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alidade dá sentido ao sofrimento, 
condição de nosso corpo material, 
mas que tem em si um propósito de 
redenção, não sendo, portanto, ape-
nas um desejo masoquista.

Ser feliz com o sofrimento só tem 
sentido dentro de uma perspectiva 
cristã, não sendo justificável nem 
mesmo a partir de uma filosofia es-
toica, que propugna apenas tolerar 
o sofrimento com naturalidade, com 
resignação e indiferença.

Ser feliz é, portanto, a vivência 
de uma realidade mística, dentro de 
uma tolerância humilde a tudo que 
nos possa atingir, compreendendo 
que nosso nascimento tem um sen-
tido transcendente, pela Vontade de 
um Poder que nos fez nascer. Para 
tanto, será necessário superarmos o 
materialismo dominante em nossa 
cultura letrada, o demônio do ate-
ísmo.

(*) ANTONIO CELSO MENDES, Mestre 
e Doutor em Direito pela UFPR, é 
professor do curso de Direito da PUCPR 
e membro da Academia Paranaense 
de Letras. Autor de “Introdução ao 
Universo dos Símbolos”. E-mail: 
antcmendes@gmail.com; Site: www.
folosofiaparatodos.com.br
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fILOSOfIA

Publicado com apoio do Instituto Ciência e Fé, Instituto Euclides da Cunha e instituições de Ensino

Antonio Celso Mendes (*)

Ora, na multiplicidade de mo-
tivos que cada um considera 
como causadores de feli-
cidade, importa selecionar 

aqueles que não sejam apenas egoís-
tas, pois entre eles há uma diferença 
de alcance que precisamos aprender 
a considerar. Por isso, a conquista 
da felicidade não se torna uma coisa 
fácil, nos exigindo a renúncia de mui-
tas coisas que nos pareçam ilusórias.

Em complemento, precisamos 
estar conscientes de que conquistar a 
felicidade é estar de posse de um es-
tado de espírito otimista em relação 
a tudo que nos afeta, um sentimento 
de fé que nos assegura que nascemos 
para realizar coisas boas, aceitando 
com alegria nossa condição natural, 
nunca desistindo de um desejo per-
tinaz de superação. Isto será a de-
monstração de que a vida, para mim, 
representa alguns desafios a serem 
superados, dependendo apenas de 
esforços em vivenciá-los.

Para tanto, a espiritualidade é 
um valioso auxiliar na conquista 
da felicidade, por nos oferecer uma 
resposta adequada para o sentido 
da vida, sem o qual ficamos a mercê 
da inutilidade do viver. A espiritu-

Momentos de felicidade
Todos nascemos para ser felizes, apesar de todas as limitações que tenhamos 
de enfrentar em nosso viver, usufruindo dos momentos de felicidade, que 
são muitos. Acontece que a cultura humana ainda não encontrou um modus 
vivendi adequado para alcançar tamanha ventura (cfr. DALAI LAMA, A Arte da 
Felicidade. SP, Ed Martins Fontes,2003). Dessa forma, precisamos contribuir 
para alterar tamanho descaso com a felicidade nossa e dos demais.

Tenzin Gyatso, o 14.º Dalai-lama, em 2012

“Veio para ficar”
Nem bem a direita foi derrotada, no segundo 

turno das eleições no Brasil, vamos acordando 
para uma nova realidade, onde ressurge uma for-
ça que pode ser capaz de ocupar espaços onde 
há pouco considerava-se definitivamente morto.

Grande ilusão. A “extrema-direita está alcan-
çando setores importantes da sociedade brasi-
leira”. Mais do que isso: as pessoas que estão 
participando e apoiando as manifestações “leem 
a realidade a partir de perspectivas, letras e 
símbolos fascistas, como a ideia de uma visão 
conspiracionista que explica a realidade. Quem 
está dentro desse movimento percebe o mundo 
somente a partir dessa perspectiva. Estamos fa-
lando, portanto, de uma dimensão fascista e na-
zista que alcançou as massas”, segundo Michel 
Gherman, docente adjunto do Departamento de 
Sociologia da UFRJ e coordenador do Núcleo In-
terdisciplinar de Estudos Judaicos – NIEJ, entre 
outras atribuições.

Destino dessa ideologia política dependerá de 
quem assume o governo brasileiro em 2023, mas 
também da capacidade de reorganização da di-
reita democrática e do Congresso. Independente 
do futuro presidente, “a nova direita veio para fi-
car”.

Surpresa? Vemos nela uma nova ideologia po-
lítica. Prenúncio de uma nova era, ou apenas um 
bom motivo para leitura?

ODAILSON ELMAR SPADA
Editor
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Tristeza tal qual alegria são 
estados fisiológicos e não 
patológicos. Já a persistência 
da tristeza além de períodos 

compreendidos como normais face a 
acontecimentos nefastos na vida das 
pessoas, e que traga prejuízo à quali-
dade de vida dessas pessoas, por per-
da do interesse por ações comuns do 
dia a dia, seria uma característica do 
ente nosológico chamado depressão. 
À luz desse esclarecimento impor-
tante para suas diferenciações, inda-
go: Não estaria havendo uma super-
valorização da tristeza, alçando-a à 
condição de depressão? Emendo essa 
pergunta à outra para instigar ainda 
mais nosso raciocínio. 

O mundo como um todo, não está 
mais triste? O que lhe parece caro 
leitor?

Creio que a sua conclusão coin-
cida com a minha, ou chegarei a ou-
tra conclusão, a de que vivemos em 
universos paralelos!!!! Sim, o mundo 
está mais triste, mas, muito mais 
triste. E vejo por mim mesmo. Sou 
um sujeito extrovertido, positivo e 
com um bom espírito de humor. Não 
raras vezes, me pego mais calado, 
preocupado sem saber aparentemen-
te bem os porquês. Isto porque, nem 
sempre aquela condição emocional é 
fruto daquele momento exato. Daí a 
importância de não guardarmos sen-
timentos negativos, ficando ressenti-
dos, pois estaremos sempre com esse 
veneno dentro de nós.

A globalização nos trouxe a uma 
aproximação sem precedentes com 
toda a aldeia global. Esse fato traz 
consigo duas faces, pois ao mesmo 
tempo que nos conectamos com to-
dos os eventos bons, temos também 
“full time” tragédias naturais, guer-
ras, além das crises políticas do mun-
do todo. Lembram-se a pouco tempo 
todo o problema vivido pela Grécia na 

sua base política com repercussões 
econômicas, sendo nos mostrado um 
país à beira da falência? Tínhamos 
lembranças maravilhosas de suas 
ilhas, o colorido de suas casas com 
flores por todas as ruas, um povo 
alegre que quebra pratos nas festas 
para externar essa alegria. Isso sen-
do mostrado diariamente a você nos 
noticiários de todas as mídias vai te 
trazendo uma carga, que sem se per-
ceber vai mudando seu humor, mes-
mo não estando diretamente envol-
vido com essa questão. Há um senso 
comum de compaixão e solidariedade 
que a todos nós toca. 

Estávamos juntos caçando Bin 
Laden e Sadan Hussein, pois nosso 
espírito de justiça transcende nossas 
barreiras geográficas. Ficamos muito 
contentes com a eleição do presidente 
Obama, muito mais que nas eleições 

de Busch ou Reagan, e por quê? Por-
que compartilhamos e nos alegramos 
com a ascensão de pessoas menos 
favorecidas, que venceram precon-
ceitos raciais, sociais ou de qualquer 
outra razão. O 11 de setembro nos 
atingiu também, somos solidários e 
ficamos comovidos com o sofrimento 
gerado por aquele atentado, e preci-
samente naquele momento ficamos 
muito tristes e preocupados. 

