PRÓ-REITORIA DE ENSINO
2014

COLETÂNEA
FORMAÇÃO SOCIOCULTURA E ÉTICA
Ensino Presencial (1º SEMESTRE)
Ensino a Distância (MÓDULO 51)

Terceiro Eixo Temático

Organizadoras
Cristina Herold Constantino
Débora Azevedo Malentachi

Colaboradoras
Fabiana Sesmilo de Camargo Caetano
Aline Ferrari

Direção Geral
Pró-Reitor Valdecir Antônio Simão

SUMÁRIO

Considerações Iniciais......................................................................................................

04

Leitura: etapas, níveis, estratégias.......................................................................................

05

Textos Selecionados..........................................................................................................

12

O que realmente é a “sociedade”.........................................................................................

12

O desafio da ética na sociedade do conhecimento.............................................................

15

A era da hiperabundância sociocultural e econômica..........................................................

17

Sociologia.............................................................................................................................

21

Declaração Universal dos Direitos Humanos.......................................................................

26

65% dizem que a mulher que mostra o corpo merece ser atacada....................................

30

Carta Aberta da Plataforma de Direitos Humanos – Dhesca Brasil....................................

34

Um país machista................................................................................................................

36

Ipea corrige erro e afirma que 26% e não 65% apoiam ataques a mulheres.....................

38

A Ditadura e os povos mortos da nação..............................................................................

40

Ditadura criou campos de concentração indígenas.............................................................

45

Assirati não sabe para onde vão as demarcações, nem o indigenismo nacional...............

46

A cor e o gênero das desigualdades no Brasil.....................................................................

51

Racismo não existe. As armas é que gostam de matar jovens negros...............................

54

A fantasia das três raças brasileiras....................................................................................

55

Dia Internacional contra a discriminação racial....................................................................

56

Atitude, preconceito e estereótipo........................................................................................

57

Desigualdades raciais e de gênero e ações afirmativas no Brasil.......................................

60

Cântico à Africanidade Brasileira.........................................................................................

64

Ensino da cultura afro-brasileira nas escolas depende de “boa vontade”..........................

66

Por que o Brasil deve rever a Lei da Anistia........................................................................

68

A voz das vítimas.................................................................................................................

74

Sociedade dos sonhos.........................................................................................................

77

Livro: O colecionador de lágrimas........................................................................................

79

Frases................................................................................................................................... 80
Músicas................................................................................................................................

81

Charges e Imagens..............................................................................................................

86

Considerações Finais........................................................................................................

89

Considerações Iniciais

Vivemos tempos difíceis! Talvez, alguns de vocês podem até discordar, considerando todas as
facilidades que temos a nosso dispor, sobretudo as tecnológicas e científicas, abreviando
distâncias, democratizando o conhecimento, redimencionando o saber, simulando, discutindo,
criando, evoluindo...
Todavia, a sociedade parece que nunca esteve tão refém de si mesma. Refém de sua invenções,
de seu trabalho, de seu tempo... Tempo este que não existe para si e para o outro... Uma vez que
não tem considerado a dimensão do ser social e do viver em sociedade. Ao que parece,
na medida em que evolui, cria e redimensiona o conhecimento, não tem sido capaz de usá-lo a
favor de uma vida social ética e abundante.
Nesta direção, convidamos você a olhar um pouco mais para si e para o outro por meio das
leituras e reflexões propostas nesta Coletânea, até mesmo porque entendemos que este olhar
pode fazer diferença na (re)construção desta sociedade do século XXI, da qual
fazemos parte.

eu

e

você

Os textos que seguem foram selecionados a fim de promover, quem sabe, o início pela busca do
(auto)conhecimento social e, para isso, pretendemos resgatar e discutir aspectos relacionados à
concepção de sociedade, bem como alguns dos desafios éticos numa sociedade dita do
conhecimento. Nesta nova era social do mega, super, hiper, refletir sobre a dimensão de
abundância econômica. Compreender e refletir acerca da concepção sociológica do ser,
entendendo melhor o seu comportamento. À luz da Declaração Universal dos Direitos Humanos,
defendermos o direito humano e abominarmos a violência, o destrato, o racismo ou todo o tipo de
discriminação; escrevermos quantas cartas sejam necessárias a fim de propagar a fraternidade, a
igualdade, os direitos iguais de todos pelo que são, fazem e fizeram. Promover a justiça, nem que
para isto ressuscitemos conceitos e princípios outrora “mortos” em toda a concepção por meio da
qual esta palavra possa ser traduzida.
Afinal, conhecer é necessário. Contudo, ser ético em meio à sociedade do conhecimento é
fundamental. Conhecer o Brasil, suas discrepâncias raciais e de gênero é dar cor e vida à vida
social. É poder ensinar, aprender e entoar um cântico novo... O cântico à africanidade. A cultura
de desvalorização da própria cultura, bem como a sociedade contemporânea com todos os seus
meios e instrumentalizações, descobertas... tem que descobrir-se a si própria, aprender a
valorizar-se como cultura!
Portanto, esperamos que as reflexões feitas a partir dos textos aqui propostos o encaminhem à
retomada da essência de uma vida social abundante, que vale a pena ser vivida e que permite ao
outro viver dignamente. É por isso, também, que vivemos, e é com isto que sonhamos. E,
certamente, sonhar é preciso!

Seja muito bem-vindo!

Organizadoras

Leitura: etapas, níveis, estratégias
Conforme procedimento que adotamos na elaboração
das Coletâneas da Formação Sociocultural e Ética,
dedicamos esta seção inicial para cultivar um pouco
mais desta amizade profunda, confidente e
indispensável com a LEITURA. Uma amizade que,
tantas vezes, pode até começar por obrigação e,
quase sempre, transformar-se em paixão. É inevitável.
Quem ama o conhecimento é apaixonado pela leitura!

