton, candidata do 
partido democrata. As eleições nos Estados Unidos 
ocorrerão no dia 8 de novembro. O apoio à
plataforma anti-imigração do republicano é mais uma
demonstração do crescimento de movimentos
conservadores nas democracias da Europa e das
Américas. Reacende também a questão da presença 
da intolerância contra minorias na política. 
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http://g1.globo.com/mundo/noticia/2016/09/homem-negro-desarmado-e-morto-por-policial-em-estrada-dos-eua.html
http://brasil.elpais.com/brasil/2016/09/21/internacional/1474439678_440097.html
http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-37231890


Somos uma rede de pessoas e organizações 
comprometidas com a ideia de levar edu-
cação política para cidadãos de todo o Brasil. 
Acreditamos que a tecnologia é uma grande 
aliada na difusão de conhecimento e que 
podemos fazer a diferença proporcionando 
conteúdo educativo sobre política de forma 
fácil, divertida e sem vinculações políti-
co-partidárias.
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Quer ter uma preparação prática e de qualidade para 
o ENEM? Então confira o Curso ENEM do Guia do 
Estudante! Nele você tem acesso a videoaulas com 
professores de ponta de todas as matérias. Não 
perca tempo, acesse: 

Além disso, no Politize você tem acesso a vários
conteúdos de atualidades. Fique por dentro de 
assuntos como Panama Papers, a epidemia de zika 
virus, eleições de 2016, mobilidade urbana e muito 
mais! Acesse agora! 

MAIS CONTEÚDO?
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