
PROF.	DANILLO	–	Coletânea	de	textos	argumentativos	
	
TEXTO	1:	Artigo	de	opinião	
	
Temos	que	falar	sobre	segurança,	mas	nossos	políticos	
falam	pouco	e	falam	mal	
	
	 A	 segurança	 pública	 deve	 ser	 um	 dos	 principais	
temas	 da	 corrida	 presidencial	 deste	 ano.	 Mas	 o	 debate	
deveria	 ser	 pautado	 em	 fatos	 e	 evidências,	 não	 em	
discursos	 simplistas.	 Membros	 da	 “bancada	 da	 bala”	 do	
Congresso	 —	 muitos	 dos	 quais	 provavelmente	
concorrerão	 à	 reeleição	—	vêm	propondo	 projetos	 de	 lei	
que	só	piorariam	a	já	deteriorada	situação.	
	 Por	 exemplo,	 defendem	 endurecer	 as	 punições,	
para	diminuir	 a	 criminalidade.	Porém,	 aumentar	o	 tempo	
que	 as	 pessoas	 passam	 nas	 já	 superlotadas	 cadeias	 do	
Brasil	 representaria	 um	 presente	 às	 facções	 criminosas.	
Essas	 transformaram	 as	 prisões	 em	 verdadeiros	 campos	
de	recrutamento:	oferecem	aos	que	ingressam	no	sistema	
uma	 segurança	 que	 as	 autoridades	 prisionais	 não	
garantem,	 e	 exigem,	 em	 troca,	 que	 os	 presos	 continuem	
fazendo	parte	da	facção	ao	serem	liberados.	
	 Os	mesmos	políticos	defendem	que	julgar	e	punir	
jovens	 de	 16	 e	 17	 anos	 como	 adultos	 melhorará	 a	
segurança.	Não	oferecem,	porém,	nenhuma	evidência	que	
sustente	 essa	 afirmação.	 Enquanto	 isso,	 estudos	 nos	 EUA	
mostram	 que	 adolescentes	 que	 são	 processados	 no	
sistema	 criminal	 para	 adultos	 têm	 mais	 chances	 de	
reincidir	nos	crimes	depois	de	soltos	em	comparação	com	
aqueles	adolescentes	que	respondem	no	sistema	de	justiça	
juvenil.	
	 O	 que	 o	 Congresso	 deveria	 fazer	 é	 aprovar	
reformas	 abrangentes	 para	 reduzir	 o	 número	 de	 presos	
provisórios	 no	 Brasil,	 e	 garantir	 segurança	 tanto	 aos	
adolescentes	 no	 sistema	 socioeducativo	 quanto	 aos	
adultos	 no	 sistema	 prisional,	 e	 oferecer-lhes	 reais	
oportunidades	 de	 trabalho	 e	 educação	 para	 que	 possam	
mudar	o	rumo	de	suas	vidas.	
	 Há	também	uma	inação	desastrosa	do	Congresso	e	
de	 outras	 autoridades	 em	 relação	 a	 outras	 áreas	 para	 as	
quais	o	Brasil	precisa	desesperadamente	de	reformas.	
	 A	 impunidade	 nos	 casos	 de	 violência	 policial	
enfraquece	 sobremaneira	 a	 segurança	 pública,	 mas	 um	
projeto	 de	 lei	 que	 aperfeiçoaria	 as	 investigações	 de	
homicídios	cometidos	por	policiais	está	parado	em	Brasília	
há	 anos.	 Que	 morador	 de	 comunidade	 se	 apresentaria	
como	 testemunha	 ou	 denunciaria	 à	 polícia	 crimes	 ou	
criminosos	depois	de	ver	policiais	agredindo	e	executando	
pessoas	ou	recebendo	propinas	de	criminosos?	
	 Esses	 abusos	 também	 colocam	 sob	 risco	 de	
represália	 outros	policiais,	 em	 serviço	ou	 fora	de	 serviço.	
Além	disso,	vários	policiais	militares	no	Rio	de	Janeiro	me	
relataram	que	não	denunciaram	os	crimes	de	seus	colegas	
por	medo	de	possíveis	retaliações,	e	até	de	serem	mortos.	
	 Mesmo	após	mais	de	uma	década	da	aprovação	da	
lei	 “Maria	 da	 Penha”	 de	 2006,	 para	 coibir	 a	 violência	
doméstica,	 a	 sua	 implementação	 ainda	 está	 incompleta.	
Delegacias	 da	 mulher	 não	 têm	 funcionários	 suficientes,	
geralmente	fecham	durante	a	noite	e	aos	finais	de	semana,	
e	permanecem	concentradas	nas	grandes	 cidades.	Nossas	
pesquisas	apontam	que	milhares	de	denúncias	de	violência	
doméstica	 não	 são	 investigadas	 adequadamente	 e	 jamais	
chegam	aos	tribunais.	