A leitura

é a porta de entrada para a interação

com o mundo e consigo mesmo
em sua totalidade. Ler não é unicamente
com o outro,

interpretar os símbolos gráficos, mas interpretar o
mundo em que vivemos. Na verdade, passamos todo
o nosso tempo lendo: lemos as imagens, as pessoas,
suas palavras, seus gestos, seus olhares e até mesmo seu silêncio; lemos outdoors, placas e
sinais de trânsito; lemos textos informativos e tantos outros gêneros que circulam na sociedade;
lemos textos impressos, textos virtuais, textos verbais e não verbais. Lemos tudo, mesmo que
inconscientemente.
Entretanto, nem tudo o que é lido é compreendido por leitores habituados à leitura superficial.

leitura é processo que requer do
leitor “um trabalho ativo de compreensão e interpretação do texto, a partir de seus objetivos,
de seu conhecimento sobre o assunto, sobre o autor, de tudo o que sabe sobre a linguagem”.
Conforme já explicamos na Coletânea anterior, lembre-se que

(Parâmetros Curriculares Nacionais; terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental: língua
portuguesa/Secretaria de Educação Fundamental. – Brasília: MEC/SEF, 1998, PP. 69-70). Em
outras palavras, o leitor não pode se colocar na posição de sujeito passivo nas leituras que
realiza. Seu nível de leitura e o modo como lê, isto é, as
estratégias que aplica nas suas leituras, principalmente as
que são exigidas na vida acadêmica, é o segredo para a
sua capacidade de compreensão leitora, para a formação
do leitor proficiente, maduro, experiente, habilidoso. O
segredo para o sucesso! E, o melhor de tudo, é que

a

leitura é um processo a ser aprendido!
Nesse sentido, caro aluno, é muito importante que você

mantenha o foco.

Continue se autoavaliando
enquanto leitor no percurso das suas leituras.
Agora, propomos a você que conheça as etapas de leitura. Em seguida, considere seus níveis.
De modo geral, a leitura consiste em quatro etapas:

reconhecimento das letras, suas ligações com outras e
com os seus significados. Decodificar é apenas o início do processo de leitura. Por
1. Decodificação: é o

exemplo, quando realizamos uma pesquisa sobre o escritor Oswald de Andrade e nos deparamos
com a informação de que Oswald de Andrade é um modernista dionisíaco, na medida em que
desconhecemos o exato significado da expressão modernista dionisíaco é fundamental, primeiro,
tentar depreender seu significado a partir do contexto geral apresentado no texto onde a
informação está registrada. Se necessário, ou ainda para confirmar o significado depreendido, é
fundamental consultar o dicionário e/ou fazer uma busca pela internet a fim de saber qual o
sentido de ambas as palavras. Nessa busca é possível chegar à compreensão de que Dionísio
era o deus grego equivalente a Baco dos romanos; portanto, dionisíaco diz respeito ao prazer da
ação, à inspiração, ao instinto.
2. Compreensão: é assimilar as informações de um texto; é, a partir da

leitura nas linhas,

captar suas ideias principais. Nessa etapa, é importante que o leitor tenha conhecimentos
prévios sobre o assunto tratado no texto, para que tenha condições de compreendê-lo. Por
exemplo: você só poderá compreender a veracidade ou totalidade da informação citada no
exemplo anterior se obtiver a informação sobre quem foi Oswald de Andrade, o que é o
movimento modernista e relacionar todas essas informações ao que fora pesquisado
anteriormente.

análise crítica do leitor frente ao texto e só ocorre depois
leitura nas entrelinhas e por trás das linhas. Se não há

3. Interpretação: é a capacidade de

da compreensão; é a
compreensão, não é possível ao leitor interpretar o que leu. Nesta etapa, o leitor recupera todas
as informações e conhecimentos prévios sobre o assunto, estabelece a intertextualidade entre os
textos, questiona, julga e tira conclusões a respeito do que leu, concorda com as palavras do
autor, ou as contesta. Por exemplo: a partir de sua compreensão acerca de todo o texto, e com
base nos conhecimentos advindos de outros lidos anteriormente, a que conclusões você pode
chegar a respeito do que determinado autor diz acerca de Oswald de Andrade quando refere-se a
ele como modernista dionisíaco? Este adjetivo o descreve bem? Existe algum pesquisador/autor
que diz algo contrário a isso? Qual a sua opinião?
4. Retenção: nesta etapa, ocorre a memorização das informações mais importantes,
as quais ficam arquivadas na memória de longo prazo do leitor, seu repertório de conhecimentos.
Desse repertório, o leitor resgata seus conhecimentos internalizados para dialogar com as novas
leituras que realizará. Por exemplo: a informação de que Oswald de Andrade é um modernista
dionisíaco transforma-se em conhecimento a partir do momento em que essa ideia volta à sua
mente frente a situações ou conteúdos que tenham alguma relação, direta ou indireta, com esse
assunto.

processo de autoavaliação.
ou nível das suas leituras. São,

É importante considerar cada uma dessas etapas de leitura no
Seu desempenho nessas etapas depende da qualidade
basicamente, três níveis:

1. Leitura superficial: neste nível, o leitor fica preso na superficialidade das palavras, decodificaas, relaciona cada uma delas ao seu significado; se não conhece o significado de alguma,
simplesmente a ignora, em vez de consultar um dicionário. O leitor não consegue depreender o
assunto geral do texto, muito menos compreendê-lo em sua totalidade.

