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BIOLOGIA/QUÍMICA
EQUILÍBRIO QUÍMICO



A) Porque a tensão do O2 é mais elevada no nível do alvéolo pulmonar do que próximo aos tecidos do corpo. A maior concentração de O2 desloca o
equilíbrio no sentido de formação do HbO2.

Hb + O2
→← HbO2

↑ →

B) O O2 terá de transpor a membrana plasmática. Esse processo não consome ATP (energia celular), pois ocorre por simples difusão.

C) Pelo Princípio de Le Chatelier, ao aumentar a concentração de gás carbônico (CO2), o equilíbrio será deslocado no sentido da formação de íons H+

(“direita”):

CO2 + H2O →← H+ + HCO3
–

O aumento da concentração de H+ favorece a formação de Hb.

De acordo com a equação dada:

Hb + O2
→← HbO2,

ao aumentar a formação de desoxiemoglobina (Hb), o equilíbrio é deslocado no sentido da formação de oxiemoglobina (HbO2). Para isso, é
necessário um maior aporte de O2.

O aumento da concentração de CO2 no sangue provoca diminuição do pH, estimulando o bulbo que faz aumentar a freqüência respiratória.

D) A expressão da constante de equilíbrio é:

Substituindo com os dados fornecidos, temos:

(pO2/RT).   . [HbCO]
200 = ——————————–   ⇒

(pCO/ RT). 2 . [HbCO]

⇒ ⇒ pCO = 5 . 10–4 atm
0,2

200 = ———
2.pCO

pO2200 = ———
2.pCO

[O2] . [HbCO]
KC = ———————

[CO] . [HbO2]

Resolução Comentada
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HISTÓRIA/GEOGRAFIA
O FEDERALISMO NO BRASIL

O federalismo é uma forma de organização
política dos Estados modernos, que
procura equilibrar as soberanias da
União (o poder federal) e das unidades
federadas, que no Brasil atual são os
estados e municípios. O modo de equilibrar
essas soberanias variou desde a implantação
da República Federativa, com
momentos de predomínio de forças
regionais ou de força maior da União.

“A origem colonial comum a esses
países [Estados Unidos, Canadá,
Austrália e repúblicas latino-americanas]
parece ter inicialmente estimulado a
criação de estruturas superpostas: uma
centralizadora, herdada da antiga
metrópole, e outra baseada nas
autonomias regionais e locais. Essas
autonomias alimentavam-se das
dificuldades de comunicação
preexistentes e de diversidades
econômicas e culturais. Essa
superposição ou coexistência gerou
uma tensão permanente entre as forças
centrípetas da centralização e as forças
centrífugas da descentralização...”
(Aspásia CAMARGO. “Federalismo e Identidade
Nacional” in Brasil: um século de transformações,
SP: Companhia das Letras, 2001, p. 308)

[No século XX, principalmente após
1940] “... paralelamente a esses
movimentos de concentração
[populacional nas capitais e no Sudeste 
brasileiro], ocorreu um movimento
oposto, de expansão, de conquista e
incorporação de terras novas ao espaço
nacional. À velha figura do
'arquipélago', composto de 'ilhas'
formadas durante os ciclos da história
econômica do Brasil, se substitui
progressivamente a imagem de um
espaço nacional integrado, política e
economicamente.”
(Hervé THERY. “Retrato Cartográfico e Estatístico”
in Brasil: um século de transformações, SP :
Companhia das Letras, 2001, p. 407)

O mapa acima mostra algumas unidades estaduais do Brasil. Ele representa
grandezas que não são físicas e mantém o formato das unidades, mas faz com que
seu tamanho seja modificado de acordo com os dados representados.

O peso dos votos dos estados na Câmara dos Deputados é
diferenciado.
Essa diferenciação favorece estados menos populosos em relação
a São Paulo, fato que tem sido alvo de muitas controvérsias quanto
ao pacto federativo do Brasil.
A Constituição de 1988 manteve tal diferenciação e a justificou pela
necessidade de compensar, em alguma medida, as profundas
desigualdades regionais do país.