	 Embora	 grande	 parte	 do	 mundo	 veja	 agora	 as	
drogas	 como	 uma	 questão	 de	 saúde	 pública,	 o	 Brasil	
continua	 com	 a	 sua	 retrógrada	 política	 de	 “guerra	 às	
drogas”,	 que	 contribui	 para	 a	 superlotação	 das	 prisões,	
violência	 nas	 ruas	 e	 o	 fortalecimento	 das	 facções	
criminosas.	 O	 Brasil	 deveria	 descriminalizar	 o	 uso	 de	
drogas	e	considerar	reformas	ainda	mais	profundas.	
	 Eleições	presidenciais	 apresentam	uma	excelente	
oportunidade	para	o	debate	público	dos	problemas	de	um	
país.	Os	brasileiros	não	devem	ser	 iludidos	por	propostas	
que	vêm	fracassando	há	décadas.	Eles	merecem	uma	nova	
política	de	segurança	pública	baseada	em	fatos.	
	
César	 Muñoz	 Acebes	 é	 pesquisador	 sênior	 da	 Human	
Rights	Watch	Brasil.	
(Disponível	 em	
brasil.elpais.com/brasil/2018/02/07/opinion/15180245
45_49946.html)	
	
TEXTO	2:	Editorial	
	
O	Holocausto	na	Polônia	
	
	 A	 lei	 aprovada	 na	 quinta-feira	 pelo	 Senado	
polonês,	 que	 pune	 com	 até	 três	 anos	 de	 prisão	 qualquer	
menção	 à	 responsabilidade	 direta	 de	 poloneses	 no	
Holocausto	–	entre	elas,	a	utilização	da	expressão	“campos	
de	 concentração	 poloneses”	 para	 fazer	 referência	 aos	
erguidos	 pelos	 nazistas	 na	 Polônia	 –,	 não	 contribui	 para	
manter	 a	 memória	 de	 fatos	 que	 caracterizam	 um	 dos	
maiores	 crimes	 da	 humanidade.	 E	 ao	mesmo	 tempo	 abre	
uma	 perigosa	 via	 de	 revisionismo	 sobre	 uma	 atrocidade	
cujo	eco	ressoa	com	força	quase	73	anos	depois	da	derrota	
de	Adolf	Hitler.	
	 Têm	 toda	 a	 razão	 os	 sucessivos	 Governos	
poloneses	 em	 se	 negar	 a	 aceitar	 	 –como	 fizeram	 e	
informaram	 constantemente	 sobre	 isso	 –	 a	 expressão	
“campos	de	 concentração	poloneses”	porque	 foi	o	 regime	
nazista	 da	 Alemanha	 quem	 os	 idealizou,	 construiu	 e	 pôs	
em	 funcionamento.	 Nesses	 campos	 morreram	
exterminadas	milhões	de	pessoas,	entre	as	quais	cidadãos	
poloneses,	na	maioria	judeus.	A	Polônia,	indiscutivelmente,	
foi	uma	vítima	do	nazismo.	Além	do	mais,	ao	contrário	de	
outros	países	ocupados,	em	Varsóvia	jamais	existiu	sequer	
um	 Governo	 colaboracionista	 títere.	 E	 é	 inegável	 o	 papel	
desempenhado	 por	 cidadãos	 poloneses	 não	 judeus	 para	
salvar	seus	compatriotas	judeus.	
	 Mas	não	é	menos	evidente	que	houve	gravíssimos	
e	 documentados	 episódios	 em	 que	 outros	 poloneses	
colaboraram	na	denúncia,	captura,	detenção	e	assassinato	
de	 judeus.	 O	 Holocausto	 não	 foi	 um	 fato	 exclusivamente	
alemão.	O	maquinário	da	morte	encontrou	mãos	cúmplices	
em	 muitos	 países	 subjugados	 pela	 ideologia	 hitlerista,	 e	
entre	eles	também	está	a	Polônia.	
	 As	 leis	 não	 podem	 servir	 para	 ocultar	 a	 história,	
mas	 para	 evitar	 que	 se	 repita.	 Embora	 não	 tenha	 essa	
intenção,	 essa	 lei	pode	dar	asas	a	 teses	negacionistas,	daí	
os	 protestos.	 Os	 únicos	 totalmente	 inocentes	 foram	 as	
vítimas.	 O	 Holocausto	 foi	 um	 crime	 tão	 espantoso	 que	
ninguém	deseja	se	ver	manchado	por	ele.	Mas	aconteceu.	
(Disponível	 em	
brasil.elpais.com/brasil/2018/02/03/opinion/15176749
37_733884.html)	
	