2. Leitura adequada: já neste nível, o leitor extrapola a mera decodificação e não fica preso na
superfície das linhas textuais. Ele consegue compreender o assunto geral e atribuir, ao menos, um
significado ao texto, fazendo uso de seus conhecimentos prévios (de mundo, textuais e
linguísticos, abordados mais adiante).
3. Leitura complexa: neste nível, além de ler e compreender o que está escrito nas linhas do
texto, o leitor lê nas entrelinhas e por trás delas. Ele produz vários sentidos para o texto e
estabelece intertextualidades nesse processo. É um leitor crítico.
Tão importante quanto conhecer e refletir sobre as etapas e níveis de leitura, importa retomar,
aqui, a tese – ler é um processo que pode ser aprendido. Por isso, o avanço de uma etapa
para outra e de um nível para outro é perfeitamente possível, para qualquer pessoa, de qualquer
idade, desde que haja vontade e empenho!
Estratégias
No eixo anterior da Formação Sociocultural e Ética, vimos que “antes de iniciar qualquer leitura, é
fundamental que tenhamos muito bem definido, ao menos, um objetivo para realizá-la”. Observe,
prezado(a) aluno(a), que DEFINIR OBJETIVOS IMPLICA NA ESCOLHA DE ESTRATÉGIAS. E
isso, é claro, não vale apenas para a leitura. Se você pretende alcançar o objetivo X, precisará
das estratégias W, Y e Z . Escolhidas as estratégias, faça delas seu norte. Se perceber que
alguma delas não foi uma escolha adequada, faça mudanças! Empenhe-se nas estratégias que o
ajudem a atingir seu objetivo da melhor forma possível.
Vamos conhecer algumas das principais estratégias de leitura? Façamos isso a partir da citação a
seguir:
“Trata-se de uma atividade que implica estratégias de seleção, antecipação, inferência e
verificação, sem as quais não é possível proficiência. É o uso desses procedimentos que
possibilita controlar o que vai sendo lido, permitindo tomar decisões diante de dificuldades
de compreensão, avançar na busca de esclarecimentos, validar no texto suposições feitas.”
(Parâmetros Curriculares Nacionais: terceiro e quarto ciclos de ensino fundamental: língua
portuguesa/Secretaria de Educação Fundamental. – Brasília: MEC/SEF, 1998, pp. 69-70)
Em suma, um leitor competente coloca em prática as estratégias supracitadas:
SELECIONAR – é uma das estratégias primordiais na vida de qualquer leitor. Qualquer indivíduo
já é seletivo por natureza. Você, provavelmente, não abre todas as mensagens que chegam ao
seu e-mail, não é mesmo? Você não tem tempo para isso, sem contar as ameaças de spam... Um
leitor competente aperfeiçoa, cada vez mais, suas habilidades seletivas, de modo consciente.
Em algumas situações, mais que em outras, é impossível ler tudo o que queremos ou todos os
títulos que nos mandam ler em tão pouco tempo para cumprir certa tarefa. Precisamos, por
exemplo, nos manter informados, mas para isso não precisamos ler todos os jornais ou assistir a
todos os telejornais; basta selecionar os de boa qualidade. O mesmo ocorre nas pesquisas
acadêmicas. Para atingir certo objetivo em determinada pesquisa, importa selecionar títulos,
capítulos, parágrafos e fragmentos de texto.
Selecionar as palavras-chave, por exemplo, também contribui para a compreensão das leituras
que realizamos, na medida em que essa prática nos orienta a focar a nossa atenção no assunto
do texto ou do parágrafo. Se esse tipo de estratégia ainda não faz parte de sua prática,

experimente-a. Se o texto é virtual e você não pretende providenciar uma cópia impressa do
material, use as ferramentas do Word para realçar as palavras-chave.
Palavras-chave são aquelas em torno das quais estão vinculadas ou relacionadas as demais
palavras, em torno das quais se desenvolvem as ideias. As palavras-chave deste e do parágrafo
anterior, por exemplo, são estratégia e selecionar. As demais palavras e as ideias apresentadas
procuram explicar e exemplificar o ato seletivo como estratégia de leitura.
Não existem receitas ou fórmulas matemáticas para identificar as palavras-chave de um texto.
Existe, sim, a necessidade da prática constante.
ANTECIPAR – essa estratégia implica em fazer previsões ou levantar hipóteses sobre o que será
lido antes mesmo de realizarmos a leitura propriamente dita. Por exemplo, a partir de nossos
conhecimentos prévios, podemos levantar hipóteses sobre os fatos noticiados no jornal impresso
já a partir do que lemos em sua manchete. A partir de nosso conhecimento sobre determinado
autor, também podemos fazer previsões sobre os assuntos tratados em certo livro com base no
seu título e nos subtítulos.
Antecipar é uma estratégia que contribui para colocar nossos neurônios em atividade constante.
Não é algo mecânico, mas espontâneo. Quantas vezes, por exemplo, você já fez previsões sobre
o enredo de um filme a partir do seu título? Quantas vezes levantou hipóteses sobre como seria o
final de um filme? Algumas vezes acertou, porque as cenas do filme caminharam para um final
altamente comum e previsível, outras vezes não acertou, pois as cenas não revelaram
abertamente o final que, na verdade, foi bastante incomum, pouco ou nada previsível. Cena a
cena, ou página a página, você levanta hipóteses e, concomitantemente, as confirma ou não. Para
confirmá-las ou refutá-las, você lança mão (não de modo mecânico, mas espontâneo) de outra
estratégia: a verificação. Entretanto, antes de tratarmos desta, há ainda uma outra cuja prática é
fundamental: a inferência.
INFERIR – esta estratégia implica em ler o que não está
escrito no texto. Como assim?! Nem tudo o que o autor
intenciona nos dizer está explícito em suas palavras. O texto
também pode trazer informações implícitas. Inferir, portanto, é
ler as informações que estão nas entrelinhas ou por trás das
linhas do texto, a partir de seu raciocínio lógico, das pistas
textuais e das advindas de outras leituras, bem como da
relação que se pode estabelecer entre os textos
(intertextualidade).
Inferir também consiste em deduzir, por exemplo, o
significado de uma palavra a partir do contexto em que está
Salvador Dali
inserida. Em situações de leitura em que o contexto não traz
pistas linguísticas suficientes para que possamos inferir
significados de determinados vocábulos, é sempre importante recorrer ao dicionário, pois o
desconhecimento de uma palavra pode comprometer a compreensão de um texto.
Vamos colocar em prática a estratégia da inferência e aproveitar este exercício, também, para
rever dois conceitos importantes: a informação implícita subentendida e a informação
implícita pressuposta.
Leia a tirinha a seguir:

DEMOCRACIA (do
grego demos, provo, e
cratos, autoridade) –
Goversno em que o
povo
exerce
a
soberania.