Leve em conta o mapa e as informações e redija um texto
que aborde as variações no equilíbrio de poderes entre

União, estados e municípios, considerando:

• o grau de integração territorial do país durante a Primeira
República;

• as repercussões da Era Vargas, do ciclo desenvolvimentista
e dos governos militares na integração territorial do país; 

• a distribuição de poderes no atual cenário do país e suas
relações com as desigualdades econômicas, sociais e
regionais.



Ao longo da História Republicana do Brasil, a relação entre os três níveis de poder (União, estados e municípios)
variou de acordo com a conjuntura de cada momento histórico.

A Primeira República (1889-1930) formalizou o federalismo no País, tal como foi estruturado pela Constituição
de 1891 – inspirada no federalismo norte-americano. Nesse período, prevaleceu um acentuado grau de autonomia dos
poderes estadual e municipal, tendo em vista as bases oligárquicas e coronelistas da política brasileira. Para fazer face
a essa tendência descentralizadora e preservar a unidade nacional, o governo federal viu-se na contingência de criar a
“Política dos Governadores” — um mecanismo que entrosava os poderes estaduais com a autoridade do governo
federal, preservando seus respectivos níveis de atuação.

Com a Revolução de 30, teve início a Era Vargas (1930-45). Desde a fase do Governo Provisório (1930-34),
Vargas demostrou uma forte tendência autoritária e centralizadora, manifestada na nomeação de interventores
estaduais e municipais. Essa tendência atingiu o ápice com o Estado Novo (1937-45), que suprimiu até mesmo as
bandeiras estaduais.

A Era Vargas é marcada pelo intervencionismo, com forte participação do Estado Nacional no processo de
organização da produção econômica. Um dos grandes efeitos desse período foi o deslocamento do eixo rural-agrário
para o urbano-industrial, dando um salto qualitativo em seu perfil econômico, político e social.

A Era Vargas caracterizou-se pelo investimento na expansão da infra-estrutura, com a criação de empresas
estatais dominando os setores estratégicos como energia, transportes e comunicações, destacando-se a CSN,
Petrobras e Companhia Vale do Rio Doce. Houve também importante participação do setor privado na política de
substituição de importações.

Nesse período, a população começou a migrar do campo para as cidades em larga escala, sendo, em um
primeiro momento, absorvida pela indústria. Mudam também as relações socioeconômicas, com a introdução da
legislação trabalhista.

A Era Vargas também é marcada pela expansão das redes de transporte, pelo aumento da frota mercante  (na
navegação de cabotagem, com a Companhia Costeira; na navegação de longo curso, com o Lloyd Brasileiro). Houve
ainda expansão da rede rodoviária e o incremento da aviação, como forma de intensificar a integração e o controle do
território nacional.

A tendência pendular entre as forças centrípetas da centralização e centrífugas da federalização alcançou uma
nova etapa na República Liberal (1945-64), cujo momento mais representativo foi o ciclo desenvolvimentista de JK
(1956-61). A Constituição democrática de 1946 restaurou o pacto federativo, mas em bases menos elásticas do que
durante a República Velha. Com efeito, a presença da União na vida econômica tornou-se mais marcante, graças a uma
maior disponibilidade de recursos.

O período JK foi marcado por um salto quantitativo da economia, por meio da expansão da base de produção
industrial, a partir da entrada de setores como montadoras e de eletrodomésticos.

Tomando dinheiro no sistema financeiro internacional com prazos relativamente curtos, JK acabou emitindo
moeda para saldar compromissos e terminou seu mandato com alta na inflação.

