





1.

Há diversas explicações para o desejo de desglobalizacão. Uma delas é a persistência de velhos
sentimentos nacionalistas ou regionalistas. Outra é que a globalização prejudicou setores da população.
A ascensão de movimentos de direita ou ultradireita na Europa, e a eleição de líderes políticos como
Donald Trump, parecem resultar, entre outros motivos, do crescimento de um mal-estar gerado pela
globalização. A dinâmica da desglobalização voltou a se manifestar com a pandemia. A acumulação de
vacinas em dez países centrais é um escândalo que contradiz a lógica da globalização.
(Adaptado de N.G. Canclini, “Antropólogo da contemporaneidade”. Disponível em https://revistapesquisa.fapesp.br/nestorgarciacanclini-antropologo-da-contemporaneidade/. Acessado em 30/07/2021.)

a) O que é o “processo de desglobalização” e qual seu aspecto político-econômico mais visível?
b) Por que o processo de acumulação de vacinas contradiz a lógica da globalização? Justifique.

Resolução (será considerado apenas o que estiver dentro deste espaço).

2.

O historiador Paulo Garcez analisou a questão dos monumentos controversos nos seguintes termos:

"Como historiador, eu não vejo um movimento de derrubada de estátuas como algo que seja efetivamente
útil (...). Mais importante que abolir imagens, é nos capacitarmos para discutir essas imagens e outras. Não
há possibilidade de nós lidarmos com imagens, sejam elas esculpidas, pintadas, fotográficas, sem que
tenhamos em conta o quanto essas imagens são parciais. Ou seja, mais que derrubar um monumento, é
importante entender por que ele foi construído, problematizar essa escolha, problematizar o ato de celebrar
alguém no passado que hoje é intolerável e, sobretudo, trazer a discussão sobre a construção de memória
para o público. Porque se nós tiramos uma estátua e substituímos por outra, daqui a 30, 40 anos, será essa
estátua também objeto de uma crítica - e a solução será derrubar essas estátuas?"
(Disponível
em
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/rfi/2020/06/11/destruir-uma-estatua-nao-resolve-e-preciso-discutir-amemoria-diz-historiador.htm?.)

a) Na concepção do historiador, a memória é parcial e está em movimento. Por que a derrubada de
estátuas não seria uma proposta adequada?
b) Apresente e justifique um argumento divergindo do autor.

Resolução (será considerado apenas o que estiver dentro deste espaço).

3.

“Por regulação pública se compreende o processo de definição das regras com base na ação dos
trabalhadores, por meio de negociação coletiva ou regulamentação estatal, que se traduz na colocação
de limites sobre a forma como o capital utiliza a força de trabalho. Ela compreende dois princípios
básicos do direito do trabalho: (1) a relação entre capital e trabalho é marcada por uma assimetria,
sendo fundamental assegurar a existência do sindicato e da negociação ou a intervenção do Estado
para proteger o elo mais frágil da relação; (2) o trabalho não pode ser considerado como uma
mercadoria qualquer, pois quem vende a força de trabalho é uma pessoa humana e sua dignidade
precisa estar assegurada. A regulação privada refere-se à definição das regras no âmbito do mercado
ou pelo poder discricionário do empregador (Noronha, 1998). As mudanças são analisadas na
perspectiva de fortalecerem a proteção ou a flexibilização do trabalho. A referência para analisar as
proposições em curso não pode ser a funcionalidade econômica, mas sim a natureza histórica da
regulação, que é garantir uma condição de dignidade a quem precisa se assalariar para poder manter a
si e sua família.”
(J. D. Krein, O desmonte dos direitos, as novas configurações do trabalho e o esvaziamento da ação coletiva. Tempo Social:
Revista de Sociologia da USP, n. 30, 2017. p. 79. Disponível em https://www.scielo.br/pdf/ts/v30n1/1809-4554-ts-30-01-0077)

A partir da leitura do fragmento acima, responda às perguntas.
a) Por que o trabalho não é uma “mercadoria qualquer” e necessita ser regulamentado por leis
trabalhistas?
b) Como as reformas trabalhistas aprovadas desde 2016 impactam os direitos vigentes na Constituição
Federal de 1988?

Resolução (será considerado apenas o que estiver dentro deste espaço).

4.

“Ao contrário da filosofia alemã, que desce do céu para a terra, aqui é da terra que se sobe ao céu. Em
outras palavras, não partimos do que os homens dizem, imaginam e representam, tampouco do que
eles são nas palavras, no pensamento, na imaginação e na representação dos outros, para depois se
chegar aos homens de carne e osso; mas partimos dos homens em sua atividade real, é a partir de seu
processo de vida real que representamos também o desenvolvimento dos reflexos e das repercussões
ideológicas desse processo vital. (...) Não é a consciência que determina a vida, mas sim a vida que
determina a consciência.”
(Karl Marx e Friedrich Engels, A ideologia alemã. São Paulo: Martins Fontes, 1989, p. 19-21.)

a) Que princípio está sendo defendido por Marx e Engels? Explique sua resposta, justificando a
importância desse princípio na teoria marxista.
b) Cite um fundamento teórico do marxismo e explique sua importância para as ciências humanas.

Resolução (será considerado apenas o que estiver dentro deste espaço).

5.

“Há um consenso solidamente respaldado por fatos, pesquisas e estatísticas de que as áreas mais
preservadas da Amazônia são as terras indígenas, o que já começa a mudar em algumas regiões
devido ao aumento da ofensiva contra estes povos. A resistência dos indígenas contra sua própria
extinção manteve a floresta em pé até hoje. E a demarcação de suas terras ancestrais, determinadas
pela Constituição de 1988, foi a principal responsável por garantir a sobrevivência da floresta. No
entorno das terras indígenas e das áreas de conservação, a boiada já passou. (...). No momento em
que o direito dos indígenas a suas terras ancestrais for eliminado ou fortemente solapado, como propõe
o projeto de lei do marco temporal, acabam as melhores chances de resistência e o genocídio iniciado
há 500 anos pode finalmente ser completado.”
(Eliane
Brum,
“Congresso
decide
extinguir
a
Amazônia.
Em
El
País,
https://brasil.elpais.com/brasil/2021-06-24/congresso-decide-extinguir-a-amazonia.html.)

24/06/2021.

Disponível

em

a) Por que a autora associa a questão ambiental à sobrevivência das reservas dos povos indígenas?
Justifique.

b) O que é genocídio, e por que a autora relaciona o atual momento de revisão da legislação sobre terras
indígenas a um processo iniciado há mais de 500 anos?

Resolução (será considerado apenas o que estiver dentro deste espaço).

