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1. (Questão 9) Texto 1 
 
A Comissão de Direitos Humanos (CDH) da Câmara dos Deputados conseguiu aprovar nesta 
terça-feira [18.06.2013] o projeto de decreto legislativo que trata da “cura gay”. O deputado 
Anderson Ferreira, relator da matéria na CDH, alegou que a suspensão da resolução terá efeito 
somente até que haja uma decisão judicial que determine se psicólogos devem ou não ajudar 
pacientes a “deixarem” a homossexualidade. Em resposta, o Conselho Federal de Psicologia 
(CFP) afirmou que os psicólogos estão proibidos de tratar a homossexualidade como doença. A 
proposta altera uma resolução do CFP e suspende a vigência desse documento, que proíbe 
psicólogos de atuar para mudar a orientação sexual de pacientes e de considerar a 
homossexualidade como doença. Há quase 30 anos a homossexualidade foi excluída da 
Classificação Internacional das Doenças. 

(Luciana Cobucci. Com poucos manifestantes, CDH aprova projeto da “cura gay”. 
http://noticias.terra.com.br. Adaptado.) 

 
Texto 2 
 
Comportamento homossexual tem sido descrito em répteis, pássaros e mamíferos, animais que 
na evolução divergiram há mais de 100 milhões de anos. Uma parte dos machos e fêmeas de 
todas as espécies de aves estudadas tem relações sexuais com indivíduos do mesmo sexo. Em 
muitas ocasiões, essas práticas terminam em orgasmo de apenas um ou dois dos parceiros. 
Certamente, já existiam hominídeos homo e bissexuais 5 a 7 milhões de anos atrás, quando 
nossos ancestrais resolveram descer das árvores nas savanas da África. Sempre houve e haverá 
mulheres e homens que desejam pessoas do mesmo sexo, porque essa é uma característica 
inerente à condição humana. 

(Drauzio Varella. Gays e heterossexuais incuráveis. Folha de S.Paulo, 29.06.2013. Adaptado.) 
 
Comente as diferenças entre o projeto de decreto legislativo e o texto do médico Drauzio Varella 
em suas respectivas pretensões de fundamentação científica da relação entre comportamentos 
normais e patológicos no campo da sexualidade. 
 
 
2. (Questão 10) Entre a população brasileira, 39% acham que a desigualdade social alimenta a 
criminalidade, mas 58% acreditam que a maldade das pessoas é a sua principal causa. Esse 
contraste entre posições liberais e conservadoras é uma marca da sociedade brasileira, de acordo 
com pesquisa nacional feita pelo Datafolha. Foram realizadas 2 588 entrevistas em 160 
municípios. Inspirado por uma metodologia adotada por institutos de pesquisa estrangeiros, o 
Datafolha submeteu os entrevistados a uma bateria de perguntas sobre assuntos polêmicos para 
verificar a inclinação das pessoas por valores liberais e conservadores. 

(Tendência conservadora é forte no país. Folha de S.Paulo, 25.12.2012. Adaptado.) 
 
Relacione a diferença entre as opiniões de liberais e conservadores sobre as causas da violência 
às concepções de natureza humana no pensamento de Jean-Jacques Rousseau [1712-1778] e 
Thomas Hobbes [1588-1679]. 
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3. (Questão 11) Texto 1 
O problema do pensamento politicamente correto é que ele nada tem de correto. Pior: na ânsia de 
impedir qualquer ofensa a grupos ou minorias, ele converte-se na mais grotesca ofensa que 
existe para esses grupos ou minorias. A revista alemã “Der Spiegel” relata um caso que merece 
partilha: a Universidade Livre de Berlim decidiu publicar um guia interno para que os alunos de 
famílias proletárias possam ser mais facilmente integrados na vida acadêmica. Para os autores do 
guia, os alunos proletários são como certas espécies zoológicas que é necessário proteger em 
“hábitat” adequado. E isso implica não os assustar e, logicamente, não os alimentar com doses 
arcaicas de conhecimento “burguês” e “reacionário”. A universidade não é uma universidade, com 
a missão de corrigir erros e procurar algum conhecimento válido para todos. A universidade é 
uma grande encenação – ou, melhor ainda, uma sessão coletiva de terapia onde ninguém está 
certo (ou errado) porque todos estão certos (ou errados). O que o pensamento politicamente 
correto produz não é difícil de imaginar: a perpetuação do estigma de alunos proletários e a 
impossibilidade de eles aprenderem alguma coisa (na universidade) para ascenderem social e 
economicamente (na vida profissional). 

(João Pereira Coutinho. Amestrando proletários. Folha de S.Paulo, 02.07.2013. Adaptado.) 
 
Texto 2 
 
Não existe razão para que tenhamos preconceito com relação a qualquer variedade linguística 
diferente da nossa. Preconceito linguístico é o julgamento depreciativo, desrespeitoso, jocoso e, 
consequentemente, humilhante da fala do outro ou da própria fala. O problema maior é que as 
variedades mais sujeitas a esse tipo de preconceito são, normalmente, as com características 
associadas a grupos de menos prestígio na escala social ou a comunidades da área rural ou do 
interior. Historicamente, isso ocorre pelo sentimento e pelo comportamento de superioridade dos 
grupos vistos como mais privilegiados, econômica e socialmente. 

(Marta Scherre. O preconceito linguístico deveria ser crime. http://revistagalileu.globo.com) 
 
Comente as diferenças entre os dois textos no que se refere ao pensamento politicamente 
correto. 
 
 
4. (Questão 12) Um dos elementos centrais do pensamento mítico e de sua forma de explicar a 
realidade é o apelo ao sobrenatural, ao mistério, ao sagrado, à magia. As causas dos fenômenos 
naturais, aquilo que acontece aos homens, tudo é governado por uma realidade exterior ao 
mundo humano e natural, a qual só os sacerdotes, os magos, os iniciados são capazes de 
interpretar. Os sacerdotes, os rituais religiosos, os oráculos servem como intermediários, pontes 
entre o mundo humano e o mundo divino. Os cultos e os sacrifícios religiosos encontrados nessas 
sociedades são, assim, formas de se agradecer esses favores ou de se aplacar a ira dos deuses. 

(Danilo Marcondes. Iniciação à história da filosofia, 2001. Adaptado.) 
 
Texto 2 
Ao longo da história, a corrente filosófica do Empirismo foi associada às seguintes características: 
1. Negação de qualquer conhecimento ou princípio inato, que deva ser necessariamente 
reconhecido como válido, sem nenhuma confirmação ou verificação. 2. Negação do 
‘suprassensível’, entendido como qualquer realidade não passível de verificação e aferição de 
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 qualquer tipo. 3. Ênfase na importância da realidade atual ou imediatamente presente aos órgãos 
de verificação e comprovação, ou seja, no fato: essa ênfase é consequência do recurso à 
evidência sensível. 

(Nicola Abbagnano. Dicionário de filosofia, 2007. Adaptado.) 
 
Com base nos textos apresentados, comente a oposição entre o pensamento mítico e a corrente 
filosófica do empirismo. 