	



TEXTO	3:	Discurso	em	uma	conferência	sobre	o	clima	
	
Discurso	de	Severn	Cullis	Suzuki,	proferido	na	Rio	Eco	92	
	
	 Olá!	 Sou	 Severn	 Suzuki.	 Represento	 a	 ECO	 –	 a	
organização	 das	 crianças	 em	 defesa	 do	 meio	 ambiente.	
Somos	um	grupo	de	crianças	canadenses,	de	12	a	13	anos,	
tentando	 fazer	 a	 nossa	 parte:	 contribuir.	 Vanessa	 Suttie,	
Morgan	Geisler,	Michelle	Quigg	e	eu.	Todo	o	dinheiro	que	
precisávamos	 conseguimos	 por	 nós	 mesmos.	 Viemos	 de	
tão	 longe	para	dizer	que	vocês,	adultos,	 têm	que	mudar	o	
seu	modo	de	agir.	
	 Ao	 vir	 aqui	 hoje,	 não	 preciso	 disfarçar	 meu	
objetivo:	 estou	 lutando	pelo	meu	 futuro.	Não	 ter	garantia	
quanto	 ao	 meu	 futuro	 não	 é	 o	 mesmo	 que	 perder	 uma	
eleição	 ou	 alguns	 pontos	 na	 bolsa	 de	 valores.	 Estou	 aqui	
para	falar	em	nome	das	gerações	que	estão	por	vir.	Estou	
aqui	para	defender	as	crianças	com	fome,	cujos	apelos	não	
são	ouvidos.	Estou	aqui	para	falar	em	nome	de	incontáveis	
animais	morrendo	 em	 todo	 o	 planeta	 porque	 já	 não	 têm	
mais	lugar	para	onde	ir.	
	 Não	 podemos	 mais	 permanecer	 ignorados.	 Hoje	
tenho	medo	de	tomar	sol	por	causa	dos	buracos	na	camada	
de	ozônio;	tenho	medo	de	respirar	esse	ar	porque	não	sei	
que	 substâncias	 químicas	 o	 estão	 contaminando.	 Eu	
costumava	 pescar	 em	 Vancouver	 com	meu	 pai,	 até	 o	 dia	
em	 que	 pescamos	 um	 peixe	 com	 câncer.	 Temos	
conhecimento	 de	 que	 animais	 e	 plantas	 estão	 sendo	
destruídos	a	cada	dia,	e	estão	em	vias	de	extinção.	
	 Durante	toda	a	minha	vida	eu	sonhei	ver	grandes	
manadas	 de	 animais	 selvagens,	 selvas,	 florestas	 tropicais	
repletas	 de	 pássaros	 e	 borboletas,	 mas	 agora	 eu	 me	
pergunto	se	meus	filhos	vão	poder	ver	tudo	isso.	
	 Vocês	 se	 preocupavam	 com	 essas	 coisas	 quando	
tinham	a	minha	idade?	
	 Todas	 essas	 coisas	 acontecem	 bem	 diante	 dos	
nossos	olhos	e,	mesmo	assim,	continuamos	agindo	como	se	
tivéssemos	todo	o	tempo	do	mundo	e	todas	as	soluções.	
	 Sou	apenas	uma	criança	e	não	 tenho	as	 soluções,	
mas	quero	que	saibam	que	vocês	também	não	têm.	Vocês	
não	sabem	como	reparar	os	buracos	da	camada	de	ozônio.	
Vocês	 não	 sabem	 como	 salvar	 os	 salmões	 de	 águas	
poluídas.	Vocês	não	podem	ressuscitar	os	animais	extintos.	
Vocês	 não	 podem	 recuperar	 as	 florestas	 que	 um	 dia	
existiram	 onde	 hoje	 é	 deserto.	 Se	 vocês	 não	 podem	
recuperar	nada	disso,	então	por	favor	parem	de	destruir	!	
	 Aqui	 vocês	 são	 os	 representantes	 de	 seus	
governos,	 homens	 de	 negócios,	 administradores,	
jornalistas	 ou	 políticos.	Mas	 na	 verdade	 são	mães	 e	 pais,	
irmãos	e	irmãs,	tias	e	tios,	e	todos	também	são	filhos.	Sou	
apenas	uma	criança,	mas	sei	que	todos	nós	pertencemos	a	
uma	 sólida	 família	 de	 5	 bilhões	 de	 pessoas,	 e	 ao	 todo	
somos	 30	 milhões	 de	 espécies	 compartilhando	 o	 mesmo	
ar,	 a	 mesma	 água	 e	 o	 mesmo	 solo.	 Nenhum	 governo,	
nenhuma	fronteira	poderá	mudar	essa	realidade.	
	 Sou	 apenas	 uma	 criança,	 mas	 sei	 que	 esse	
problema	 atinge	 a	 todos	 nós,	 e	 deveríamos	 agir	 como	 se	
fôssemos	 um	 único	 mundo,	 rumo	 a	 um	 único	 objetivo.	
Apesar	 da	 minha	 raiva,	 não	 estou	 cega;	 apesar	 do	 meu	
medo,	não	sinto	medo	de	dizer	ao	mundo	como	me	sinto.	
No	 meu	 país,	 geramos	 tanto	 desperdício,	 compramos	 e	
jogamos	 fora,	 compramos	 e	 jogamos	 fora,	 e	 os	 países	 do	
Norte	 não	 compartilham	 com	 os	 que	 precisam.	 Mesmo	
quando	 temos	 mais	 do	 que	 o	 suficiente,	 temos	 medo	 de	
perder	nossas	riquezas,	medo	de	compartilhá-las.	