(http://toda-mafalda.blogspot.com.br/2013/05/la-democracia.html)

Qual a informação implícita que se pode inferir da tirinha da Mafalda?
Quais as pistas ou elementos textuais da tirinha a partir dos quais você fez essa inferência?
E que tipos de conhecimentos você utilizou para chegar a essa conclusão?
Com base nessa tira, exemplificamos um tipo de texto que requer um nível de leitura, ao menos,
adequada, realizada por leitores que leem nas entrelinhas. O primeiro quadrinho é o único que
traz um texto verbal. Mafalda lê o significado da palavra democracia no dicionário e, na sequência,
cai na gargalhada. Logo, inferimos que a personagem ri porque a democracia que se vê na
realidade não está de acordo com a definição apresentada no dicionário. Essa informação não
está explícita na tira. Em nenhum momento a Mafalda, ou qualquer outro personagem ali
apresentado, disse isso. Porém, o texto apresenta a gargalhada como a principal pista que nos
permite chegar a essa inferência. A atitude da menina após ler a explicação desse termo no
dicionário, e por passar o dia todo nessa condição do riso, causando espanto ou estranhamento
nos membros de sua família, leva-nos, então, a inferir uma informação implícita. Temos aqui
uma informação implícita subentendida.
Não existem marcas linguísticas que comprovem esse tipo de informação. A informação
subentendida pode, portanto, ser questionada e, também, negada ou contestada. Se
vivenciássemos essa experiência ao vivo e a cores, poderíamos questionar se Mafalda quis dizer
exatamente o que inferimos de sua fala e de sua atitude, mas ela poderia negar a nossa
inferência, alegando, por exemplo, que no exato momento em que leu o significado da palavra
democracia no dicionário, lembrou-se de um episódio engraçado que aconteceu na escola e que,
de repente, veio à sua lembrança, sendo este o motivo do seu riso. Entretanto, conhecendo a
natureza crítica da Mafalda e a partir do conhecimento de mundo que temos acerca da
democracia em nosso país, estabelecemos a relação entre as pistas da tira e, por fim, atribuímoslhe uma inferência coerente.
A seguir, apresentamos uma frase que foi pronunciada há alguns anos por uma personalidade
política, e com este exemplo demonstramos a importância de ler nas entrelinhas e, também, o
quanto é preciso cuidar das palavras que usamos para expressar nossas ideias.
Ela é inteligente, apesar de ser mulher.
(Mário Amato, referindo-se à Dorothéa Verneck)

Quais as informações explícitas nessa frase? Qual a informação implícita?
Na época em que pronunciou essa frase, Mário Amato, autor de tantos outros dizeres polêmicos,
conquistou a antipatia das mulheres. Ele disse, explicitamente, que Dorothéa é mulher e que é
inteligente. Temos, então, duas informações escritas (portanto explícitas) na linha do texto. Por
outro lado, pode-se inferir outra informação, a que está implícita: as mulheres não são
inteligentes.
Diferente do que ocorre na tira da Mafalda, esse tipo de informação não pode ser negada. Tratase de uma informação pressuposta, implícita no conectivo “apesar de”. Em entrevista posterior
ao evento em que essa frase foi registrada por jornalistas, Mário Amato explicou-se: “Aquilo foi
brincadeira.” (http://veja.abril.com.br/210802/entrevista.html). Entretanto, mesmo que tenha sido
uma brincadeira (aliás, extremamente lamentável), em seu dizer existe uma marca linguística
que comprova a informação implícita nas entrelinhas.
VERIFICAR – é a estratégia que permite a você monitorar a qualidade da sua leitura, de
modo a tomar as providências necessárias para que, de fato, os textos lidos sejam compreendidos
em sua totalidade.
Trata-se de uma estratégia que permite ao leitor:
- confirmar ou refutar as previsões feitas e, também, ter a certeza de que suas inferências estão
coerentes e de acordo com o texto, considerando suas pistas textuais e outros fatores extratextuais necessários à sua interpretação, como, por exemplo, o momento e o contexto histórico
em que foi produzido;
- avaliar se você está empregando as estratégias de leitura necessárias para a compreensão e
interpretação adequada dos textos;
- investigar se o significado que você inferiu de determinada palavra condiz com o sentido
adequado ao texto;
- tomar a iniciativa de recorrer a outras leituras prévias para compreender satisfatoriamente
determinado texto;
- rever a seleção que fez dos livros que constam em uma listagem bibliográfica para atingir os
objetivos de determinada pesquisa;
- interromper a leitura, porque não está assimilando ou processando o conteúdo do modo como
gostaria, e percebe a necessidade de reler parágrafos para resgatar a linha de raciocínio; ou
ainda, decidir se deve prosseguir a leitura, pois algumas vezes o parágrafo seguinte pode
esclarecer o(s) anterior(es).
Há uma infinidade de outros aspectos que requerem a sua verificação nos momentos de
leitura. Enquanto leitor é importante que esteja atento para tomar as decisões necessárias frente
aos textos, de modo que possa desenvolver habilidades leitoras fundamentais para o seu
desempenho acadêmico, profissional e pessoal.
E lembre-se: todas as estratégias apresentadas são importantes, estão correlacionadas e
ocorrem de modo concomitante. Ao praticá-las, de modo consciente e frequente, o leitor
desenvolve características que demonstram sua competência leitora.