Percebem a relação direta desses 
fatos com muitas das vezes nosso au-
mento de tristeza e quietude, sem que 
nos apercebamos diretamente dessa 
relação? Esse processo de globaliza-
ção nos tornou vizinhos dos gregos 
e de toda a humanidade. A matança 
consentida das baleias no Japão ou 
de elefantes na África parece estar 
acontecendo aqui no nosso quintal. 
Todas essas informações, todas essas 

imagens, ficam guardadas em nosso 
subconsciente como fontes de preo-
cupação, mesmo estando a ocorrer a 
milhares de quilômetros de onde es-
tamos, nos atingem diretamente via 
imagens chocantes. 

Fora isso, temos nossa própria 
produção de tragédia interna. Não 
basta noticiar um acidente entre um 
carro e uma moto, tem-se que mos-
trar o corpo ao lado, ou a dificuldade 
de resgate de corpos mutilados em 
acidente aéreos. Não basta informar 
sobre o sequestro de uma criança, 
tem-se que entrevistar os pais em es-
tado de choque, transfigurados pela 
tristeza. Maria Antonieta, a rainha 
louca, dizia, pão e circo para o povo. 
Se um acidente não tem mortos não 
serve. Se um atentado não tem tragé-
dia não interessa.

Então, afora problemas pessoais 

específicos pelos quais todos passa-
mos na vida, e que possam contri-
buir para um estado depressivo que 
necessite de um tratamento especia-
lizado, com medicação devida, fora 
isso a grande maioria das pessoas 
está triste. Triste porque não se afas-
ta dos noticiários, desde a primeira 
hora que acorda, até o momento que 
vai dormir. Seu subconsciente repleto 
de preocupações com seus problemas 
e os do mundo todo. Tenta dormir e 
não consegue e não sabe porquê. Daí 
vem remédio para dormir, remédio 
para acordar e outro para manter-se 
feliz!!!

Durma com um barulho desses!!!!

(*) EDMILSON MARIO FABBRI é clínico 
e cirurgião geral, dirige a Stressclin - Clínica 
de Prevenção e Tratamento do Stress, é um 
dos diretores do Instituto Ciência e Fé.

COMpORTAMENTO

Edmilson Fabbri (*)

frimufilms / Canva

Tristeza e Depressão
Existe um fato que tem me chamado muito a atenção, e que trago para esta reflexão do mês, qual seja: A quantidade de 
pessoas que faz uso de antidepressivos atualmente. Isto nos remete a uma inevitável conclusão: Ou as pessoas estão 
mais depressivas ou estamos medicando um ente fisiológico chamado tristeza.
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Felicidade, qualidade de vida 
e bem estar são objetivos 
presentes no projeto de vida 
de milhares de pessoas. Mas 

a maneira de alcançar cada ponto 
acontece muitas vezes de forma in-
dividual.

A fim de entender como esses 
processos se dão de forma científi-
ca, a ciência da felicidade contempla 
duas áreas no estudo do bem estar: a 
psicologia positiva e o mindfulness.

Além de definir mapear cientifi-
camente como funciona o processo 
de busca da felicidade, esses dois 
métodos têm um papel importante 
no desenvolvimento humano.

Reconhecendo a importância des-
se novo ramo da ciência, universida-
des brasileiras e internacionais estão 
oferecendo cursos de Pós-Graduação, 
que vem atraindo especialistas das 
áreas de psicologia e neurociência. 
Um exemplo é o da PUCPR com o 
curso de Neurociência, Psicologia Po-
sitiva e Mindfulness, como um pro-
grama da Pós PUCPR Digital.

Mas o que é Psicologia Positiva? 
Quais as aplicações e benefícios? E o 
Mindfulness, que normalmente está 
associado a esse estudo? Entenda a 
seguir:

Psicologia positiva
A psicologia positiva é um movi-

mento recente dentro da ciência psi-
cológica que visa a fazer com que os 
psicólogos contemporâneos adotem 
"uma visão mais aberta e apreciati-
va dos potenciais, das motivações e 
das capacidades humanas" (Fonte: 
Sheldon & King, 2001, p. 216), enfa-
tizando mais a busca pela felicidade 
humana que o estudo das doenças 
mentais.

História
Embora as pessoas venham dis-

cutindo a questão da felicidade hu-
mana pelo menos desde a Grécia An-

tiga, a psicologia tem sido criticada 
por seu direcionamento preponde-
rantemente voltado às questões de 
doença mental, em vez da "sanidade" 
mental. Vários psicólogos humanis-
tas, tais como Abraham Maslow, Carl 
Rogers, Erich Fromm e Carl Jung, de-
senvolveram teorias e práticas bem-
sucedidas que envolvem a felicidade 
humana, a despeito da falta de evi-
dência empírica sólida ao tempo em 
que desenvolveram seus trabalhos. 
Seus sucessores não deram sequên-
cia à obra, enfatizando a fenomeno-
logia e histórias de casos individuais.

Recentemente, as teorias de de-
senvolvimento humano desenvol-
vidas pelos psicólogos humanistas 
encontraram suporte empírico em 
estudos feitos por psicólogos positi-
vos e humanistas, especialmente na 
área da teoria autodeterminante.

Pesquisadores empíricos nes-
te campo de estudo incluem Donald 
Clifton, Albert Bandura, Martin Se-
ligman, Armindo Freitas-Magalhães, 
Ed Diener, Mihaly Csikszentmihalyi, 
C. R. Snyder, Christopher Peterson, 
Shelley Taylor, Barbara Fredrickson, 
Charles S. Carver, Michael F. Scheier 

e Jonathan Haidt.
Peterson e Seligman (2004) de-

senvolveram um sistema de classi-
ficação para os aspectos positivos, 
enfatizando as forças e o caráter 
denominado Values in Action (VIA) 
– Classification of Strengths and Vir-
tues Manual (Tradução livre: Valores 
em ação - Manual de classificação de 
forças e virtudes). Nesse manual as 
forças foram divididas em caracte-
rísticas emocionais, cognitivas, re-
lacionais e cívicas e em seis grupos 
de virtudes: sabedoria, coragem, hu-
manidade, justiça, temperamento e 

Psicologia Positiva e Mindfulness:

Você sabe a diferença?

Saiba como essas 
duas áreas estão 
conectadas no 
estudo do bem estar 
e da felicidade

Meditação e mindfulness são práticas que se completam
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transcendência.
A Psicologia Positiva une a psico-

logia e a neurociência no estudo dos 
estados de alegria, problemas que 
podem gerar doenças depressivas e 
as formas de tratamento para cada 
transtorno.

Esse movimento teve início com 
o psicólogo Martin Seligman, que 
também foi um dos precursores 
do modelo PERMA, um conjunto de 
ações capazes de promover saúde, 
bem estar e felicidade.

Além disso, os conhecimentos di-
fundidos nessa área também trazem 
benefícios na vida profissional como 
confiança, autoestima, empatia nos 
relacionamentos que estimulam a 
produtividade.

Mindfulness
Já técnica de mindfulness é uma 

forma de praticar a felicidade diaria-
mente.

Reconhecido pela Psicologia Posi-
tiva e pela Neurociência, o Mindful-
ness é uma técnica que utiliza a res-
piração como uma forma de alcançar 
o bem estar mental.

Podendo ser realizado por qual-
quer pessoa, o Mindfullness é uma 
maneira de utilizar os sentidos para 
se fazer mais presente no ambiente 
em que se encontra.

Entre os resultados estão a redu-
ção da ansiedade, controle do estres-
se, o desenvolvimento da memória, 
gerenciamento das emoções, aumen-
to da capacidade cognitiva.

Como utilizar a psicologia positi-

va e o mindfulness a favor do bem 
estar?

Assim como você viu, a psicolo-
gia positiva e o mindfulness cami-
nham juntas na promoção do bem 
estar. Enquanto a psicologia positiva 
trabalha a área da ciência como um 
todo, o mindfulness se faz presente 
nas pequenas ações do dia.

