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redação - CoMeNTÁrIo
A prova de redação da FGV/Direito 2015 solicitou uma dissertação em 
prosa na qual o candidato deveria se posicionar sobre o tema "Imprensa 
e democracia: a regulação da imprensa nas sociedades democráticas."

Como base para a reflexão, a Banca Examinadora ofereceu uma coletânea, 
bastante acessível, composta por uma tirinha de Laerte, um fragmento 
da Declaração de Chapultepec, além de mais três fragmentos de textos de opinião, publicados em jornais de grande circulação.

O candidato poderia destacar que a Democracia é um sistema que se constrói pelo diálogo, pelo enfrentamento dos conflitos de 
opiniões divergentes, tendo em vista o bem comum. A liberdade democrática não se restringe, portanto, à conquista exclusiva de 
direitos, mas supõe que o cidadão assuma seus deveres pela conscientização das exigências do convívio social de seu tempo. Em 
função disso, o direito à liberdade de expressão e a garantia à liberdade de imprensa são pilares fundamentais da democracia, uma 
vez que a condição do fortalecimento desse sistema  encontra-se na politização das pessoas. 

Para que o exercício da cidadania seja legítimo por meio de debates enriquecedores, também é fundamental a garantia de acesso 
à formação e à informação, sendo crucial, portanto, o papel da escola - formadora do juízo crítico e do esclarecimento - e da 
imprensa -  disseminadora de informações e de opiniões. Na obra 1984, George Orwell descreve uma sociedade autoritária que, 
entre outros motivos, se sustenta a partir do controle da informação, o que conduz o leitor à conclusão da importância de uma 
imprensa livre na construção da democracia.

Contudo, não se pode considerar a liberdade de imprensa, a liberdade de opinião e o direito à informação como se fossem conceitos similares. 

O direito à informação e a liberdade de expressão são direitos dos cidadãos, cláusulas pétreas da Constitução. Liberdade de 
imprensa é um direito das empresas jornalísticas que só se justifica se utilizado para o cumprimento correto da importantíssima 
missão constitucional que lhe foi conferida. 

Segundo Luis Nassif, em artigo para a revista Carta Capital: "Quando o conceito de liberdade de imprensa foi desenvolvido – no 
bojo da criação do modelo de democracia norte-americano – o pilar central era o da mídia descentralizada, exprimindo a posição 
de grupos diversificados, permitindo que dessa atoarda nascessem consensos e representações.

As rádios comunitárias eram a expressão mais autêntica desse papel democratizante da mídia, assim como as mídias regionais.
Hoje as rádios comunitárias são criminalizadas. E as concessões públicas tornaram-se moeda de troca com grupos políticos, com 
coronéis eletrônicos, que a tratam como propriedade privada."

Nassif leva a considerar que o controle da mídia não se estabelece apenas por meio do Estado autoritário, como na obra de Orweel. 
Também na democracia, apesar de todos os dispositivos jurídicos que garantem a liberdade de imprensa, ela pode não ser livre, 
sobretudo quando é controlada por um grupo restrito de empresas que atua, inclusive, no sentido de cooptar o poder público. O 
filme Tropa de Elite 2: o inimigo agora é outro, de José Padilha, denuncia a realidade brasileira de uma imprensa sensacionalista, 
alienadora, capaz de vincular-se ao governo de maneira corrupta com o único intuito de garantir seus interesses e privilégios. 

É essa realidade que justificaria o debate, em muitos países, da necessidade de um marco regulatório que permitisse a desconcentração 
de mercado, promovendo o florescimento de novos grupos de mídia que troxessem a diversificação e a pluralidade para o setor. Foi 
com esse propósito que países democráticos da Europa e os Estados Unidos desenvolveram regulamentações a fim de assegurar 
que os princípios democráticos fossem respeitados. No Brasil, o debate sobre a criação de um marco regulatório da imprensa não 
é recente, mas ganhou destaque nos últimos anos.

O aluno poderia ressaltar que, dentro dos preceitos democráticos, uma regulamentação da mídia se justificaria desde que não 
houvesse cerceamento da liberdade de expressão e que se constituísse como ferramenta para uma imprensa livre e plural, assim 
como aconteceu com a aprovação do Marco Civil da Internet no Brasil.
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LíNGUa PorTUGUeSa - reSoLUçÕeS

Questão 01

a) No texto apresentado, Michèle Petit se refere à contribuição da literatura para o desenvolvimento intelectual do ser humano, em meio às 
inúmeras adversidades da vida. Para ela, a arte literária carrega uma importância única de “estimular a criatividade e a inventividade”, 
estimulando as “forças de regeneração”, ou seja, dando a força e o estímulo necessários para se suportar e superar as turbulências da “vida 
real”. 

