
RECURSOS CONTRA O GABARITO PRELIMINAR DA PRF 2021 (prof. Márcio Wesley) 

RECURSO 1 de 2 

Questão 17 com o enunciado: “Infere-se do segundo parágrafo do texto que a agressividade 

humana passou por um processo de transformação gradativo de perda de aspectos primitivos e 

animalescos.” 

Resposta preliminar da banca: CERTO. 

Nossa resposta: ERRADO. 

RECURSO (prof. Márcio Wesley) 

Tese. A inferência feita pelo enunciado não se sustenta pelo campo semântico nem pela coerência 

textual e pragmática do segundo parágrafo e do texto. 

Fundamentação. O campo semântico do segundo parágrafo fornece pistas que sustentam a 

inferência coerente de que se trata de controlar/“domar” e moderar aspectos primitivos e 

animalescos. Porém, em lugar dessa inferência coerente, o enunciado da questão propõe a 

inferência de que se trata de perda gradativa de aspectos primitivos e animalescos. Ora, Ingedore 

Villaça Koch e Vanda Maria Elias mostram que “a coerência não está no texto [sic], não nos é 

possível apontá-la, destacá-la, sublinhá-la ou coisa que o valha, mas somos nós, leitores, em um 

efetivo processo de interação com o autor e o texto [sic], baseados nas pistas que nos são dadas e 

nos conhecimentos que possuímos, que construímos a coerência.” (Ler e compreender os sentidos 

do texto, São Paulo: Contexto, 2006, p. 184) Assim, lendo o segundo parágrafo, abordado na 

questão em tela, encontramos o campo semântico de moderação: “a agressividade, assim como 

outras emoções e prazeres, foi domada, ‘refinada’ e ‘civilizada’ [grifei]”. Mesmo o contraste entre 

o período medieval (com violência permitida e franca) e a “civilização” (com autocontrole e 

moderação) não sugere (inferir) perda de aspectos primitivos animalescos: em vez disso, sugere o 

refinamento desses aspectos primitivos e animalescos, sugere o controle de aspectos não perdidos. 

Vale observar que uma redução do grau de comportamento primitivo e animalesco (agressividade) 

não configura perda desse comportamento, mas apenas redução (menor grau) por meio da 

moderação e autocontrole. Em apoio a essa análise, lemos outra passagem agora somente de Koch: 

“as inferências podem ser vistas como processos cognitivos através dos quais o ouvinte ou leitor, 

partindo da informação textual explicitamente veiculada e levando em conta o contexto, constrói 

novas representações semânticas.” (As tramas do texto, 2ª ed., São Paulo: Contexto, 2014, p. 143) 

Dessa forma, ao ler atentamente o segundo parágrafo, novamente deparamos pistas apenas de 

transformação de um comportamento aberta e livremente primitivo e animalesco para um 

comportamento civilizado no sentido de autocontrole e moderação, ou seja, sem perder aspectos 

primitivos e animalescos, mas apenas dominando-os, refreando-os. Em outras palavras, o texto não 

fornece elementos/pistas suficientes para o leitor construir “novas representações semânticas” de 

perda, mas sim de moderação e controle da agressividade e emoções (redução do grau de 

agressividade, mas não a perda da agressividade). Além disso, ao considerarmos a coerência 

pragmática, vemos que o texto se reporta a transformações históricas na atuação da força policial 

para assumir na civilização o papel de controle e prevenção de crimes (que o leitor associará com a 

agressividade mencionada no segundo parágrafo) – sendo assim, a expectativa formada entre 

texto/leitor/mundo leva a perceber um alinhamento entre transformação / moderação da 

agressividade e das emoções (aspectos primitivos e animalescos) para uma realidade de controle 

na civilização, mas não leva a perceber alinhamento com perda de aspectos primitivos e 

animalescos. 

PEDIDO DESTE RECURSO. Alterar a resposta preliminar como CERTO para a resposta definitiva 

como ERRADO. 



 

RECURSO 2 de 2 

Questão 11 com o enunciado: “Um dos traços característicos da modernidade, segundo Norbert 

Elias, é a renúncia de certas emoções e de certos prazeres pelos indivíduos, que, em compensação, 

passaram a ser protegidos da violência devido à atuação do Estado.” 

Resposta preliminar da banca: CERTO. 

Nossa resposta:  ERRADO. 

RECURSO (prof. Márcio Wesley) 

Tese. A renúncia pode ser inferida, embora não possa ser afirmada como pressuposto lógico; 

porém, a compensação foi estabelecida em face de outro polo, e não em face da inferida renúncia. 