	 No	 Canadá	 temos	 uma	 vida	 privilegiada,	 com	
fartura	 de	 alimentos,	 água	 e	 moradia.	 Temos	 relógios,	
bicicletas,	 computadores	 e	 aparelhos	 de	 TV.	 Há	 dois	 dias	
aqui	 no	 Brasil	 ficamos	 chocados	 quando	 estivemos	 com	
crianças	que	moram	nas	ruas.	Ouçam	o	que	uma	delas	nos	
contou:	“Eu	gostaria	de	ser	rica,	e	se	fosse	daria	a	todas	as	
crianças	 de	 rua	 alimentos,	 roupas,	 remédios,	 moradia,	
amor	e	carinho.”	Se	uma	criança	de	rua,	que	não	tem	nada,	
ainda	 deseja	 compartilhar,	 por	 que	 nós,	 que	 temos	 tudo,	
somos	ainda	tão	mesquinhos?	
	 Não	 posso	 deixar	 de	 pensar	 que	 essas	 crianças	
têm	a	minha	 idade	e	que	o	 lugar	onde	nascemos	 faz	uma	
grande	 diferença.	 Eu	 poderia	 ser	 uma	 daquelas	 crianças	
que	vivem	nas	favelas	do	Rio.	Eu	poderia	ser	uma	criança	
faminta	 da	 Somália.	 Uma	 vítima	 da	 guerra	 do	 Oriente	
Médio.	Ou	uma	mendiga	da	Índia.	
	 Sou	apenas	uma	criança,	mas	ainda	assim	sei	que	
se	 todo	 o	 dinheiro	 gasto	 nas	 guerras	 fosse	 utilizado	 para	
acabar	 com	 a	 pobreza,	 para	 achar	 soluções	 para	 os	
problemas	 ambientais,	 que	 lugar	 maravilhoso	 a	 Terra	
seria!	
	 Na	 escola,	 desde	 o	 Jardim	 da	 Infância,	 vocês	 nos	
ensinaram	 a	 sermos	 bem	 comportados.	 Vocês	 nos	
ensinaram	a	não	brigar	 com	os	 outros,	 resolver	 as	 coisas	
de	 forma	 adequada,	 respeitar	 os	 outros,	 arrumar	 nossas	
bagunças,	não	maltratar	outras	criaturas,	dividir	e	não	ser	
mesquinho.	Então,	por	que	vocês	 fazem	justamente	o	que	
nos	ensinaram	a	não	fazer?	
	 Não	 esqueçam	 o	motivo	 de	 estarem	 assistindo	 a	
estas	conferências,	e	para	quem	vocês	estão	 fazendo	 isso.	
Vejam-nos	 como	 seus	 próprios	 filhos.	 Vocês	 estão	
decidindo	 em	 que	 tipo	 de	mundo	 nós	 iremos	 crescer.	 Os	
pais	devem	ser	capazes	de	confortar	seus	 filhos,	dizendo-
lhes:	 “Tudo	 ficará	 bem.	 Estamos	 fazendo	 o	 melhor	 que	
podemos”.	 Mas	 não	 acredito	 que	 possam	 nos	 dizer	 isso.	
Será	que	estamos	na	sua	lista	de	prioridades	?	
	 Meu	 pai	 sempre	 diz:	 “Você	 é	 aquilo	 que	 faz,	 não	
aquilo	 que	 você	 diz”.	 Bem,	 o	 que	 vocês	 fazem,	 nos	 fazem	
chorar	 à	 noite.	 Vocês	 adultos	 nos	 dizem	 que	 vocês	 nos	
amam.	 Eu	 desafio	 vocês.	 Por	 favor,	 façam	 as	 suas	 ações	
refletirem	as	suas	palavras.	Obrigada.	
	