Quando combinadas, essas duas 
áreas auxiliam na promoção do bem 
estar e podem estimular o desenvol-
vimento humano de forma saudável. 
Para entender mais como funciona e 
se tornar um especialista em quali-
dade de vida.

A falta de atenção no momento 
presente é algo constante na nossa 
rotina. Dificilmente estamos 100% 
atentos às tarefas que estamos exe-
cutando ou ao que alguém está falan-
do. Parte dessa culpa, são dos muitos 
estímulos que recebemos, mas o que 
você vai ver aqui é que o Mindfulness 
pode te ajudar a fazer mudanças nes-
se comportamento.

Estudos apontam que nossa men-
te está dispersa e distraída em nossos 
pensamentos durante praticamente 
47% do tempo. Ou seja, é como se 
metade da vida estivéssemos pen-
sando no passado e no futuro, e dei-
xando de lado o presente.

Não estar com a mente tranqui-
la pode afetar não só a vida pessoal, 
mas também profissional da pessoa. 
Por isso, cada vez mais empresas in-
vestem em um employee experience 
completo, com ações que cuidam da 
saúde mental dos colaboradores.

Além disso, essa falta de foco 
pode causar outros sintomas e pro-
blemas relacionados ao bem-estar, 
como ansiedade e o estresse, além de 
prejudicar a nossa felicidade com as 
conquistas e momentos presentes.

Mindfulness parece complicado, 
mas já se fala muito sobre isso no 
trabalho ou em grupos focados em 
bem-estar emocional. Por isso, vamos 
explicar como essa prática cientifica-
mente comprovada funciona e como 
você pode aplicá-la no dia a dia.

O que é 
mindfulness?

Mindfulness, ou atenção plena, 
é a prática de se estar no momento 
presente da maneira mais consciente 
possível. Ou seja, focas sua atenção 
em cada movimento, situação, respi-
ração.

Por isso, é você deixar de lado as 
distrações, pensamentos externos e 
sentimentos anteriores, para inten-
cionalmente sentir, ouvir, viver ple-
namente a situação presente.

Esse é um exercício intencional, 
pois é preciso dedicação e autorregu-
lação por parte de cada pessoa para 
se alcançar os resultados. Então, po-
demos dizer que as técnicas de min-
dfulness são basicamente atividades 
que conectam ação e pensamento.

Além disso, o Mindfulness tam-
bém é conhecido como a Psicologia 
da Atenção Plena. Ou seja, onde o psi-
cólogo trabalha a disciplina da mente 
com o objetivo de aumentar o foco.

Tudo isso pode ser aplicado tanto 

na vida pessoal quanto na profissio-
nal. Por isso, é muito comum entre 
profissionais e estudantes que estão 
buscando melhorar seu desempenho 
e performance.

Mindfulness e a 
psicoterapia

Além disso, vale lembrar que o 
Mindfulness também pode ser reco-
nhecido como uma vertente entre os 
tipos de terapias.

Isso porque, muitos dos benefí-
cios que listamos que vem a partir da 
prática podem ajudar no tratamento 
de transtornos como a ansiedade, 
síndrome de Burnout e até da de-
pressão.

Mas, o Mindfulness não substitui 
nenhuma etapa do tratamento, ele é 
apenas mais uma ferramenta aces-
sível a profissionais da psicologia e 
psiquiatria.

7 dicas para 
praticar 
mindfulness

Separamos um passo a passo 
com sete exercícios para você possa 
experimentar o Mindfulness:

Preste atenção na 
sua respiração

Aqui a ideia é que você consiga 
perceber como o ar entra e sai ao 
realizar a respiração. Com esse exer-
cício, que pode ser feito assim que 
acordar e ao longo do seu dia, você 
irá conseguir perceber como ela se 
altera e como ela interfere em suas 

ações. O encontro com a sua respira-
ção também é um encontro com você 
próprio.

Exercite a sua 
capacidade de 
ouvir

Quantas vezes você já não con-
cordou ou discordou de algo que al-
guém está falando, antes mesmo que 
essa pessoa termine de falar? O Min-
dfulness propõe que você escute, ab-
sorva e pense no que está sendo dito, 
antes de emitir uma opinião rasa ou 
superficial.

Repare na sua 
forma de comer

Comer não é apenas o ato de sa-
tisfazer algum desejo ou de se man-
ter vivo, por isso, tenha calma ao se 
alimentar, repare quais os cheiros e 
texturas daquilo que está te alimen-
tando, cuide da sua mastigação e per-
ceba o trabalho do seu corpo durante 
a refeição.

Perceba como você 
anda

Você já reparou como você anda? 
E como você corre? Durante essa ati-
vidade tão rotineira, nem nos damos 
conta de como estamos pisando, res-
pirando, caminhando ou correndo. O 
ato de andar parece simples, mas ele 
envolve diversas partes do seu cor-
po, então que tal perceber qual a sua 
atitude?

Hábitos rotineiros
Todo mundo faz xixi, toma ba-

nho e escova os dentes todos os dias, 
mas você já percebeu onde vai o seu 
pensamento enquanto pratica essas 
ações? E por que não se concentrar 
somente em executar essas ativida-
des, sem pensar em outras tarefas 
passadas ou que ainda nem aconte-
ceram?

Perceba o ambiente 
que você está

A vida é convivência diária com 
múltiplas personalidades, humores e 
estados de espírito. Por isso, sinta o 
que está sendo vibrado ao seu redor e 
tenha respostas mais assertivas.

Faça breves pausas
A gente corre tanto que esquece 

de absorver as sensações e benefí-
cios do que acabamos de executar e 
já partimos para a próxima. Ter proa-
tividade ajuda a ter mais dinamismo, 
mas também nos deixa cegos para 
comemorar pequenas conquistas ou 
aprender com possíveis erros.

Por Pós PUCPR Digital, Wikpédia
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Dizem que a história das 
eleições no Brasil começou 
de fato em 1532 na vila de 
São Vicente em São Paulo, 

quando os moradores locais escolhe-
ram o conselho municipal da cidade. 
A eleição foi indireta e era proibida 
a presença de autoridades no local 
para evitar a intimidação das pesso-
as. Mas foi só em 1821 que as pessoas 
deixaram de votar apenas no contex-

to municipal. Nessa ocasião, os elei-
tores eram apenas os homens livres, 
os analfabetos podiam votar, não 
existiam partidos políticos e o voto 
não era secreto.

Na década de 30, com a queda 
da Bolsa de Nova York, o Brasil en-
trou numa crise sem precedentes 
por causa da exportação do nosso 
maior produto, o café. O país perdia 
o seu maior mercado consumidor. 

Tudo isso acabou fazendo com que 
a mulher passasse a ter uma maior 
participação no mercado de trabalho 
o que acabou auxiliando na sua parti-
cipação através do voto. Foi também 
nesse período que o voto passou a ser 
secreto.

Entretanto, somente em 1955 a 
Justiça Eleitoral encarregou-se de 
produzir as cédulas eleitorais, a fim 
de evitar fraudes, além de exigir o tí-

tulo com foto. Mais tarde, com o gol-
pe militar de 64, ficou proibido o voto 
direto para a Presidência da Repúbli-
ca e o Brasil amargou vários anos 
sem que os seus cidadãos pudessem 
exercer o seu direito à cidadania.

Em 1984, o movimento Diretas 
Já levou milhares de pessoas às ruas 
para a volta das eleições diretas para 
presidente. O primeiro presidente 
civil foi eleito em 1985. A escolha do 

presidente Tancredo Neves animou a 
população e marcou o fim do regime 
militar e o início do período de rede-
mocratização do País. Mas foi só em 
1989 que o brasileiro voltou a escolher 
o presidente da República pelo voto 
direto. O país estava finalmente cami-
nhando em direção à democracia!