Fundamentação. Lemos no segundo parágrafo do texto: “De acordo com a difundida teoria do 

processo civilizador, de Norbert Elias, no Ocidente moderno, a agressividade, assim como outras 

emoções e prazeres, foi domada, ‘refinada’ e ‘civilizada’.” Depois, lemos: “o autocontrole e a 

moderação das emoções que acabaram por se impor na modernidade.” Vamos buscar, no 

conhecido Dicionário Caldas Aulete, alguns significados: para “renunciar”, os significados podem 

ser de “recusar, declinar, abrir mão de algo, renegar, abjurar”; para “domar” (foi domada), os 

significados podem ser de “submeter (animal), tornando-o obediente; domesticar; amansar; fazer 

ceder (um adversário), subjugar; reprimir, conter; para “refinar” (refinada), os significados podem 

ser de “tornar mais apurado, requintado, intenso; submeter (produto) a operações para retirar-lhe 

as impurezas”. Ora, fica claro que o sentido de “renunciar” (enunciado da questão) não traduz 

completa equivalência com os termos do texto (domar, refinar). Explicando: no texto, a civilização 

resultou de domar, refinar emoções e agressividade, ou seja, não se trata de abrir mão, renegar, 

mas sim de moderar as emoções (como consta no texto) e optar pelo autocontrole (mas as emoções 

e prazeres ainda estão ali, somente refreados). Apesar dessa pequena incongruência, como o 

enunciado não direcionou para inferir nem para afirmar/pressupor, então se pode admitir possível 

inferência por associação de contiguidade e semelhança entre os significados de “renunciar”, 

“domar”, “refinar”. No entanto, a compensação apontada nesse enunciado se deu entre outros 

polos que não aqueles indicados no enunciado da questão. Lemos no final do texto: “A conversão 

do controle que se exercia por terceiros no autocontrole é relacionada à organização e à 

estabilização de Estados modernos, nos quais a monopolização da força física em órgãos centrais 

permitiu a criação de espaços pacificados. Em tais espaços, os indivíduos passaram a ser submetidos 

a regras e leis mais rigorosas, mas ficaram mais protegidos da irrupção da violência na sua vida”. 

De fato, a conjunção “mas” pode estabelecer compensação, conforme registra o prof. Doutor 

Antônio Suarez Abreu (USP), em Curso Prático de Redação, editora Ática. Não obstante, no texto, a 

conjunção “mas” conectou a compensação “ficaram mais protegidos” ao polo inicial “Em tais 

espaços [pacificados], os indivíduos passaram a ser submetidos a regras e leis mais rigorosas”, ou 

seja, não conectou ao trecho mais anterior no texto: “o autocontrole e a moderação das emoções 

que acabaram por se impor na modernidade”. Assim, a pretendida renúncia inferida pelo 

enunciado recai, de um lado, sobre emoções e agressividade moderadas e autocontroladas; porém, 

a compensação (ficaram mais protegidos) recai sobre a submissão a regras e leis mais rigorosas; 

não recai sobre a suposta renúncia. Portanto, fica claro que a resposta da questão deve ser como 

ERRADO. 

PEDIDO DESTE RECURSO. Alterar a resposta preliminar de CERTO para a resposta definitiva como 

ERRADO. 

 



 

 

ESCLARECIMENTO/RETRATAÇÃO 

Questão 14 com o enunciado: “Infere-se da leitura do primeiro parágrafo do texto que o 

desenvolvimento de áreas científicas ligadas à justiça criminal no século XIX está associado a visões 

preconceituosas sobre certos grupos de indivíduos.” 

Resposta preliminar da banca: CERTO. 

Nossa resposta: ERRADO. 

Situação: SEM RECURSO; resposta revisada; concordância com a resposta preliminar da banca 

(prof. Márcio Wesley). 

Justificativa. Em primeira análise, pareceu mesmo desconectado o desenvolvimento de áreas 

científicas ligadas à justiça criminal, por um lado, e, por outro lado, as visões preconceituosas sobre 

certos grupos de indivíduos, pois tais visões apareceram no texto atreladas a uma passagem da 

polícia do sistema de justiça para o sistema de governo da cidade como controle social e prevenção 

do comportamento criminoso. Sendo assim, não parecia, a priori, haver vínculo direto entre o 

desenvolvimento de áreas científicas (medicina legal, psiquiatria, criminologia) e o foco nas “classes 

perigosas”, setores vistos (preconceito) como produtores de comportamento criminoso. Aí está o 

problema da nossa resposta preliminar: de fato, o vínculo não é direto, mas sim indireto. Lemos no 

primeiro parágrafo: “Nesse contexto [comento: sentido amplo, não restrito ou direto], 

desenvolveram-se os vários campos de saber vinculados aos sistemas de justiça criminal”. Essa 

passagem mostra o vínculo indireto por meio da expressão ampla “nesse contexto”. Ora, o vínculo 

indireto (mediato, e não imediato) permite a inferência (infere-se, conforme aparece no 

enunciado). Por isso, a resposta preliminar da banca está adequada como CERTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 