1.	 ECO	 é	 a	 sigla	 para	 Environmental	 Children’s	
Organization,	 criada	 por	 Severn	 quando	 tinha	 9	 anos	 de	
idade.	
2.	Cinco	bilhões	era	a	população	da	Terra	em	1992;	agora	
já	passou	dos	7	bilhões	de	pessoas.	
(Disponível	 em	
timblindim.wordpress.com/2008/05/04/discurso-de-
severn-cullis-suzuki-na-rio-eco-92).	
	
TEXTO	4:	Resenha	crítica	de	filme	
	
It	-	A	Coisa	
	
	 Pennywise	é	o	nome	do	palhaço,	mas	não	do	filme,	
que	 o	 identifica	 apenas	 como	 “It”,	 ou,	 em	 português,	 “a	
Coisa”.	 Há,	 claro,	 um	 bom	motivo	 para	 isso:	 Pennywise	 é	
somente	 uma	 versão	 possível	 do	 monstro,	 que	 pode	
assumir	qualquer	forma,	adotando	a	estratégia	de	sugar	da	
vítima	seus	piores	temores	e	então	atirá-los	em	seu	rosto.	
Sua	 força,	 portanto,	 é	 reconhecer	 o	 que	 nos	 faz	 sentir	
vulneráveis	–	não	o	que	nos	enfraquece,	necessariamente,	
mas	 o	 que	 achamos	 poder	 fazê-lo.	 Assim,	 a	 única	 defesa	