A partir do golpe de 64, que assinalou o início dos governos militares (1964-85), verificou-se um retorno à
tendência centralizadora que predominara na Era Vargas: o instrumento fundamental para a concretização desse
processo foram os Atos Institucionais (sobretudo o AI-5, de 1968) que, emanados com exclusividade do Poder
Executivo Federal, impuseram aos estados e municípios uma férrea subordinação à autoridade da União. A Constituição
de 1967, a Emenda Constitucional de 1969 e o chamado “Pacote de Abril” de 1977 constituem outros elementos de
destaque nesse contexto.

Do ponto de vista econômico, houve uma retomada da forte participação do Estado no período dos governos
militares. Os planejadores do período deram ênfase à expansão da infra-estrutura, destacando-se siderurgia,
petroquímica, grandes hidroelétricas, rodovias, ferrovias e telecomunicações, com capital associado, estatal e
multinacional.

No período militar ocorreram movimentos migratórios em direção às fronteiras agrícolas pioneiras.
Enfatizou-se a necessidade de integração territorial nacional.
Foi o período do “milagre econômico”, sendo o crescimento obtido em grande parte com empréstimos

externos. Sua matriz energética era o petróleo.
As crises do petróleo, a partir de 1973, fizeram com que o preço do barril subisse acentuadamente e os juros

internacionais se elevassem, mergulhando o País em forte crise e déficit comercial. 
Considerando que uma das recomendações para esta dissertação é relacionar a Federação e “a integração

territorial do País”, nota-se que o processo integrador se faz mais perceptível nos momentos em que a União atua de
forma mais intensa.

Resolução Comentada

OBJETIVO PUC (2º Dia) Dezembro/200310



A questão apresenta um mapa representado numa técnica cartográfica conhecida como anamorfose, em que
se apresentam as unidades geográficas de acordo com a proporção do fenômeno que se quer cartografar. Assim,
observamos que estados da Federação que apresentam contingentes populacionais pequenos possuem um grau de
representatividade bastante significativo dentro do que chamamos de poder formal, no caso o poder exercido
principalmente no Congresso Nacional. Tal situação torna-se extensiva às regiões brasileiras, pois nota-se que o Norte
e o Centro-Oeste possuem um poder de representação muito superior ao equivalente à sua economia. Por outro lado,
regiões brasileiras cuja importância econômica é nitidamente superior, como as regiões Sudeste e Sul, ganham uma
representação proporcional bastante reduzida no Congresso. 

Isso dá uma falsa idéia de que as regiões mais atrasadas e menos povoadas são mais bem representadas
formalmente, quando, na verdade, em virtude de sua população escassa, têm efetivamente menor poder real. Aliás, é
função precípua do Congresso Nacional (Senado e Câmara dos Deputados) procurar estabelecer um equilíbrio na
correlação de forças entre as diversas unidades da Federação.

Evidentemente, a desigualdade na representação formal política interessa aos detentores de poder das áreas
mais atrasadas, portanto a correção desta aparente distorção pelos canais políticos convencionais é praticamente
impossível.

Por outro lado, o verdadeiro poder político refletirá as condições socioeconômicas das regiões mais
desenvolvidas, em função de sua capacidade de mobilizar a sociedade por meio de lobbies empresariais e sindicais,
entre outros.

Por meio de todos esses condicionantes, estabelece-se uma correlação de forças que favorece as regiões
economicamente dominantes e que são reproduzidas no processo de avanço e encampação de novos espaços dentro
do território nacional. A partir dos anos 70, há um empenho na integração de novas áreas, processo que reproduzirá,
de certa forma, as mesmas desigualdades observadas ao longo da história regional, intensificando a concentração de
renda, levando ao contínuo deslocamento da população e implicando também profundas alterações ambientais.