A década de 90 surgiu com um 
grande avanço para a história elei-
toral brasileira: as urnas eletrôni-
cas. Elas passaram a ser utilizadas 
em 1996 e em 2000 já estavam por 
todo país, trazendo mais confiança 
e credibilidade ao processo eleitoral, 
além de agilizar a apuração dos votos 
e reduzir muito as fraudes que eram 
constantes. Atualmente, após novos 
ajustes, as urnas se modernizaram e 
ganharam scanner para identificação 
de digitais e leitor biométrico. Por 
causa desses avanços, o sistema elei-
toral brasileiro é considerado um dos 
mais avançados e seguros do mundo!

Por isso, falar sobre eleição é 
falar sobre a nossa história que vai 
se consolidando a cada pleito. Entre 
erros e acertos, vamos construindo a 
nossa trajetória rumo a uma demo-
cracia plena e inclusiva. O momento 
que se aproxima é de suma impor-
tância para o nosso país! Votar é um 
direto que foi adquirido como resul-
tado de muitas lutas! Foram homens 
e mulheres que sonharam com um 
país melhor para todos, mais justo, 
mais tolerante, mais plural! A nos-
sa história ainda está sendo escrita 
e mais um capítulo será iniciado no 
próximo domingo. Como diriam os 
romanos: “Alea jacta est” ou a sorte 
está lançada!

(*) MARIStELA R. S. GRIPP é 
Doutora em Estudos Linguísticos e 
Professora do curso de Letras do 
Centro Universitário Internacional – 

UNINTER.

As eleições e a
história do Brasil

Maristela R.S. Gripp (*)

A primeira eleição realizada no Brasil aconteceu na Capitania de São Vicente em 1532, durante o período colonial.
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As eleições existem no Brasil desde 
o período colonial, embora os critérios 
estabelecidos fossem completamente di-
ferentes dos atuais. O modelo atual do 
sistema eleitoral brasileiro foi estabelecido 
com a Constituição 1988, determinando o 
sufrágio universal para todos com mais de 
18 anos, incluindo os analfabetos.

As eleições são um mecanismo funda-
mental no funcionamento de nosso país, 
pois são elas que determinam quem serão 
os representantes da população e os gesto-
res do país nas esferas políticas. O modelo 
eleitoral nosso atualmente é democrático e 
a população tem o direito de escolher quem 
será eleito. Mas nem sempre foi assim e é 
o que veremos neste texto.

ELEIÇÕES NO PERÍODO 
COLONIAL

Durante o período colonial, eram reali-
zadas eleições nos territórios da América 
Portuguesa. Claro que o modelo adotado 
nessa época não era nada parecido com 
o atual, sobretudo na questão do alcance 
da cidadania. Nesse período, as eleições 
eram realizadas para determinar quem se-
riam os escolhidos para ocupar os cargos 
nas câmaras municipais.

As câmaras municipais eram a grande 
autoridade do Brasil no âmbito municipal, e 
a escolha daqueles que ocupariam os car-
gos nesse órgão se dava a cada três anos, 
segundo estipulavam as Ordenações do 
Reino. Somente os chamados “homens 
bons” tinham direito a se candidatar.

Os homens bons eram portugueses com 
uma linhagem nobre, católicos e que pos-
suíam posses. Nessa eleição os homens 
bons votantes escolhiam eleitores entre 
eles, e esses eleitores indicavam alguns 
nomes para o cargo. Ao final desse pro-
cesso, os nomes indicados eram eleitos 
por meio de um sorteio.

ELEIÇÕES NO PERÍODO 
MONÁRQUICO

Depois da Independência, o Brasil se or-
ganizou por meio da Constituição de 1824. 

No quesito eleitoral, esse documento foi 
o responsável por ditar como funcionaria 
a escolha dos cargos políticos. Primeira-
mente, essa Constituição definia que os 
eleitores eram somente os homens com 
mais de 15 anos e livres. Ainda existia um 
critério de renda para garantir o direito ao 
voto.

Para ser um eleitor, era necessário ter, no 
mínimo, renda de 100 mil réis por ano, mas 
essa exigência de valor aumentava caso a 
pessoa quisesse se candidatar. O sistema 
eleitoral durante a monarquia era indireto, 
ou seja, os eleitores não votavam direta-
mente no seu candidato, mas sim em re-
presentantes que elegeriam os deputados.

As eleições durante o período monárqui-
co seguiam um esquema específico, mos-
trado a seguir.

Os eleitores, chamados de eleitores da 
província, elegiam os compromissioná-
rios.

Em seguida, os compromissionários ele-
giam os eleitores da paróquia.

Depois, os eleitores da paróquia elegiam 
os eleitores da comarca.

Por fim, os eleitores da comarca elegiam 
os deputados.

Esse era o sistema para eleger os depu-
tados, uma vez que as regras para eleger 
os senadores determinavam que o impe-
rador deveria escolher um dos três candi-
datos mais votados para ocupar o cargo 
em caráter vitalício. Nesse sistema elei-
toral, ex-escravos poderiam votar, desde 
que reunissem as condições (100 mil réis 
anuais, sexo masculino e ter mais de 25 
anos).

Esse sistema foi bruscamente alterado 
na década de 1880. Nesse período come-
çou a ser esboçado, em certos grupos da 
sociedade, um desejo de reformas para 
que o sistema eleitoral incluísse uma par-
cela maior da população. No entanto, os 
interesses das elites eram outros e, per-
cebendo que a abolição da escravidão era 
inevitável, elas se movimentaram para res-
tringir mais ainda o acesso à cidadania.

Com isso, foi aprovada em 1881 a Lei 
Saraiva. Essa lei determinava que o voto 

seria direto. O historiador Renato Lessa 
fala que ela também visava ampliar o con-
trole da monarquia sobre o sistema eleito-
ral. Essa lei gerou uma redução drástica no 
eleitorado brasileiro, e o número de eleito-
res caiu de 1.114.066 para 157.296. Esse 
número correspondia a cerca de 1,5% da 
população brasileira.

ELEIÇÕES NO PERÍODO 
REPUBLICANO

As eleições e o direito ao voto no Brasil 
durante o período republicano passaram 
por inúmeras modificações. Com a Pro-
clamação da República, em 1889, o Brasil 
transformou-se em uma república e, por 
isso, uma nova Constituição foi elaborada 
no país. A Constituição de 1891 foi a Carta 
Constitucional do Brasil durante todo o pe-
ríodo da Primeira República.

Ela ampliou o direito ao voto, mas, ainda 
assim, era limitada. Essa Constituição só 
permitia que homens maiores de 21 anos 
votassem, mas excluía os analfabetos, os 
soldados de baixa patente, mendigos e 
religiosos com voto de obediência. Esse 
primeiro período da república no Brasil fi-
cou marcado pelas eleições recheadas de 
fraudes.

Depois da Revolução de 1930, Vargas 
assumiu e, durante 15 anos, não aconte-
ceram eleições presidenciais no Brasil. Em 
1938, eleições foram marcadas, mas elas 
foram canceladas depois que Vargas apli-
cou o golpe do Estado Novo. Desse perí-
odo, uma mudança significativa foi a con-
quista do direito ao voto pelas mulheres no 
ano de 1932. A primeira eleição no Brasil 
que teve a participação de mulheres como 
eleitoras se deu em 1933, quando foram 
organizadas eleições para a formação de 
uma Assembleia Constituinte.

Depois da Era Vargas, o Brasil viveu sua 
primeira experiência minimamente demo-
crática: a República de 1946, conhecida 
também como Quarta República. Nesse 
período uma nova Constituição foi promul-

gada e novas regras foram estipuladas. 
Ficou decidido que todos os cidadãos com 
mais de 18 anos teriam direito ao voto, me-
nos os analfabetos.