 Quanto à opinião do candidato a respeito de tal contribuição, a resposta passa a adquirir um caráter pessoal. Não é possível determinar 
qual a intenção da GV ao se iniciar uma prova de tamanha importância com um “Você concorda com”. Caso o candidato concorde, é 
possível reforçar sua opinião com base em personagens que tenham passado por momentos difíceis e se superado de alguma forma. Porém, 
a questão abre margens para que se discorde, mostrando que, mesmo que a literatura estimule a criatividade, a vida real não é influenciada 
por ela.

b) A forma verbal “dispõem” pode ser substituída por “desfrutam”, “possuem”, “têm” ou outro verbo de mesmo valor semântico, basta 
atentar-se ao correto uso da preposição regida pelo verbo escolhido.

   O termo “segundo” pode ser substituído por “conforme” ou “de acordo com” ou mesmo “considerando” ou “levando-se em conta”. 

 Possibilidade de resposta: “de acordo com os recursos materiais, culturais, afetivos que possuem e considerando o lugar onde vivem.” 

Questão 02

a) Impertinente o comentário apresentado. O advérbio “obviamente” refere-se não ao fato de a vulnerabilização dispensar comprovação, 
mas ao fato de ela se dar de forma diferente com homens, mulheres e crianças, ou seja, o fato de cada pessoa sofrer as influências de seus 
recursos “materiais, culturais e afetivos” as faz sofrer os efeitos das adversidades “de maneira obviamente bastante distinta”.

b) Impertinente o comentário apresentado. A expressão “sem vãs ilusões” sugere justamente o oposto do que o comentário propõe. De acordo 
com a autora, não se deve relativizar o poder da leitura nesses tempos difíceis, mas fazer uma análise sóbria, calcada na realidade, sem 
visões utópicas, sem subestimar nem superestimar o papel da leitura, ou seja, fazer uma análise “sem vãs ilusões”. 

Questão 03  

a)   É possível, sim, identificar uma ideia comum permeando os textos I e II. Em ambos, há a expectativa de reverter situações difíceis, 
transformando momentos de crise em superação e aprendizado. 

       Enquanto Edgar Morin analisa a transformação da sociedade como um todo, Michèle Petit valoriza a transformação individual, motivada 
pela literatura. Ambos, portanto, têm em seu cerne a mesma visão de Chamoiseau e Glissant, apresentada no texto I: “o desastre ou a crise 
são também, e sobretudo, oportunidades”.

 
b)     O advérbio “paradoxalmente” pode, mantendo-lhe o valor semântico, ser substituído por “contraditoriamente” ou expressões como “mesmo 

que a ideia pareça conflituosa”. Já o verbo “metamorfosear-se” tem como sinônimo “transformar-se” ou expressões como “encontrar em 
si mesmo”. 
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Questão 04

a) Sim. O provérbio “Depois da tempestade, vem a bonança”, que ilustra a crônica de Otto Lara Rezende, também pode ser vinculado aos textos 
I e II, já que ambos tratam da possibilidade de, após uma crise e em decorrência dela, haver a reflexão e a reconstrução. No caso do I, por 
meio da leitura; no II, pela busca de novos sistemas que solucionem problemas.

b) Dentre diversas outras possibilidades, exemplos de marcas literárias são “Uns abalozinhos já têm havido por aí” (coloquialismo), “o vento 
é ao mesmo tempo sopro de vida” (metáfora) e “mas vento me dá nos nervos” (pessoalidade) . De jornalísticas, “Agora passa por Itu esse 
vendaval, com tantas vítimas e tantos prejuízos a lastimar” (informação objetiva sobre um assunto atual e de interesse comum) e “Manuel 
Bandeira associou à canção do vento a canção da sua vida” (informação objetiva sobre a poética de um autor).

Questão 05

a) Sim. Na crônica, o vento é ambivalente porque é apresentado, por um lado, como causador de desastres e sofrimento, “com tantas vítimas 
e tantos prejuízos a lastimar”; por outro, como elemento que leva embora o que é ruim e traz o que é bom, além de ser “sopro de vida”. 
Paralelamente a isso, nos versos de Manuel Bandeira, ele tem caráter negativo, já que afasta do eu lírico elementos bons, como “folhas”, 
“frutos” e “flores”, e, ao mesmo tempo, positivo, porque deixa a vida dele “Cada vez mais cheia / De frutos, de flores, de folhas.”

b) Existem, nos versos, duas figuras de linguagem sonoras: a aliteração dos sons /v/ e /s/ e a onomatopeia, já que essa sonoridade recorrente 
sugere o barulho do vento, daí o caráter mimético.
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NGLêS - reSoLUçÕeS