O Brasil, após a Segunda Guerra Mundial, deixou gradativamente de ser um arquipélago, constituído por
economias regionais, e se transformou em um espaço econômico moderno, em compasso com o estágio atual do
capitalismo, que integrou as diversas “ilhas” desse arquipélago, subordinando-as ao interesse urbano e industrial do
Centro-Sul.
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MATEMÁTICA/FÍSICA
EQUILÍBRIO: CIÊNCIA E ARTE

A noção de equilíbrio estático ou dinâmico adotada 
pela Física está presente em várias manifestações 
artísticas. Nas figuras podemos observar três
exemplos.
Os móbiles são uma criação de Alexander Calder
(1898-1976), considerado um dos mais inovadores e
originais artistas americanos do século XX. Com seus

móbiles e
suas
esculturas,
Calder
ousou 
atribuir
movimento
ao que sempre fora estático e
ajudou a redefinir determinados 
princípios básicos das artes 
plásticas, a partir da associação 
entre movimento e equilíbrio.
A tela de Cândido Portinari (1903-1962) retrata um pouco daquilo
que chamamos de mundo do artista. O universo de Portinari
contém a gente e a paisagem do Brasil. Sua pintura, de grande
inspiração social, traz a 
felicidade de crianças brincando,
mostra trabalhadores e mulheres 
em sua miséria, descritos sem
aflição, transmitindo-nos a idéia
de que a vida que deles exala
vale a pena ser vivida. O que
existe é sempre a tensão, o
portentoso equilíbrio de tudo
que pintou: o arco num mundo,
a corda do arco em outro.
O menino do Grande Circo de

Pequim, apoiando-se apenas em um fino fio de metal, produz, com sua 
capacidade de equilibrar-se, um momento mágico de beleza de uma arte 
popular em todo o mundo.

INSTRUÇÕES:

• Nas respostas lembre-se de deixar seus processos de resolução claramente expostos.
• Não basta escrever apenas o resultado final.

Sempre que necessário, use g = 10 m/s2.

RESPONDA:

A) Suponha que na tela de Portinari, o menino no balanço esteja em equilíbrio e que a massa do conjunto
menino + balanço seja de 45 kg. Qual é a intensidade da força de tração em cada uma das cordas que
sustentam o balanço? Suponha que o menino esteja eqüidistante das cordas verticais que são inextensíveis
e possuem massa desprezível. Dê sua resposta em unidades do Sistema Internacional.

Menino equilibrista do circo 
de Pequim, 1997

Meninos com carneiro, 1959

Untitled, 1947

Mobile, 1934
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B) Na tela de Portinari, apesar de parecer, em alguns
aspectos, desproporcional, a imagem do garoto em
equilíbrio apoiado em apenas uma das mãos retrata
uma situação possível de ocorrer. Se considerarmos a
mão do garoto como ponto de apoio, qual a condição
geométrica que o centro de gravidade do garoto e sua
mão devem satisfazer para que ocorra o equilíbrio?

C) Observando a foto do menino equilibrista, nota-se que
o fio no qual ele está apoiado inclina-se sob a ação do
seu peso. Supondo que a corda, tanto à frente quanto
às costas do menino, inclina-se 37 em relação à
horizontal e que o fio seja inextensível e de massa
desprezível, calcule a intensidade da força de tração
no fio. Considere a massa do garoto igual a 45 kg. Use
sen 37° ≅ 0,6 e cos 37° ≅ 0,8.

E) Uma prancha de madeira de massa desprezível e de
2m de comprimento foi colocada sobre um cilindro
que pode rolar sobre o piso de modo que as distâncias
entre as extremidades e o contato da prancha com o
cilindro possam variar. Sobre uma das extremidades
da prancha foi fixado um corpo A de massa 4 kg.

Fixando-se um corpo B sobre a outra extremidade da
prancha, será possível estabelecer equilíbrio de modo
que a prancha fique na horizontal. Para cada valor de

massa do corpo B, o equilíbrio ocorrerá apenas para
uma determinada distância correspondente de B até o
ponto de apoio da prancha no cilindro. Dessa forma, é
possível estabelecer uma função, relacionando a
massa do corpo B à distância entre esse corpo e o
ponto de apoio da prancha no cilindro.
Sendo x a massa do corpo B (suposta não nula) e y a
distância de B ao ponto de apoio da prancha, com a
prancha na horizontal, determine a equação
matemática da função y = f(x). Escreva o domínio e a
imagem dessa função.
Considere que o raio do cilindro é muito pequeno
quando comparado ao comprimento da prancha e que
A e B são pontos materiais. 