Na Quarta República, ficou determinado 
que os brasileiros deveriam votar separa-
damente para presidente e vice-presiden-
te, em mandatos de cinco anos de duração 
e sem direito à reeleição. Nesse período 
foram realizadas quatro eleições presiden-
ciais, e o funcionamento desse sistema 
democrático foi interrompido com o golpe 
civil-militar de 1964.

Veja os presidentes eleitos durante a 
Quarta República:

(eleição de 1945) Eurico Gaspar Dutra, 
com 55% dos votos;

(eleição de 1950) Getúlio Vargas, com 
48% dos votos;

(eleição de 1955) Juscelino Kubitschek, 
com 36% dos votos;

(eleição de 1960) Jânio Quadros, com 
48% dos votos.

No período da ditadura, não houve elei-
ções presidenciais no Brasil, uma vez que 
os militares instituíram eleição por meio de 
Colégio Eleitoral a partir do Ato Institucio-
nal número 2. A população brasileira só 
teve direito ao voto novamente a partir da 
década de 1980, com o processo de aber-
tura democrática do Brasil.

ELEIÇÕES NO BRASIL 
ATUAL

O fim da ditadura marcou o início da 
Nova República, e o Brasil vivenciou um 
novo período democrático. Com a Cons-
tituição de 1988, ficou decidido que todos 
os brasileiros acima de 18 anos são obri-
gados a votar, mas, dos 16 anos aos 18 
anos e depois dos 70 anos, o direito ao 
voto é facultativo. Uma das grandes con-
quistas desse período foi a determinação 
de que analfabetos também podem votar.

Fonte: Portal Prepara Enem: https://www.preparaenem.
com/politica/historia-das-eleicoes-no-brasil.htm

Evolução das eleições no Brasil
pOLÍTICA

Charge ironizando o sistema de votação conhecido por “voto de cabresto”

Urna eletrônica, moderno sistema de votar
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A decisão sobre quem assume 
a Presidência da República 
em 1º de janeiro de 2023, 
agora adiada para depois do 

segundo turno, será crucial para o fu-
turo do bolsonarismo enquanto ideo-
logia política de apelo popular.

Jair Bolsonaro (PL) não se reele-
geu. O resultado é perder a chave dos 
cofres públicos. A previsão é ver sua 
base de apoio minguar drasticamen-
te no Congresso e entre os militares. 
Mas as manifestações de apoio da 
direita radical ainda tem forte poder 
de decisão.

Nesse cenário, o bolsonarismo 
tende a voltar a ser o que era antes 
de o ex-capitão do Exército ser alçado 
ao poder em 2018: um movimento de 
nicho, restrito a um círculo de apoia-
dores mais radicais e com inclinações 
autoritárias.

A derrota do atual presidente nas 
urnas, contudo, parece minimizada 

após a demonstração de força do bol-
sonarismo no primeiro turno: con-
trariando o quadro traçado pelas pes-
quisas eleitorais, ele teve 51 milhões 
de votos (43%), contra 57 milhões 
(48%) do candidato da oposição, Luiz 
Inácio Lula da Silva (PT).

Além disso, seu partido, o PL, ele-
geu a maior bancada da Câmara (99 
de 513 assentos) e ocupou 13 das 27 
cadeiras na disputa no Senado. Já o 
PP e Republicanos, que apoiam o pre-
sidente, terão 88 deputados federais 
e dez senadores.

  Pesquisadora do Centro Bra-
sileiro de Análise e Planejamento 
(Cebrap), Lilian Sendretti diz ver no 
novo Congresso uma "desidratação 
da oposição de direita ao Bolsonaro", 
resultado do orçamento secreto. "O 
espaço da direita tornou-se hege-
mônico, tendendo ao bolsonarismo", 
avalia a cientista política.

Para a jornalista Consuelo Die-

guez, autora de “O ovo da serpente”, 
livro que investiga as origens do bol-
sonarismo e sua ascensão ao poder, 
independente de quem vencer a elei-
ção, uma coisa é certa: "Essa nova di-
reita veio para ficar, e o país terá que 
lidar com ela. Com ou sem Bolsonaro 
eles estão aí e vão querer se posicio-
nar, voltar às ruas."

A mesma avaliação é feita por 
Magali Cunha, doutora em Comuni-
cação e editora do Coletivo Bereia, 
agência de checagem voltada para 
o público religioso. O bolsonarismo, 
sustenta ela, "é maior do que Bolso-
naro", dialogando com o antipetismo, 
o antiesquerdismo, o conservadoris-
mo religioso e o autoritarismo.

O que acontece com o bolsonaris-
mo ao Bolsonaro perder a eleição?

Tudo dependerá da capacidade da 
direita democrática de se recompor e 
apresentar nomes viáveis de oposi-

ção; da relação entre o novo governo 
e o Congresso; e, principalmente, do 
desempenho de Lula à frente do Pla-
nalto.

Dieguez aponta que o eleitorado 
de direita comporta diversas frentes 
além da bolsonarista: lavajatistas, 
liberais na economia, conservadores 
nos costumes – nem todos entusias-
tas convictos do candidato. A viabi-
lização de outros nomes à direita e 
uma construção política mais inclusi-
va poderá atrair quem caminha sob o 
estandarte de Bolsonaro por falta de 
opções mais viáveis, avalia.

"Toda essa nova direita é faná-
tica bolsonarista? Acredito que não. 
É essa direita que precisa encontrar 
uma liderança que a represente", ar-
gumenta Dieguez. "As pessoas preci-
sam de voz. Se não, o Lula fracassan-
do, esses eleitores vão ser atraídos de 
novo para a ultradireita."

Ela cita ainda o número de votos 
dados a Bolsonaro no segundo turno 
como outro fator relevante: "Perden-
do por pouco do PT, será preciso ver 
como as forças políticas vão se orga-
nizar."

Presidente do Cebrap e professor 
da Unicamp, Marcos Nobre segue 
raciocínio semelhante: sem o surgi-
mento de uma nova liderança da di-
reita democrática, o país estará sob 
risco autoritário permanente, já que 
o governo terá como principal oposi-
tor a extrema direita, que detém hoje 
a hegemonia da direita.

Ele aposta que Bolsonaro, mes-
mo sem mandato, será num primeiro 
momento o principal nome de uma 
oposição "totalmente desleal” e iné-
dita. "É uma oposição que não está 
preocupada em ganhar a próxima 
eleição. Não é essa a preocupação 
central, então não tem limites para o 
tipo de oposição que pode fazer.”

Nobre explica que a oposição de-

mocrática tem limitações porque, ao 
disputar o poder, sabe que precisará 
entregar algo coerente com as críti-
cas que fez ao governo. "Sendo ex-
trema direita, como o objetivo não é 
manutenção da democracia, não tem 
limitação. A eleição é só uma escadi-
nha para chegar ao objetivo de des-
truir a democracia. É o autoritarismo 
pela via eleitoral."

Também do Cebrap, a pesquisa-
dora Lilian Sendretti vê com ceticis-
mo a possibilidade de reorganização 
da direita democrática: "Um dos di-
ferenciais do Bolsonaro é que ele tem 
um carisma e uma capacidade de li-
derança popular que nenhum outro 
político da direita democrática teve, 
e também um perfil muito centrali-
zador."

Bolsonarismo permanece forte 
mesmo sob um governo Lula

Se um eventual governo Lula ti-
ver um desempenho razoável, a ten-
dência é que o bolsonarismo se enfra-
queça. "Bolsonaro não tem liderança, 
não tem partido e não terá a máquina 
para distribuir favores em troca de 
apoio, que é a única coisa que dá sus-
tentação a ele", afirma Dieguez.