possível	 é	 perceber	 que	 o	medo	 não	 é	 o	meio	 de	 ataque,	
mas	o	objetivo	final.	
	 Neste	sentido,	It	pode	ser	interpretado	como	uma	
alegoria	 sobre	 o	 terrorismo,	 que	 se	 torna	 cada	 vez	 parte	
maior	 de	 nossa	 realidade	 –	 e	 os	 filmes	 de	 horror,	 via	 de	
regra,	 são	 particularmente	 eficazes	 em	 sua	 habilidade	 de	
se	 transformar	 em	 metáforas	 que	 assumem	 novos	
significados	de	acordo	com	a	época	em	que	são	produzidos	
e/ou	vistos.	Porém,	o	longa	é	também	um	retrato	sensível	
da	 ansiedade	 característica	 da	 adolescência,	 um	 período	
no	 qual	 descobrimos	 que	 os	 adultos	 que	 antes	
venerávamos	 e	 julgávamos	 infalíveis	 e	 sábios	 são,	 na	
verdade,	profundamente	falhos	e	não	sabem	tanto	quanto	
nos	faziam	crer.	
	 Escrito	 por	 Chase	 Palmer,	 Cary	 Fukunaga	 e	 Gary	
Dauberman,	It	é	a	segunda	adaptação	do	livro	de	Stephen	
King,	que	em	1990	já	havia	dado	origem	a	uma	minissérie	
dividida	 em	 duas	 partes	 e	 que,	 durando	 um	 total	 de	 três	
horas,	contava	com	Tim	Curry	em	uma	performance	que	se	
tornaria	 um	 clássico	 cult.	 Ao	 contrário	 do	 livro	 e	 da	
minissérie,	 contudo,	 esta	 nova	 versão	 abandona	 a	
estrutura	 que	 oscilava	 entre	 as	 versões	 adultas	 e	
adolescentes	 dos	 heróis,	 concentrando-se	 apenas	 nestas	
últimas.	 Liderado	 por	 Bill	 (Lieberher),	 cujo	 irmãozinho	
Georgie	 (Scott)	 desapareceu	 misteriosamente	 depois	 de	
sair	para	brincar	com	um	barquinho	de	papel	na	chuva,	o	
“Clube	 dos	 Perdedores”	 é	 formado	 por	 sete	 jovens	 da	
pequena	cidade	de	Derry,	que,	a	cada	27	anos,	é	palco	de	
uma	 série	 de	 acontecimentos	 trágicos	 envolvendo	 as	
crianças	 locais.	 Tomados	 por	 terríveis	 visões	 provocadas	
pelo	 palhaço	 Pennywise	 (Skarsgård),	 Bill,	 Richie	
(Wolfhard),	 Ben	 (Taylor),	 Mike	 (Jacobs),	 Eddie	 (Grazer),	
Stanley	(Oleff)	e	Bev	(Lillis),	a	única	garota	do	grupo,	ainda	
são	forçados	a	lidar	com	o	bully	Henry	Bowers	(Hamilton)	
e	seus	capangas.	
	 Ambientada	em	1989,	a	narrativa	segue	os	passos	
de	 Super	 8	 e	 Stranger	 Things	 (que	 também	 trazia	 o	
divertido	Wolfhard	 no	 elenco)	 ao	 explorar	 a	 nostalgia	 da	
década	de	80	através	das	canções	e	de	referências	a	títulos	
como	Gremlins	e	Os	Fantasmas	se	Divertem,	não	deixando	
de	 homenagear,	 claro,	 o	 cineasta	 que	 se	 tornou	 ícone	 do	
período:	Steven	Spielberg.	Aliás,	assim	como	o	responsável	
por	 E.T.,	 o	 diretor	 argentino	 Andy	 Muschietti	 é	 hábil	 ao	
evocar	 o	 ponto	 de	 vista	 dos	 jovens	 personagens	 desde	 a	
primeira	 sequência,	 quando	 o	 posicionamento	 baixo	 da	
câmera	 nos	 coloca	 ao	 lado	 de	 Georgie	 enquanto	 este	
enfrenta	 o	 medo	 para	 entrar	 no	 porão	 de	 sua	 casa.	 Do	
mesmo	modo,	 quando	 Stanley	 visita	 o	 escritório	 do	pai	 e	
evita	 olhar	 para	 um	 quadro	 que	 considera	 assustador,	 é	
fácil	 estabelecer	 uma	 identificação	 a	 partir	 de	 nossas	
próprias	 memórias	 da	 infância,	 quando	 a	 imaginação	
conseguia	transformar	os	objetos	mais	prosaicos	em	fonte	
de	apreensão	–	e	não	é	à	 toa	que	Pennywise,	assim	como	
seu	 irmão	 espiritual	 Freddy	 Krueger,	 parece	 se	 divertir	
muito	mais	 apavorando	 suas	 vítimas	 do	 que	 eliminando-
as.	
	 Fotografado	 pelo	 brilhante	 sul-coreano	 Chung-
hoon	Chung,	parceiro	habitual	de	Chan-wook	Park,	It	é	um	
filme	 repleto	 de	 imagens	 simultaneamente	 belas	 e	
horrendas,	 empregando	 as	 sombras	 com	 talento	 para	
construir	uma	atmosfera	lúgubre	sem,	com	isso,	sacrificar	
as	 cores	 –	 e	 gosto	 particularmente	 de	 como	 o	 diretor	 de	
fotografia	 contrasta	 o	 verde	 recorrente	 nos	 cenários	 com	
os	tons	quentes	dos	figurinos	e	de	diversos	objetos	de	cena	
(especialmente	 o	 amarelo	 e,	 evidentemente,	 o	 vermelho).	