D) Seu trabalho nesta questão será o de projetar
adequadamente um móbile, segundo os princípios
físicos que regem o equilíbrio.

Use o espaço em branco que está na página 6 do seu
caderno de respostas para representar seu projeto.

Para essa criação você dispõe dos seguintes elementos:

1 haste de massa desprezível de 30 cm de comprimento que
deve ser amarrada em um único fio que vai ao teto e estar

disposta horizontalmente.

1 haste de massa desprezível de 20 cm de comprimento que deve estar
disposta horizontalmente e suspensa por um único fio amarrado a uma

das extremidades da haste maior

Na sua figura, deverão estar indicadas numericamente, em cada haste, as distâncias entre as

extremidades e o ponto de suspensão.

Móbile: escultura abstrata móvel, que

consta de elementos individuais leves, suspensos

artisticamente no espaço por fios, de maneira

equilibrada e harmoniosa.

Sólidos que deverão ser amarrados

individualmente às extremidades das hastes.

1 sólido de massa 60 g

1 sólido de massa 15g

1 sólido de massa 25 g

Fios ideais tanto quanto se necessite.



A)   Para o equilíbrio do sistema, devemos ter:
2T = P = Mg
2T = 45 . 10

B)   
Para o equilíbrio, a vertical baixada do centro de gravidade do garoto deve passar pelo ponto de apoio (mão do garoto), entre o ga-
roto e o chão.
Isto deve ocorrer para que o torque resultante das forças externas atuantes no garoto, em relação ao seu centro de gravidade, seja
nulo.

C)   
Para o equilíbrio do garoto, devemos ter:

2T cos 53° = P
Como cos 53° = sen 37° = 0,6, vem:
2T . 0,6 = 450

T = 375N

T = 225N

Resolução Comentada
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D)   Um dos móbiles possíveis é o que se segue:

a + b = 30cm
c + d = 20cm

1) Para o equilíbrio da haste no sistema YZ, devemos ter:

O somatório dos torques em relação ao ponto B deve ser nulo:

PY . c = PZ . d

MY g c = MZ g d

15 c = 25 d ⇒

Sendo c + d = 20 cm, vem:

c + 0,6c = 20 cm

1,6 c = 20 cm ⇒

2) Para o equilíbrio da haste no sistema X e (YZ), vem:

PX . a = (PY + PZ)b

MX g a = (MY + MZ ) g b

60 a = 40 b ⇒ b = 1,5 a

Sendo a + b = 30 cm, vem:

a + 1,5 a = 30 cm

2,5 a = 30 cm

e)  Momento nulo em relação ao ponto O (ponto de apoio da prancha):

mB g y = mA g (2 – y)

xy = 4(2 – y)

xy = 8 – 4y

y(x + 4) = 8

O domínio da função y = f(x) é R*+ , com x medido em kg, e a imagem é ]0;2[, com y medido em metros.

8
y = ––––––

x + 4

a = 12 cm

b = 18 cm

c = 12,5 cm

d = 7,5 cm

d = 0,6 c
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RRRR EEEE DDDD AAAA ÇÇÇÇ ÃÃÃÃ OOOO

Fonte: Revista ISTOÉ nº 1751 – p. 53-54. Montagem sobre foto de João Primo.