SUGESTÃO DE LEITURA

O livro “Estratégias de Leitura” de Isabel Solé foi um dos materiais utilizados
na elaboração deste material e o indicamos para você, caro acadêmico, que
tem interesse em ampliar e aprofundar seus conhecimentos sobre
estratégias de leitura essenciais para o seu desempenho enquanto leitor.
Por meio de exemplos simples, o propósito da autora é promover nos
leitores a utilização de estratégias que permitam interpretar e compreender
de forma autônoma os textos lidos.
Título: Estratégias de Leitura. Autor: Isabel Sole. Páginas: 194. Edição: 6.
Editora: Artmed Ano: 1998

TEXTOS SELECIONADOS
De posse da concepção do que seja sociedade, acreditamos na possibilidade de
lançarmos um olhar mais atento e perspicaz no entorno deste eixo Ética e Sociedade.
Sem a reflexão e a compreensão do que somos, ou quem somos, é quase impossível
esperar que consigamos produzir ações concretas em prol de uma sociedade digna.
Afinal, que tipo de fenômeno é este? O que nos diferencia dos demais seres? A
cooperação? Este primeiro texto pretende ser um resgate de conceitos e uma retomada
de reflexões acerca do que é, afinal, esta sociedade.

O que realmente é a "sociedade"
Ludwig von Mises

O ser humano nasce em um ambiente socialmente organizado. Somente nesse sentido é que
podemos aceitar quando se diz que a sociedade — lógica e historicamente — antecede o
indivíduo. Com qualquer outro significado, este dito torna-se sem sentido ou absurdo. O indivíduo
vive e age em sociedade. Mas a sociedade não é mais do que essa combinação de esforços
individuais.
A sociedade em si não existe, a não ser
por meio das ações dos indivíduos. É
uma ilusão imaginá-la fora do âmbito
das ações individuais. Falar de uma
existência autônoma e independente da
sociedade, de sua vida, sua alma e suas
ações, é uma metáfora que pode
facilmente conduzir a erros grosseiros.
É inútil perguntar se é a sociedade ou o
indivíduo o que deve ser considerado
como fim supremo, e se os interesses
da sociedade devem ser subordinados
aos do indivíduo ou vice-versa. Ação é
sempre ação de indivíduos. O elemento
social ou relativo à sociedade é a orientação específica das ações individuais. A categoria fim só
tem sentido quando referida à ação.
A teologia e a metafísica da história podem discutir os fins da sociedade e os desígnios que Deus
pretende realizar no que concerne à sociedade, da mesma maneira que discutem a razão de ser
de todas as outras partes do universo. Para a ciência, que é inseparável da razão — instrumento
evidentemente inadequado para tratar de problemas desse tipo —, seria inútil envolver-se em
especulações desta natureza.

Sociedade é ação concertada, cooperação.
A sociedade é a consequência do comportamento propositado e consciente. Isso não significa que
os indivíduos tenham firmado contratos por meio dos quais teria sido formada a sociedade. As
ações que deram origem à cooperação social, e que diariamente se renovam, visavam apenas à
cooperação e à ajuda mútua, a fim de atingir objetivos específicos e individuais. Esse complexo
de relações mútuas criadas por tais ações concertadas é o que se denomina
sociedade. Sociedade é divisão de trabalho e combinação de esforços. Por meio da colaboração
e da divisão do trabalho, o homem substitui uma existência isolada — ainda que apenas
imaginável — pela existência conjunta. Por ser um animal que age, o homem torna-se um animal
social.
No quadro da cooperação social podem emergir, entre os membros da sociedade, sentimentos de
simpatia e amizade e uma sensação de comunidade. Esses sentimentos são a fonte, para o
homem, das mais agradáveis e sublimes experiências. Elevam a espécie animal homem às
alturas de uma existência realmente humana; são o mais precioso adorno da vida. Entretanto,
esses sentimentos são fruto da cooperação social e só vicejam no seu quadro; não precederam o
estabelecimento de relações sociais e não são as sementes de onde estas germinam.
Os fatos fundamentais que fizeram existir a cooperação, a sociedade e a civilização, e que
transformaram o animal homem em um ser humano, é o fato de que o trabalho efetuado valendose da divisão do trabalho é mais produtivo que o trabalho solitário, e o fato de que a razão
humana é capaz de perceber esta verdade. Não fosse por isso, os homens permaneceriam
sempre inimigos mortais uns dos outros, rivais irreconciliáveis nos seus esforços para assegurar
uma parte dos escassos recursos que a natureza fornece como meio de subsistência. Cada
homem seria forçado a ver todos os outros como seus inimigos; seu intenso desejo de satisfazer
seus próprios apetites o conduziria a um conflito implacável com seus vizinhos. Nenhum
sentimento de simpatia poderia florescer em tais condições.
Alguns sociólogos têm afirmado que o fato subjetivo original e elementar na sociedade é uma
"consciência da espécie". Outros sustentam que não haveria sistemas sociais se não houvesse
um "senso de comunidade ou de propriedade comum". Podemos concordar, desde que estes
termos um pouco vagos e ambíguos sejam corretamente interpretados. Podemos chamar de
consciência da espécie, senso de comunidade ou senso de propriedade comum, o
reconhecimento do fato de que todos os outros seres humanos são virtuais colaboradores na luta
pela sobrevivência, pois são capazes de reconhecer os benefícios mútuos da cooperação, ao
passo que os animais não têm essa faculdade.
Entretanto, não devemos esquecer que são os dois fatos essenciais acima mencionados que
fazem existir tal consciência ou tal senso de existência. Em um mundo hipotético, no qual a
divisão do trabalho não aumentasse a produtividade, não haveria sociedade. Não haveria
qualquer sentimento de benevolência e de boa vontade.
O princípio da divisão do trabalho é um dos grandes princípios básicos da transformação cósmica
e da mudança evolucionária. Os biologistas tinham razão em tomar emprestado da filosofia social
o conceito de divisão do trabalho e em adaptá-lo a seu campo de investigação.
Existe divisão do trabalho entre as várias partes de qualquer organismo vivo. Mais ainda: existem,
no reino animal, colônias integradas por seres que colaboram entre si; tais entidades, formadas,
por exemplo, por formigas ou abelhas, costumam ser chamadas, metaforicamente, de