Enquanto	 isso,	o	ótimo	design	de	produção	não	só	acerta	
nas	 cores,	 mas	 também	 ao	 conceber	 ambientes	
claustrofóbicos,	 com	 tetos	 baixos,	 corredores	 estreitos	 e	
um	ar	de	decadência	angustiante.	Para	completar,	a	trilha	
de	 Benjamin	 Wallfisch	 evita	 o	 exagero,	 optando	 por	
complementar	 os	 elementos	 visuais	 em	 vez	 de	 suplantá-
los,	 funcionando	 bem	 mesmo	 que	 não	 consiga	 resistir	 a	
certos	 clichês	 ao	 incluir,	 como	 músicas	 diegéticas,	 a	
inevitável	melodia	em	rotação	lenta	cantada	por	crianças	e	
a	 batida	 caixinha	 de	 música	 com	 suas	 tristes	 notas	
metálicas.	
	 E	já	que	mencionei	o	design,	é	preciso	reconhecer	
o	 acerto	 no	 visual	 de	 Pennywise,	 que	 ganha	 dentes	
incisivos	 de	 roedor,	 olhos	 de	 tom	 alaranjado	 que	 exibem	
um	 leve	 e	 incômodo	 estrabismo	 divergente,	 riscos	 que	
saem	 dos	 cantos	 da	 boca	 e	 sobem	 rumo	 à	 testa	 como	
chifres	 diabólicos	 e	 lábios	 de	 um	 vermelho	 vivo	 que	
assumem	 uma	 natureza	 animalesca	 graças	 à	 saliva	 que	
constantemente	 escorre	 por	 eles	 quase	 como	 em	
antecipação	 pela	 refeição	 que	 se	 aproxima	 –	 e	 tudo	 se	
torna	 mais	 eficaz	 com	 a	 composição	 de	 Bill	 Skarsgård	
(filho	de	Stellan	e	irmão	de	Alexander),	que	adota	uma	voz	
desafinada	condizente	com	a	ideia	que	um	psicopata	faria	
de	 um	 palhaço.	 Já	 o	 elenco	 juvenil	 se	 mostra	 coeso	 e	
carismático,	criando	uma	dinâmica	agradável	que	sugere	o	
forte	elo	entre	aquelas	crianças	sem	esquecer	como	esta	é	
uma	 idade	 na	 qual	 provocações	 mútuas	 e	 ofensas	 às	
famílias	 uns	 dos	 outros	 não	 apenas	 são	 constantes	 como	
esperadas.	Aliás,	o	humor	presente	nestas	interações	é	um	
contraponto	 importante	 ao	 medo	 que	 domina	 os	 heróis,	
remetendo	 a	uma	outra	 excelente	 adaptação	de	um	 texto	
de	King,	o	jovem	clássico	Conta	Comigo.	
	 Como	 naquela	 obra,	 diga-se	 de	 passagem,	 os	
adultos	presentes	em	It	se	mostram	ou	ausentes	ou	hostis	
–	 e	 até	 as	demonstrações	de	 amor	 (ou	 “amor”)	 adquirem	
um	 caráter	 excessivamente	 sufocante,	 como	 no	 caso	 da	
mãe	 superprotetora	 de	 Eddie.	 Aliás,	 há	 passagens	 nas	
quais	 os	 adultos	 são	 vistos	 como	 autênticos	 predadores,	
sendo	 especialmente	 chocante	 constatar	 o	 inconfundível	
subtexto	 de	 abuso	 sexual	 presente	 nas	 interações	 entre	
Bev	e	o	pai	(e,	de	forma	similar,	basta	uma	rápida	conversa	
com	o	farmacêutico	 local	para	que	este	também	assedie	a	
pré-adolescente).	 Não	 é	 surpresa,	 portanto,	 que	 um	
elemento	 importante	 da	 estrutura	 do	 filme	 seja	 a	 força	
crescente	dos	jovens	diante	dos	mais	velhos,	o	que	resulta	
em	 arcos	 dramáticos	 que	 têm	 como	 ponto	 importante	 a	
rejeição	da	autoridade	destes	últimos.	
	 O	 que	 nos	 traz	 de	 volta	 ao	 ponto-chave	 desta	
adaptação	de	It,	que	compreende	que	o	verdadeiro	horror	
experimentado	por	aquelas	crianças	é	a	consciência	não	só	
de	que	os	adultos	não	detêm	as	respostas	e	que,	portanto,	
terão	 que	 lidar	 sozinhas	 com	 aquilo	 que	 as	 ameaça,	mas	
que	 a	 idade	 não	 trará	 as	 soluções	 e	 nem	 as	 tornará	
automaticamente	mais	sábias.	E	o	pior:	que	sempre	haverá	
um	 Pennywise	 pronto	 a	 saltar	 das	 sombras	 para	
aterrorizá-las	 e	 tentar	 levá-las	 a	 se	 sentirem	 incapazes	 e	
vulneráveis.	 E	 é	 a	 universalidade	 desta	 percepção	 que	
torna	It	tão	assustador	e	atual.	
	