Questão 01 (Deveria ser respondida em Português)
 O examinador pediu para o candidato, usando suas próprias palavras, explicar o mais recente incidente de espionagem econômica que 

envolveu os Estados Unidos e a China. Deveria também constar a reação dos norte-americanos ao evento recente de espionagem. Em 
seguida, a resposta deveria conter o pensamento do autor do artigo e os argumentos que ele usou no texto. Por último, levando-se em conta 
a questão dos dois países, o candidato deveria se posicionar, defendendo se a opinião do autor foi bem colocada e equilibrada, ou se foi 
equivocada e pouco convincente. Ao responder, era possível levar em conta considerações jurídicas, éticas e práticas.

 Alguns trechos de texto informavam que:

 os Estados Unidos estavam acusando membros militares da China de terem praticado espionagem econômica;

 os Estados Unidos certamente entendem o comportamento da China, porque já havia feito o mesmo para dar início ao seu poder 
manufatureiro;

 o governo Norte Americano, ao longo de sua história, com frequência incentivou a pirataria;

 os governos de Estado incentivavam a importação de máquinas contrabandeadas; que, embora as patentes federais devessem ser concedidas 
unicamente aos inventores, na prática, os americanos estavam recebendo patentes que vinham do exterior;

 os Estados Unidos são atualmente os maiores defensores da aplicação de normas que defendam a propriedade intelectual, que eles declaram 
como necessárias para o crescimento econômico.

Questão 02 (Deveria ser respondida em Inglês)
 Instrução da prova: Esta questão testa a habilidade do candidato em se expressar de modo claro, preciso e relevante. O texto de resposta 

deve conter em torno de 120 palavras.

 Sugestão de abordagem da pergunta: Tendo como tela o assunto da espionagem econômica mencionada no texto usado para a primeira 
questão, o candidato deveria ler o complemento de texto que versava sobre a biopirataria sofrida pelo Brasil e o contrabando de sementes 
de árvores seringueiras, para então responder às questões propostas pelo examinador.

 As questões propostas foram: (sugerimos que o vestibulando siga o roteiro de perguntas propostas)

 Apesar da perda do monopólio da borracha ter sido um prejuízo para o Brasil, de que formas pode o mundo ter se beneficiado por causa da 
dispersão da produção de borracha para outros países?

 Tais benefícios justificam a ação de Sir Henry?

 O Brasil teria o direito de manter tal monopólio?

 Ao responder, considere a importância global militar e industrial da borracha.

 Ademais, mesmo sabendo que a espionagem de qualquer forma seja ilegal, você encorajaria o atual governo brasileiro a praticar intensa 
espionagem econômica?

 Em outra palavras, se importantes vantagens pudessem ser obtidas, deveria o Brasil, na sua condição de país emergente, envolver-se em tal 
prática contra qualquer outra nação, independentemente dessa ser rica ou pobre, amigável ou não?
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Questão 03 (Deveria ser respondida em Inglês - to be answered in English)
 Esta questão deveria ser respondida na forma de redação. Eram fornecidas citações que enfatizavam dois aspectos da questão referente à 

espionagem econômica. A redação deveria ter aproximadamente 120 palavras.

 Após ter lido as citações, era necessário que o candidato se posicionasse se concordava ou não, integral ou parcialmente, com as opiniões 
expostas. Cabia discutir se a espionagem econômica é imoral e um ato de conduta criminal ou se pode ser justificada como um ato que 
promove um bem maior para um número maior de pessoas.

 A abordagem do tema poderia levar em consideração questões éticas, jurídicas e práticas. Mantendo a retidão da argumentação lógica.

Comentário da prova de Inglês:

       Como esperado, a FGV manteve seu padrão de prova ao usar um texto-base para sugerir o tema da prova toda.
       Novamente pediu a Questão 1 em Português para diminuir o número de candidatos eliminados com nota inferior a três.
       As demais questões deveriam ser redigidas em Inglês, com aproximadamente 120 palavras.
       A Questão 2 tinha um roteiro de perguntas, enquanto a Questão 3 pedia uma produção de texto no formato de redação.
      O assunto central da prova foi a espionagem econômica que os Estados Unidos reclamam estar sofrendo, mas na história já praticaram   

muito dessa conduta.
      Essa prova foi muito bem elaborada, exigindo dos vestibulandos reflexão,  preparo específico e conhecimento técnico de vocabulário 

jurídico, para que pudessem fazer boas redações nas Questões dois e três.  
      Os alunos do CPV, por terem treinado em diversas aulas o mesmo modelo de resposta e até mesmo a temática da prova, conseguiram 

resolvê-la. 