"sociedades animais". Mas não devemos jamais nos esquecer de que o traço característico da
sociedade humana é a cooperação propositada; a sociedade é fruto da ação humana, isto é,
apresenta um esforço consciente para a realização de fins.
Nenhum elemento desse gênero está presente, ao que se saiba, nos processos que resultaram no
surgimento dos sistemas estruturais e funcionais de plantas e de corpos animais ou no
funcionamento das sociedades de formigas, abelhas e vespas. A sociedade humana é um
fenômeno intelectual e espiritual. É a consequência da utilização deliberada de uma lei universal
que rege a evolução cósmica: a maior produtividade gerada pela divisão do trabalho.
Como em todos os casos de ação, o reconhecimento das leis da natureza é colocado a serviço
dos esforços do homem desejoso de melhorar suas condições de vida.
A cooperação humana
A cooperação humana é diferente das atividades que ocorreram sob as condições pré-humanas
no reino animal e daquelas que ocorriam entre pessoas ou grupos isolados durante as eras
primitivas. A faculdade humana específica que distingue o homem do animal é a cooperação. Os
homens cooperam. Isso significa que, em suas atividades, eles preveem que as atividades
incorridas por outras pessoas irão produzir certas coisas que possibilitarão os resultados que eles
objetivam com seu próprio trabalho.
O mercado é uma situação, ou um conjunto de situações, em que eu dou algo para você a fim de
receber em troca algo de você. Um ditado em latim, há mais de 2.000 anos, já apresentava a
melhor descrição do mercado: do ut des — dou algo para que assim você também dê. Eu
contribuo com algo de modo que você contribua com algo mais. Com base nisso desenvolveu-se
a sociedade humana, o mercado, a cooperação pacífica entre os indivíduos. E cooperação social
significa divisão do trabalho.
Os vários membros, os vários indivíduos de uma sociedade não vivem suas próprias vidas sem
qualquer ligação ou conexão com outros indivíduos. Graças à divisão do trabalho, estamos
constantemente associados a terceiros: trabalhando para eles e recebendo e consumindo o que
eles produziram para nós. Como resultado, temos uma economia baseada nas trocas e que
consiste totalmente na cooperação entre vários indivíduos. Todo mundo produz, não apenas para
si próprio, mas para outras pessoas também, na expectativa de que essas outras pessoas irão
produzir para ele. Esse sistema requer atos de troca.
A cooperação pacífica, as conquistas pacíficas dos homens, são todas efetuadas e realizadas no
mercado. Cooperação necessariamente significa que as pessoas estão trocando serviços e bens,
sendo estes últimos os produtos dos serviços. São essas trocas que criam o mercado. O
mercado representa precisamente a liberdade de as pessoas produzirem, consumirem e
determinarem o que deve ser produzido, em qual quantidade, com qual qualidade e para quem
esses produtos devem ir. Um sistema livre sem um mercado é impossível. O mercado é a
representação prática desse sistema livre.
Tem-se aquela ideia de que as instituições criadas pelo homem são (1) o mercado, que é a livre
troca entre indivíduos, e (2) o governo, uma instituição que, na mente de muitas pessoas, é algo
superior ao mercado e poderia existir na ausência do mercado. A verdade é que o governo —
que representa necessariamente o recurso à violência, pois não passa de um poder policial com
seu correspondente aparato de compulsão e coerção — não pode produzir nada. Tudo que é

produzido de bom é produzido somente pelas atividades desempenhadas por indivíduos, e é
disponibilizado no mercado com o intuito de se receber algo benéfico em troca.
É importante lembrar que tudo o que é feito, tudo que o homem já fez, tudo que a sociedade já
fez, é o resultado da cooperação e dos acordos voluntários. A cooperação social entre os homens
— e isso significa o mercado — é o que cria a civilização. E foi essa cooperação que permitiu
todas as melhorias ocorridas nas condições humanas, melhorias essas que podemos usufruir
hoje.
Ludwig von Mises foi o reconhecido líder da Escola Austríaca de pensamento econômico, um prodigioso
originador na teoria econômica e um autor prolífico. Os escritos e palestras de Mises abarcavam teoria
econômica, história, epistemologia, governo e filosofia política. Suas contribuições à teoria econômica
incluem elucidações importantes sobre a teoria quantitativa de moeda, a teoria dos ciclos econômicos, a
integração da teoria monetária à teoria econômica geral, e uma demonstração de que o socialismo
necessariamente é insustentável, pois é incapaz de resolver o problema do cálculo econômico. Mises foi o
primeiro estudioso a reconhecer que a economia faz parte de uma ciência maior dentro da ação humana,
uma ciência que Mises chamou de "praxeologia".
Disponível em: http://www.mises.org.br/Article.aspx?id=1764 Acesso em: 21 mar 2014.

A partir da compreensão do que seja sociedade, cumpre-nos o desafio de sermos éticos
nesta sociedade do conhecimento que tem como característica promover a cisão entre
teoria e prática. Qual a proximidade e o distanciamento entre ser ético e falar sobre ética?
Talvez, a proximidade entre ambos comece no pensar, na reflexão, na introjeção e
caminhe na direção do ser... O desafio apenas começa aqui e deverá seguir a partir de
uma atitude deliberada de aliar o conhecimento e a ética em direção a uma prática
coerente e consciente.