Pablo	Villaça	
(Disponível	 em	
cinemaemcena.cartacapital.com.br/critica/filme/8402/it-
a-coisa).	
	
	



TEXTO	5:	Dissertação	argumentativa	(Enem)	
	
	 A	 Constituição	 nacional	 prevê	 a	 liberdade	 de	
credo	 e	 de	 expressão	 religiosa,	 sendo	 crimes	 de	
intolerância	considerados	graves	e	de	pena	imprescritível.	
No	entanto,	é	comum	ouvir	piadas	sobre	"macumbeiros"	e,	
em	 alguns	 casos,	 violência	 física	 contra	 praticantes	 do	
candomblé.	 O	 combate	 dessas	 atitudes	 pressupõe	 uma	
análise	histórica	e	educacional.	
	 Por	 razões	 diacrônicas,	 certas	 religiões	 são	
estigmatizadas	 como	 "inferiores".	 No	 Período	 Colonial	
brasileiro,	era	nítida	a	preocupação	dos	jesuítas	e	da	Coroa	
Portuguesa	 em	 "cristianizar"	 os	 indígenas	 e,	
posteriormente,	 os	 negros	 africanos.	 Em	 "Casa	 Grande	 e	
Senzala",	o	sociólogo	Gilberto	Freyre	defende	que	a	cultura	
foi	 formada	 nestes	 três	 pilares:	 nativo,	 colonizador	 e	
escravo.	 De	 fato,	 a	 resistência	 dos	 índios	 e	 dos	 negros	
rendeu	uma	herança	imaterial	híbrida,	contudo,	a	tradição	
etnocentrista	 permanece.	 A	 sociedade,	 muitas	 vezes,	
repete	 visões	 preconceituosas,	 pois	 ainda	 não	 houve	 um	
efetivo	 pensamento	 crítico,	 uma	 conscientização	 que	
contrariasse	o	senso	comum.	
	 O	 ensino	 formal	 também	 corrobora	 a	
problemática.	As	escolas,	por	serem	o	espaço	de	formação	
cidadã	 do	 indivíduo,	 deveriam	 estar	 abertas	 para	 amplas	
discussões	e	para	promoção	de	valores	coletivos.	Não	é	o	
que	 se	 vê,	 por	 exemplo,	 no	 privilégio	 da	 religião	 cristã	 –	
ensaios	teatrais	natalinos,	homenagem	a	santos	e	a	anjos	–	
em	detrimento	 das	 restantes.	 A	 grade	 curricular	 também	
não	 explora	 de	 forma	 profunda	 as	 matrizes	 culturais	
afrobrasileiras	 (as	mais	 discriminadas),	 como	 a	 umbanda	
(uma	 fusão	 do	 cristianismo,	 do	 espiritismo	 e	 dos	 orixás	
negros).	
	 Tendo	 em	 vista	 a	 desconstrução	 da	 herança	
etnocentrista,	 cabe	 à	 sociedade	 civil	 (desde	 estudiosos	
ativistas	 a	 familiares)	 incentivar	 o	 pluralismo	 e	 a	
tolerância	 religiosa,	 através	 de	 palestras	 e	 de	 núcleos	
culturais	gratuitos	em	praças	públicas.	Por	outro	lado,	são	
necessárias	 ações	 do	 Estado	 na	 defesa	 de	 festivais	
escolares	afrobrasileiros	e	na	reforma	da	grade	curricular	
de	 História	 e	 de	 Sociologia,	 por	 meio	 da	 formação	 de	
comissões	 especiais	 na	 Câmara	 dos	 Deputados,	 com	
participação	 de	 especialistas	 na	 área	 de	 Educação,	
objetivando	 a	 uma	 educação	 mais	 aberta	 e	 democrática.	
Assim,	 será	 possível	 formar	 cidadãos	 que	 entendam,	 que	
respeitem	e	que	se	orgulhem	de	sua	cultura.	
	
TEXTO	6:	Propagandas/Anúncios	publicitários	
	

	
	
	