Em 2020, Bolsonaro chegou a 
tentar fundar uma legenda própria, 
o Aliança Brasil, após desavenças no 
PSL, sigla pela qual se elegeu. Mas a 
militância no entorno do presidente 
só conseguiu reunir 3,2% das quase 
500 mil assinaturas necessárias à sua 
fundação, e a empreitada naufragou. 
Bolsonaro acabou migrando para o PL 
de Valdemar Costa Neto, condenado 
no escândalo do mensalão.

A nova composição do Congres-
so não seria exatamente confortável 
para Lula, que estaria sob pressão 
para acertar à frente do governo, mas 
tanto Dieguez quanto Sendretti apon-
tam a maleabilidade do centrão como 

Como fica o bolsonarismo 
depois da eleição?

Rayanne Azevedo de Berlim (*)

  Destino de ideologia política dependerá de quem assume em 2023, mas também da capacidade de reorganização da 
direita democrática e do Congresso. Independente do futuro presidente, “nova direita veio para ficar”.

Para a jornalista Consuelo Dieguez, independentemente de quem vencer a eleição, “essa nova direita veio para 
ficar, e o país terá que lidar com ela”. Foto: ADRIANO MACHADO/REUTERS
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um fator atenuante. "Entre defender um 
ex-presidente que perdeu as eleições e 
só vai ter as ruas, e garantir o seu den-
tro do jogo político, acredito que preva-
leça o fisiologismo", afirma Sendretti.

Bolsonarismo seguirá mobilizado 
nas ruas

Nas ruas, contudo, o bolsonarismo 
deve continuar um movimento relevan-
te. "Essa cultura está aí com força, re-
sultou em eleições [de pessoas] para o 
Congresso e governos estaduais que têm 
compromisso com essa cultura política", 
afirma Magali Cunha, do coletivo Bereia.

Já para Nobre, do Cebrap, a força do 
bolsonarismo está em seu enraizamento 
social. A militância, explica ele, é eficien-
te em estabelecer diálogo em redes sem 
vinculação política. "A mensagem bolso-
narista entra em grupos de mães, entra 
em discussões de grupos religiosos, de 
pessoas que procuram emprego, que pre-
cisam trocar coisas – redes de solidarie-
dade de todo tipo. É o que se conhece tra-
dicionalmente como trabalho de base."

"O Bolsonaro precisa desse apoio 
popular porque é o cordão de contenção 
contra a sua prisão, no limite", opina 
Sendretti. Para ela, será difícil reverter a 
radicalização do eleitorado mais fiel do 
presidente – a pesquisadora diz se pre-
ocupar especialmente com aqueles que 
estão armados.

Futuro do bolsonarismo com Bol-
sonaro presidente

No caso da vitória escapar com pou-
ca diferença, Nobre prevê um "cenário 
húngaro" para o Brasil, em que o presi-
dente manobra para neutralizar os ou-
tros dois Poderes da República: "No pri-
meiro mandato você mina a confiança 
nas instituições democráticas, para num 

segundo mandato efetivamente fechar o 
regime por dentro."

Após ganhar o Congresso com a ins-
tituição do orçamento secreto, o pró-
ximo passo seria aumentar o número 
de juízes no Supremo Tribunal Federal 
(STF), reconfigurando sua composição 
– Bolsonaro já sinalizou essa intenção 
–, e aprovando uma reforma legislativa, 
anulando, assim, os freios e contrapesos 
da democracia.

"Você restringe a crítica de todos 
os lados. E isso já vem sendo preparado 
no primeiro mandato: sete em cada dez 
brasileiros têm medo de emitir suas opi-
niões, medo de violência. Isso já é uma 
vitória enorme do bolsonarismo, cria 
um medo de se expressar livremente."

Sendretti atenta ainda para o fato 
de que, com a composição do novo Con-
gresso favorável ao seu governo, Bolso-
naro poderia remover mais facilmente 
ministros do STF que o contrariem.

Sinais de que você ou alguém próxi-
mo se radicalizou.

"Com a eleição do Bolsonaro, a maio-
ria da população estaria dizendo que é 
esta condução política, esta condução 
ideológica que ela quer", frisa Cunha. 
"Vai trazer um período bastante difícil 
para a democracia brasileira, porque 
essa cultura política está assentada no 
autoritarismo e no estado de exceção."

"O discurso raivoso e a intolerân-
cia vão aumentar. Porque não é só o 
discurso de: 'Eu sou de direita, você é 
de esquerda'. É: 'Vocês não pertencem 
a esta sociedade, vocês têm que ser eli-
minados'", alerta Dieguez. "Se ele ganha 
e consegue apoio do Congresso, com a 
máquina na mão ele faz o que quer."

(*) Rayanne Azevedo de Berlim (DW) 
(https://p.dw.com/p/4Hqdg) Jair Bolsonaro vai precisar de capacidade para reorganizar a direita democrática e do Congresso.
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Em todos os anos de eleições 
no Brasil, além dos acalora-
dos debates entre os candida-
tos e suas propostas, sempre 

surge uma pergunta: a urna eletrôni-
ca é realmente segura? Essa questão 
mexe com o imaginário das pessoas e 
acende discussões na imprensa e nas 
redes sociais. Toda sorte de supostas 
fraudes e teorias conspiratórias sur-
ge nessa época. O fato é que a Justiça 
Eleitoral trabalha duro para garantir 
que a votação ocorra de forma segu-
ra, transparente e eficiente. E o su-
cesso e a qualidade desse trabalho 
podem ser conferidos pela população 
ao final de cada eleição.

A Justiça Eleitoral utiliza o que 
há de mais moderno em termos de 
segurança da informação para ga-
rantir a integridade, a autenticidade 
e, quando necessário, o sigilo. Esses 
mecanismos foram postos à prova 
durante os Testes Públicos de Segu-
rança realizados em 2009 e 2012, nos 
quais nenhuma tentativa de adulte-
ração dos sistemas ou dos resultados 
da votação obteve êxito. Além disso, 
há diversos mecanismos de audito-
ria e verificação dos resultados que 
podem ser efetuados por candidatos 
e coligações, pelo Ministério Público 
(MP), pela Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB) e pelo próprio eleitor.

Um dos procedimentos de se-
gurança que pode ser acompanhado 
pelo eleitor é a Cerimônia de Vota-
ção Paralela. Na véspera da eleição, 
em audiência pública, são sorteadas 
urnas para verificação. Essas urnas, 
que já estavam instaladas nos locais 
de votação, são conduzidas ao Tribu-
nal Regional Eleitoral (TRE) e substi-
tuídas por outras, preparadas com o 
mesmo procedimento das originais. 
No dia das eleições, também em ce-
rimônia pública, as urnas sorteadas 
são submetidas à votação nas mes-
mas condições em que ocorreria na 
seção eleitoral, mas com o registro, 
em paralelo, dos votos depositados 

na urna eletrônica. Cada voto é re-
gistrado numa cédula de papel e, em 
seguida, replicado na urna eletrônica, 
tudo isso registrado em vídeo. Ao fi-
nal do dia, no mesmo horário em que 
se encerra a votação, é feita a apura-
ção das cédulas de papel e comparado 
o resultado com o boletim de urna.

BOLETIM DE URNA
Outro mecanismo bastante sim-

ples de verificação é a conferência do 
boletim de urna. Ao final da votação, 
o boletim com a apuração dos votos 
de uma seção transforma-se em docu-
mento público. O resultado de cada bo-
letim pode ser facilmente confrontado 
com aquele publicado pelo Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE) na Internet, seja 
pela conferência do resultado de cada 
seção eleitoral, seja pela conferência 
do resultado da totalização final. Esse é 
um procedimento amplamente realiza-
do pelos partidos políticos e coligações 
há muito tempo e que também pode 
ser feito pelo eleitor.