OO  eeqquuiillííbbrriioo  éé  oo  iiddeeaall  ddee  uummaa  ddiisssseerrttaaççããoo  --  eeqquuiillííbbrriioo  eennttrree  aass  ppaarrtteess,,  eeqquuiillííbbrriioo  nnaa  eexxppoossiiççããoo  ddaass  iiddééiiaass,,

eeqquuiillííbbrriioo  nnaa  sseelleeççããoo  ddooss  aarrgguummeennttooss..  ÉÉ  uumm  iiddeeaall  aa  sseerr  ppeerrsseegguuiiddoo,,  mmaass  ddiiffíícciill  ddee  sseerr  aallccaannççaaddoo  ppoorrqquuee  éé

mmuuiittoo  ffrráággiill  ee  aaoo  mmeennoorr  ddeessccuuiiddoo  tteennddeemmooss  ppaarraa  uumm  ddooss  llaaddooss  ddoo  tteemmaa  ((ee  aa  aarrgguummeennttaaççããoo  eennttrraa  eemm  cceennaa))..

VVooccêê  vvaaii  ffaazzeerr  eessssaa  eexxppeerriiêênncciiaa,,  mmaass  nnããoo  ssee  pprreeooccuuppee  ssee  ooss  aarrgguummeennttooss  mmaaiiss  ffoorrtteess  ddoommiinnaarreemm  oo  sseeuu

tteexxttoo..  OO  iimmppoorrttaannttee  éé  tteennttaarr  mmaanntteerr  oo  eeqquuiillííbbrriioo  eennttrree  ooss  aarrgguummeennttooss  ppoossiittiivvooss  ee  nneeggaattiivvooss  oouu,,  ssee  vvooccêê

pprreeffeerriirr,,  aarrgguummeennttooss  ffaavvoorráávveeiiss  ee  ccoonnttrráárriiooss  aaoo  tteemmaa  pprrooppoossttoo..

PPRROOPPOOSSTTAA::  OObbsseerrvvee  ccoomm  aatteennççããoo  aa  mmoonnttaaggeemm  vviissuuaall  ee  vveerrbbaall  qquuee  aapprreesseennttaammooss  nneessttaa  ppáággiinnaa..  VVooccêê

ddeevveerráá  ccoonnssttrruuiirr,,  eemm  pprroossaa,,  uumm  tteexxttoo  ddiisssseerrttaattiivvoo,,  eeqquuiilliibbrraannddoo  aarrgguummeennttooss  ppoossiittiivvooss  ee  nneeggaattiivvooss  ssoobbrree

aa  RREELLAAÇÇÃÃOO  EENNTTRREE  AA  CCRRIIAANNÇÇAA  EE  AA  TTEELLEEVVIISSÃÃOO,,  ddiissccuussssããoo  qquuee  nnaasscceeuu  hháá  aallgguummaass  ddééccaaddaass  ee  qquuee  pprroovvooccaa,,

aattéé  hhoojjee,,  mmuuiittaa  ppoollêêmmiiccaa  eennttrree  pprrooffiissssiioonnaaiiss  ddee  ttooddaass  aass  áárreeaass..  VVooccêê  nnããoo  ppooddeerráá  ccooppiiaarr  ooss  ffrraaggmmeennttooss  ddee

tteexxttooss  ((nneemm  ppaarrttee  ddeelleess))  aapprreesseennttaaddooss  aabbaaiixxoo..  TTrraabbaallhhee  ccoomm  aass  iiddééiiaass  aapprreesseennttaaddaass  aaqquuii  ..  

CCrriiee  uumm  ttííttuulloo  ppaarraa  oo  sseeuu  tteexxttoo;;  ccoonnttuuddoo,,  eellee  nnããoo  ppooddeerráá  sseerr::  aa  ccrriiaannççaa  ee  aa  tteelleevviissããoo..

SSeejjaa  ccrriiaattiivvoo((aa))  ee  ““eeqquuiilliibbrraaddoo””..