O desafio da ética na sociedade do conhecimento
Por Márcia Tiburi

Ética é uma das questões mais importantes no contexto de nossa sociedade, tanto da esfera
pública, quanto de nossas vidas privadas. Somos éticos quando refletimos sobre o que fazemos,
quando medimos e qualificamos nossas ações levando em conta o que somos e podemos ser,
com base no reconhecimento do outro, seja ele nosso próximo, a sociedade ou até mesmo o
planeta. Sem a ética não sabemos nos situar em nenhuma esfera de nossas vidas. Sem a ética
nos tornamos alienados, ou seja, figuras desconectadas de uma reflexão sobre o sentido da vida
em sociedade.
Mas o que é ética hoje? Como ela vem sendo entendida? O que é ética no mundo do trabalho, na
família, no cotidiano, na escola? O que os meios de comunicação tem feito da ética? Ética é,
principalmente, a relação que estabelecemos uns com os outros. É o questionamento sobre o
sentido da convivência baseada na pergunta “o que estamos fazendo uns com os outros?”.
Ética é um tipo de postura e, consequentemente, de ação, certamente mediada em princípios tais
como o respeito à subjetividade, à dignidade da pessoa, à diversidade, ao outro. Mas não se trata
de uma pura ação. Antes trata-se da relação entre pensamento e ação. Neste sentido, para que
cheguemos à ética, precisamos lutar pela desmistificação da separação entre teoria e prática.
Esta é uma das questões mais fundamentais quando falamos de ética como a “filosofia prática”
que ela, de fato, é. Ética é a capacidade de pensar e fazer a partir de um princípio de autonomia

pessoal em que cada sujeito se questiona sobre o que pensa e faz, levando em conta que o
questionamento já é, em si mesmo, pensamento e ação que terá consequências concretas. Quem
não pensa por conta própria é levado a pensar o que os outros para ele definiram como verdade.
É neste sentido que muitos introjetam aquilo mesmo que lhes faz mal, que édito contra eles
mesmos. A heteronomia pode até ser moral, mas não é ética, pois enquanto a moral é
confirmação do hábito ou do previamente estabelecido, a ética implica seu questionamento.
No entanto, falamos de ética como de uma palavra mágica que, pelo simples fato de ser
pronunciada, adquire validade concreta. Isso tem dois lados. De um, muitos acreditam que basta
“falar” ética para ser ético. De outro, é verdade que a palavra ética tem um poder performativo
radical. Quando pronuncio ética, a palavra como que ricocheteia sobre mim exigindo que eu a
realize na prática. Isso quer dizer que se alguém fala em ética sem ser ético, uma contradição se
escancara.
Ao mesmo tempo, vivemos em uma sociedade caracterizada por uma relação imediata com a
informação e certa ideia de conhecimento que parece não prever muito espaço e tempo para o
cultivo da subjetividade que nos permitiria a invenção da ética entre nós. Os

relacionamentos
já não são baseados em princípios éticos porque não existe mais a esfera da
subjetividade, ou, em outros termos, da interioridade, da consciência de si,
do autoquestionamento e da crítica social. Aquilo que antigamente chamávamos de
“alma”. Experimentamos nos diversos contextos da experiência vivida, transformações profundas
que alteram nosso modo de ver e, portanto, de agir no mundo. As novas tecnologias, a Internet,
as Redes Sociais, têm levantado muitas questões que tanto o campo da filosofia, quanto o da
antropologia, da sociologia e da educação procuram responder. A contradição entre um mundo de
informação e a desvalorização da comunicação e da educação é uma delas. Nossa cultura
desvaloriza, igualmente, a cultura… Como fomentar a subjetividade se estas esferas que a criam
estão aviltadas em nossos meios?
Perguntar pelo sentido do conhecimento em nossos dias é uma questão que se torna cada vez
mais urgente. Ele também nos coloca o sentido do autoconhecimento que, visto de um ponto de
vista crítico, ainda teria muito a nos dizer sobre nossa potencialidade ética (e que será sempre,
por fim, política). Mas quem quer autoconhecimento hoje? Só que esta pergunta esconde uma
outra: onde está o desejo? E outra: quem tem direito a seu desejo hoje? Neste campo, a pergunta
ética por excelência é “o que cada um de nós está fazendo consigo mesmo?” quando nos
entregamos às ordens de um sistema econômico, social e comunicacional deturpados?
Neste contexto, a reflexão sobre a ética se torna fundamental como modo de pensar e promover a
ação nas variadas experiências no mundo da vida levando em conta os problemas culturais de
nosso país que vão do analfabetismo generalizado à corrupção. Também a arquitetura tem seu
papel e sua responsabilidade nessa seara: desde o questionamento sobre o lugar dos
profissionais de arquitetura até as questões relativas à política do espaço relacionada à habitação
e ao direito à cidade, no qual incluo o direito visual à cidade. O arquiteto é o filósofo prático do
espaço que é algo sempre partilhado, tanto na vida privada quanto na esfera pública. Seu papel
social não é pequeno quando estamos em uma sociedade ignorante do sentido coletivo do
espaço, do sentido da cidade. O sentido do conhecimento também foi perdido quanto ao espaço.

A reflexão sobre a ética permite ressituar o sentido do
conhecimento e da cultura, dirigindo-nos a uma valorização da educação em
termos de formação que transcende o espaço da escola e nos liga
Nossa cultura sofre disso.

novamente ao sentido da vida como um todo, ao espaço que habitamos, a
cidade onde vivemos, a sociedade que ajudamos a formar com todas as
nossas ações.
A ética em nossos dias começa com a reflexão que não pode parar.
Disponível em: http://revistacult.uol.com.br/home/2012/12/o-desafio-da-etica-na-sociedade-doconhecimento/ Acesso em: 09 abr 2014. Adaptado. Grifos das organizadoras.

Viver uma vida abundante! Eis um desejo de todos numa era mergulhada no super, mega,
hiper! Mas, o que seria a tão sonhada hiperabundância sociocultural e econômica?
Estaria ligada ao ter, ou desvencilhada deste, buscando a essência da vida? Existiria,
mesmo, este “hiper ser” que tudo pode, tudo sabe, tudo executa e manipula, ou aquele
que é induzido, robotizado e manipulado? Sejamos super leitores... Leia e reflita!