Tais procedimentos para a aferi-
ção da segurança do processo elei-
toral não são os únicos mecanismos 
desenvolvidos pela Justiça Eleitoral. 
A urna eletrônica utiliza o que há de 
mais moderno quanto às tecnologias 
de criptografia, assinatura digital e 
resumo digital. Toda essa tecnologia 
é utilizada pelo hardware e pelo sof-
tware da urna eletrônica para criar 
uma cadeia de confiança, garantindo 
que somente o software desenvolvido 
pelo TSE, gerado durante a Cerimô-
nia de Lacração dos Sistemas Eleito-
rais, pode ser executado nas urnas 
eletrônicas devidamente certificadas 

pela Justiça Eleitoral. Qualquer tenta-
tiva de executar software não auto-
rizado na urna eletrônica resulta no 
bloqueio do seu funcionamento. De 
igual modo, tentativas de executar o 
software oficial em um hardware não 
certificado resultam no cancelamen-
to da execução do aplicativo.

Para todo o conjunto de softwa-
re produzido durante a Cerimônia 
de Lacração dos Sistemas Eleitorais, 
são geradas assinaturas digitais e 
resumos digitais. Caso haja qualquer 
suspeição quanto à autenticidade do 
software da urna eletrônica, as assi-
naturas digitais e os resumos digitais 
podem ser conferidos e validados por 
aplicativos desenvolvidos pelo TSE e 
por software desenvolvido por parti-
dos políticos, pelo MP e pela OAB.

Todos os dados que alimentam a 
urna eletrônica, assim como todos 
os resultados produzidos, são pro-
tegidos por assinatura digital. Não é 
possível modificar os dados de candi-
datos e eleitores presentes na urna, 
por exemplo. Da mesma forma, não é 
possível modificar o resultado da vo-
tação contido no boletim de urna ou 
o registro das operações feitas pelo 
software (Log) ou mesmo o arquivo 
de Registro Digital do Voto (RDV), en-
tre outros arquivos produzidos pela 
urna, uma vez que todos estão prote-
gidos pela assinatura digital.

NÃO HÁ CONEXÃO
Muito se fala da possibilidade de 

hackers invadirem as urnas no dia da 
votação, mas a urna eletrônica não é 
vulnerável a ataques externos. Esse 
equipamento funciona de forma iso-

Por que a urna eletrônica é segura

Todos os anos que têm eleições, abre-se debates, denúncias, especulações e outras coisas mais sobre a segurança da 
urna eletrônica. Por isso o Tribunal Superior Eleitoral, com a Justiça Eleitoral, Ministério Público e Ordem dos Advogados 
do Brasil, entre outras entidades, que vem realizando para garantir uma votação segura e eficiente. Vejam a seguir o que 
o TSE e o Ministério Público expôs no site para garantir uma eleição segura, transparente e eficiente.

Rodrigo Carneiro Munhoz Coimbra (*)

Novo modelo da urna eletrônica
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ELEIÇõES

lada, ou seja, não dispõe de qualquer 
mecanismo que possibilite sua cone-
xão a redes de computadores, como 
a Internet. Também não é equipado 
com o hardware necessário para se 
conectar a uma rede ou mesmo qual-
quer forma de conexão com ou sem 
fio. Vale destacar que o sistema ope-
racional Linux contido na urna é pre-
parado pela Justiça Eleitoral de forma 
a não incluir nenhum mecanismo de 
software que permita a conexão com 
redes ou o acesso remoto.

Além disso, as mídias utilizadas 
pela Justiça Eleitoral para a preparação 
das urnas e gravação dos resultados 
são protegidas por técnicas modernas 
de assinatura digital. Não é possível 
a um atacante modificar qualquer ar-
quivo presente nessas mídias.

Também são tomadas medidas 
contra possíveis tentativas de violação 

que possam ser feitas por pessoas que 
trabalham diretamente no processo 
eleitoral. Para isso, a Justiça Eleitoral 
utiliza ferramentas modernas de con-
trole de versão do código-fonte dos 
sistemas eleitorais. A partir dessas 
ferramentas, é possível acompanhar 
toda modificação feita sobre o códi-
go-fonte, o que foi modificado e por 
quem. Somente um grupo restrito de 
servidores e colaboradores do TSE tem 
acesso ao repositório de código-fonte 
e está autorizado a fazer modificações 
no software. Uma consequência disso 
é que o software utilizado nas eleições 
é o mesmo em todo o Brasil e está sob 
o controle estrito do TSE.

O conhecimento sobre os siste-
mas eleitorais é segregado dentro do 
TSE. Isso significa que a equipe res-
ponsável pelo software da urna não 
é a mesma que cuida do sistema de 

totalização. Esse controle de acesso 
ocorre inclusive com relação ao sis-
tema de controle de versões. A quan-
tidade de sistemas eleitorais envol-
vidos na realização de uma eleição é 
tão grande que se torna impraticável 
a um agente interno ter um grau de 
conhecimento do todo que lhe permi-
ta realizar algum tipo de ataque.

Além disso, durante o período de 
desenvolvimento dos sistemas elei-
torais, são realizados diversos testes 
tanto pelo TSE quanto pelos TREs 
com o objetivo de averiguar o correto 
funcionamento de todo o conjunto de 
software. Os partidos políticos, o MP 
e a OAB podem acompanhar o desen-
volvimento do software por meio de 
inspeção do código-fonte no próprio 
ambiente no qual serão gerados os 
aplicativos a serem utilizados nas 
eleições.

CONTRATADOS
Durante o período eleitoral, além 

dos servidores da Justiça Eleitoral, 
são contratados colaboradores para 
a prestação de apoio às atividades de 
transporte, preparação e manuten-
ção das urnas eletrônicas. Também 
são convocados milhões de mesários 
para o dia da votação. Em nenhum 
momento, esses colaboradores ou os 
mesários têm acesso ao código-fonte 
dos sistemas eleitorais. Embora es-
sas pessoas tenham contato com as 
urnas eletrônicas, elas são incapazes 
de violar o software e o hardware. 
Isso é garantido pelos diversos me-
canismos de segurança, baseados 
em assinatura digital e criptografia, 
que criam uma cadeia de confiança 
entre hardware e software e impe-
dem qualquer violação da urna ele-
trônica.

A urna eletrônica brasileira é um 
projeto maduro, que já completou 
18 anos de existência. Nos últimos 
anos, a Justiça Eleitoral tem organi-
zado eleições seguras, transparentes 
e muito rápidas, que têm servido de 
modelo e inspiração para todo o mun-
do. As eleições e as urnas brasileiras 
são seguras e confiáveis, seja pelo 
trabalho árduo da Justiça Eleitoral, 
seja pelo efetivo acompanhamento 
de todo o processo pela sociedade.

(*) RODRIGO CARNEIRO MUNHOZ 
COIMBRA é Bacharel e mestre em Ciência 
da Computação pela Universidade de 
Brasília. Analista judiciário do tribunal 
Superior Eleitoral lotado na Seção de 
Voto Informatizado. Fonte: (https://www.
tse.jus.br/o-tse/escola-judiciaria-eleitoral/
publicacoes/revistas-da-eje/artigos/
revista-eletronica-eje-n.-6-ano-4/por-que-
a-urna-eletronica-e-segura)
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SAúDE

Antigo e sempre atual, pre-
sente em todas as cultu-
ras, o tema do aborto é 
um paradoxo em gestação. 

E recentemente, com a decisão da 
Suprema Corte dos Estados Unidos 
de reverter uma decisão de 1973, 
as batalhas legais, os protestos e os 
cartazes polarizados estão de volta: 
“Mantenha o aborto legal”, “Aborto é 
liberdade”, “Tire a proibição do meu 
corpo”, “Aborto é assassinato”, “Dei-
xe o coração bater”, “Arrependa-se 
ou pereça”.