EQUILÍBRIO E A DISSERTAÇÃO



A “Relação entre a criança e a televisão” foi o tema proposto, a ser desenvolvido numa dissertação que equilibrasse “argumentos positivos e
negativos” sobre um assunto que vem, há muito, provocando “polêmica entre profissionais de todas as áreas”. 
Ofereceram-se, como estímulos à reflexão do candidato, seis fragmentos de fontes diversas, cada qual trazendo alguma opinião sobre o tema, além
de uma montagem sobre foto de uma criança assistindo a um programa infantil. 
Imaginando que o candidato já tivesse opinião formada sobre o tema – exaustivamente debatido em diversos círculos –, caberia destacar, entre outros
aspectos positivos, não apenas o caráter pedagógico da televisão, que estimula o desenvolvimento de diversas faculdades e habilidades na criança,
mas também seu potencial de entretenimento, pelo fascínio que exerce especialmente sobre as crianças. Esses mesmos aspectos poderiam ser
lembrados ao se apontarem os efeitos nocivos da programação televisiva, que, indiferente à responsabilidade devido a sua inegável influência sobre
o público infantil, recorre a programas apelativos, que exploram sobretudo a violência – física e verbal –, além de estimularem, indistintamente,
comportamentos agressivos, sexualização precoce e consumismo.
Embora a Banca Examinadora não tenha solicitado que o candidato apresentasse qualquer sugestão quanto ao modelo ideal de tevê, seria apropriado
propor, entre outras medidas, a adoção, por parte das emissoras televisivas, de um compromisso ético com a sociedade, no sentido de investir numa
programação que contribua para a construção de identidades saudáveis e criativas – papel antes destinado à família e à escola, que se espera, agora,
seja dividido com a tevê.

Resolução Comentada
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“A televisão não destrói a imaginação das crianças,
não! Quando vêem televisão, elas sonham de olhos
abertos!”

(Uma personagem de Caro Diário, filme de Nanni Moretti)  

CASA BRASILEIRA

A coisa é a coisa brasileira, sim 
O jeito, a maneira, a identidade enfim
E a televisão, essa lareira
Queimando o dia inteiro
A raiz que existe em mim.

Geraldo Azevedo e Renato Rocha.
Ao Vivo. Rio de Janeiro: BMG Ariola, 1994.

“Comparados à programação atual da tevê brasileira, os filmes e desenhos do
anos 70 parecem tão inocentes quanto os livros de Monteiro Lobato. Que
efeitos provocarão, então, os trejeitos que acompanham músicas como a
Egüinha Pocotó, o mau gosto das pegadinhas que povoam as tardes de
domingo e a pancadaria dos desenhos de luta japoneses? Some-se ainda o fato
de, hoje, os heróis infantis terem, quase sempre, suas imagens ligadas a
dezenas de produtos.”
Marcia G. Mareuse, psicóloga, Revista ISTOÉ, 1751, 23/04/03, p.55

Com relação à violência na TV, na verdade são as
cenas de violência real que geram situação de medo e
insegurança nas crianças. Elas discriminam a ficção da
realidade, mais do que se possa imaginar.
Dr. Alfredo Castro Neto - psiquiatra da infância e adolescência.

“Segundo Douglas Rushkoff(1996), as crianças processam a imagem visual
da televisão diretamente e são tão rápidas que anseiam por imagens de
mais complexidade. Rushkoff compara a habilidade das crianças de lidarem
com a multiplicidade oferecida pelos meios à estratégia do surfista ou do
skatista (...). Por isso a mídia é surfável, conclui, comparando o controle
remoto à prancha através da qual o espectador-surfista pode reagir à
linearidade da programação.”
Girardello, Gilda. A televisão e a imaginação Infantil: Referências para o debate. ITERCOM.
set/2001.

Não é apenas a violência praticada por seres reais que
traz influências negativas. As falas e os gestos
agressivos executados por seres fantásticos também
contagiam o público mirim. (...) “Falo para o Giovani, 7,
não repetir as coisas que escuta nos programas. Mas
se não deixo a tevê ligada, não consigo trabalhar”
(MLB, costureira). Revista ISTOÉ. São Paulo, nº 1751, 23/04/03, p.55