Em 1973, no caso Roe vs. Wade, 
a corte norte-americana legislou por 
sete votos a dois que as mulheres 
podiam abortar legalmente nos três 
primeiros meses de gravidez. Havia 
uma proteção federal para a prática. 
A decisão de 24 de junho de 2022 pôs 
fim a esse direito constitucional por 
cinco votos (quatro juízes católicos e 
um episcopal criado católico) a qua-
tro. Agora, cada estado poderá man-

ter, restringir ou banir o aborto. As 
reações se dividiram entre a celebra-
ção e o pranto. O presidente Joe Biden 
descreveu a decisão como “um erro 
trágico”. Já uma ativista disse que o 
alvo é tornar o aborto não somente 
ilegal no país, mas “impensável”.

Em geral, ao redor do globo, a 
questão tem sido resumida a dois 
posicionamentos: pró-escolha e pró-
vida. Porém, o tema é mais comple-
xo. Deus é radicalmente favorável à 
liberdade e totalmente favorável à 
vida. Esses princípios vêm do Gêne-
sis. Contudo, neste mundo de peca-
do, o que é moralmente aceitável? 
O fato é que, a partir da concepção, 
tem início uma nova vida com uma 
identidade genética única e irreplicá-
vel. E a decisão de interrompê-la não 
é simples.

Na literatura adventista, o tema 
do aborto apareceu cedo. Em um ar-
tigo intitulado “Fashionable Murder” 
(assassinato na moda) publicado na 

Review and Herald (Revista Adven-
tista americana), em 25 de junho de 
1867, John Todd escreveu que “a mor-
te intencional de um ser humano em 
qualquer estágio de sua existência é 
assassinato”. Depois vieram outras 
condenações.

Num livro editado por Tiago Whi-
te em 1870, A Solemn Appeal (Steam 
Press, 1870, p. 100), há um trecho ex-
traído de outra obra em que o aborto 
é chamado de “pecado terrível”. Anos 
depois, John Harvey Kellogg assina-
lou em Man, The Masterpiece (Condit 
& Nelson, 1886, p. 424) que desde o 
momento da concepção o novo ser é 

“possuidor de sua própria individua-
lidade, com seu próprio futuro”.

Em 1970, a igreja preparou um 
documento com orientações para a 
comunidade médica, admitindo três 
possibilidades de aborto: (1) quando 
a vida da mãe estiver em risco, (2) 
quando o feto tiver grave má-forma-
ção e (3) quando a gravidez ocorrer 
como resultado de estupro ou incesto. 
Em todos os casos, o procedimento 
deveria ser feito o mais cedo possível. 
Um documento votado em 1992 seguiu 
na mesma linha. Em 2019, a igreja pu-
blicou uma declaração enfatizando a 
proteção da vida intrauterina.

A vida é sagrada, maravilhosa e 
frágil. Por vir de Deus, está acima 
das convenções culturais. Por isso, 
deve ser tratada com o maior cui-
dado. Se for inevitável, o aborto de-
veria ser legal, seguro, cedo e muito 
raro. Defendendo a proteção da vida 
em todos os seus estágios, a matéria 
de capa ajuda na reflexão sobre esse 
tema sensível.

(*) MARCOS DE BENEDICTO é editor 
da Revista Adventista. (Publicado 
originalmente como editorial da edição de 
agosto de 2022).  O artigo não representa 
obrigatoriamente a opinião do jornal.

O drama do aborto
Marcos De Benedicto (*)

Interromper a gravidez é crime ou um direito da mulher?

Às vezes, a “vida” cria uma circunstância 
terrível, em que qualquer decisão 
parece ruim. É o caso de uma gravidez 
indesejada como resultado de violência 
sexual. O que fazer? Abortar e criar um 
dilema moral ou prosseguir e gerar um 
problema existencial? Como harmonizar 
a dor da vítima, a inocência do feto, 
os valores da religião, os princípios 
da sociedade e a defesa da liberdade 
individual? Deveríamos legislar a partir 
de qual perspectiva?
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NÃO TROpECE NA LÍNguA

Dentre a profusão de pronomes de tratamento que a língua portuguesa nos faculta, 

gostaria de hoje destacar um: Vossa Magnificência (abrev. V. Magª. ou V. Maga.). É as-

sim que os manuais ensinam a tratar os reitores de universidades. Nada contra a fórmula 

– a não ser que é empolada, difícil de escrever e pronunciar.

Nas gramáticas mais antigas não encontrei referência à figura do reitor. As listas de 

pronomes de tratamento, até a década de 1960, dedicavam maior preocupação às autori-

dades eclesiásticas: iam alfabeticamente de abade, abadessa, arquiduque, freira, patriarca, 

prior, tenente-coronel, até o “v” de vereador. Nos anos 70 nova hierarquia se estabelece. 

Em termos de cerimonial, segue-se o Decreto 70.274/72, assinado pelo presidente Emílio 

G. Médici, que coloca os reitores das universidades federais numa graduação acima dos 

reitores das estaduais. Os livros de gramática, de qualquer modo, não faziam e não fazem 

distinção: o pronome é “Vossa Magnificência”; o vocativo, “Magnífico”.

Contudo, em virtude da propagação das instituições de ensino superior, vem cain-

do em desuso esse tratamento demasiadamente cerimonioso, até porque já não existe 

um distanciamento tão grande entre a pessoa do reitor, o corpo docente, os alunos e a 

comunidade em geral. Entrou nos costumes e é, pois, perfeitamente aceita hoje em dia 

a fórmula Vossa Excelência (abreviada V. Exa. ou V. Exª.) para tratar os reitores. A 

invocação, neste caso, pode ser simplesmente Senhor Reitor, ou então o tradicional 

Magnífico Reitor.

pADRE E pASTOR: VOSSA SENHORIA

Nessa linha de evolução dos costumes, também podemos nos atualizar em relação aos 

padres e pastores. Com a proliferação de religiões no final do milênio, os padres católicos, 

pastores evangélicos e outros líderes religiosos se tornaram figuras mais comuns. Haven-

do necessidade de se dirigir a eles por escrito, use o simples e correto Vossa Senhoria.

JuIZ: VOSSA EXCELÊNCIA

Como todo profissional da área jurídica bem sabe, o tratamento a juízes e desembar-

gadores continua sendo Vossa Excelência. Aceitam-se, porém, dois vocativos: Meritís-

simo Juiz ou Senhor Juiz.

fLORA E fAuNA: HÍfEN

Observe uma nota de cinquenta reais: lá está escrito onça-pintada, com hífen, porque 

se trata do felino estampado na cédula, e não de uma onça pintada por algum artista.

Igual raciocínio se aplicaria a uma baleia-branca, para dar outro exemplo. Uma 

criança pode mostrar a “baleia branca” que desenhou; mas, com hífen, a palavra só pode 

se referir a determinada subespécie de cetáceo.

Segundo o Acordo Ortográfico (2009), todas as palavras compostas que designam 

espécies botânicas e zoológicas devem ser hifenizadas, como em: baleia-azul, baleia-de-

bossa, jacaré-do-papo-amarelo, mico-leão-dourado, arara-vermelha, martim-pescador, 

canário-da-terra, canário-do-reino, joão-de-barro, cisne-de-pescoço-preto, faisão-real, 

espada-de-são-jorge, capim-limão, canela-da-índia, boldo-baiano, morango-do-campo, 

cana-de-açúcar, erva-cidreira, ruiva-dos-tintureiros etc.

(*) MARIA TEREZA DE QUEIROZ PIACENTINI, Diretora do Instituto Euclides da Cunha e autora dos livros “Só Vírgu-
la”, “Só Palavras Compostas”, “Língua Brasil – Crase, pronomes & curiosidades” e “Não tropece na redação”.
(www.linguabrasil.com.br)

Reitor, padre, pastor,
juiz, onça-pintada

Maria Tereza de Queiroz Piacentini (*)
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