A era da hiperabundância sociocultural e econômica
Octavio Silvério de Souza Vieira Neto
“É necessário ter o caos aqui dentro para gerar uma estrela”.
(NIETZSCHE)

Segundo o filósofo e professor da Universidade de Grenoble,
na França, Gilles Lipovetsky, vive-se, hoje, a era da
hipermodernidade. O Mundo atual que se constituiu à nossa
volta, apresenta-se como um espaço e um tempo do
hiperterrorismo, das hiperpotências, das hiperclasses, do
hipertexto, da hiperinformação, do hipermercado, do
hiperconsumo,
do
hipercapitalismo
enfim,
da
hiperabundância de todas as coisas criadas pelo homem a
partir das revoluções filosófica e científica na modernidade.

apesar de se situar no núcleo deste
frenesi do hipercapitalismo, os homens e
mulheres hipermodernos encontram-se na
mais profunda individualidade que a história
jamais pode ver: situam-se em um vazio
profundo de significações e significados que
os fadam ao individualismo, à solidão e ao
desespero do excesso. Como diz Lipovetsky, o
Contudo,

homem hipermoderno está fragilizado pelo medo em
uma era de exageros.
Em meio a esta lógica da hiperabundância os indivíduos
hipermodernos veem-se bombardeados por uma
infinidade de informações, serviços e objetos que os
tornam ilimitados em seus desejos.

A lógica do ter

(coisas, informações e serviços) sobressai-se em relação à lógica do ser (do
tornar-se ético, moral, honesto, honrado, por exemplo) o que demarca a
fragilidade de sua existência diante do mundo hipercapitalizado.
Ora, se na primeira modernidade, a partir do século XVIII, inventou-se o
individualismo, a democracia e o mercado livre, nesta nova era da
modernidade (que o filósofo Lyotard denominou pós-modernidade), se
instituiu o hiperindividualismo e o hiperconsumo. Não mais o individualismo limitado
pelas ideologias, pelas diferenças sexuais, pelo papel da igreja, pelo papel do estado na economia
[...], mas, agora, um hiperindividualismo que imerso na sociedade de consumo torna-se ilimitado,
com os indivíduos cada vez mais senhores de sua própria existência, em todas as categorias e
gêneros da população: crianças, jovens, homossexuais, homens ou mulheres, brancos ou negros.
Ou seja, o hiperindividualista é mais responsável pela sua própria existência. Ele tem menos
proteção coletiva, das instituições. Ele está mais entregue a si mesmo, o que implica ter de se
buscar a si e se autoinventar. Mas, sobretudo, ele passa a ser vítima da era dos exageros: do
hiperconsumo. Por isto está mais frágil no hipercapitalismo.

o hiperindividualismo, pode ser entendido ao se analisar a
invasão das novas tecnologias da informação no seio da família, da escola e
das instituições organizadoras da sociedade. Pois os telefones celulares, os
Este fenômeno,

computadores, os nootbook’s, os aparelhos de CD/DVD, as televisões de plasma, a internet, os
Ipod’s, os modems móveis G3 e toda sorte de tecnologias ressignificam o espaço e tempo dos
indivíduos na atualidade.
Assim, o contato dos hiperindivíduos com as novas tecnologias da informação promove o uso do
tempo e espaço de forma diferenciada, sem padrões ou modelos a seguir. Qualquer pessoa pode
tornar-se escritor, cineasta, crítico de cinema ou design com alguns cliques na internet. Ou seja,

para o hiperindivíduo tornar-se expert em alguma coisa depende de seu
desejo em conhecer algo, do seu
reinventar-se e de sua possibilidade
criativa. Além deste efeito, as tecnologias da
informação, permitem aos indivíduos fazerem uso de
seu espaço e tempo de forma individualizada. Pois a
internet, por exemplo, permite se estabelecer contatos
com outros indivíduos, mundo afora, e no momento
que se quiser, na clausura do seu quarto.
Neste contexto, o hipermundo torna-se um espaço e
tempo sem ideologias, sem fronteiras, sem regras,
sem limites, uma sociedade do hiperconsumo e, talvez
como alguns pessimistas diriam, uma sociedade
caótica. Mas Lipovetsky não concorda com os
pessimistas e ratifica a hipermodernidade, pois (...) por
toda parte há uma sociedade dos livres serviços que
se acentuou (...) devido à sociedade de consumo e

agora mais ainda pelas novas tecnologias. Sociedade esta que se moderniza a cada instante em
função de sua inventividade e criatividade.
Ora diante deste hiperindividualismo da sociedade hipermoderna, sociedade esta sem limites,
afeita ao frenesi das novas tecnologias e à impulsividade do consumo instantâneo de informações
imediatistas, de coisas efêmeras e de momentos de pura individualidade solitária, qual seria a
possibilidade do filosofar e da educabilidade uma vez que filosofar e educar exige regras, limites,
valores e conhecimentos que foram passados de geração em geração? Ou de outra forma,

como se poderá filosofar e se educar em uma sociedade em que os valores
e os conhecimentos que foram passados de geração em geração são
substituídos por valores individualizados que satisfaçam as exigências do
consumo desenfreado, da efemeridade e da hiperabundância? Enfim, quais
caminhos percorrer para a efetivação de um pensamento
filosófico e de uma educação democrática e de qualidade
na hipermodernidade diante do hiperindividualismo e do
hiperconsumismo ou diante da ditadura da marca nos
tempos atuais?
A este respeito Lipovetsky apontará um

paradoxo da

hiperindividualidade. Pois os homens e as mulheres,
mesmo afeitos à liberdade hipermoderna, continuam
tendo um certo autolimite e um número de parceiros
sexuais limitado. Isso é interessante. De um lado, parece
que tudo é possível, tudo é permitido e não é bem assim.
Apesar de os indivíduos estarem voltados para o
imediatismo do presente com o consumo associado a
uma ética da felicidade (quanto mais consumir mais feliz
será) que bombardeia, de um lado, o hiperindivíduo com
uma loucura gerada por liquidações, lançamentos, datas
festivas e, em contraponto, uma obsessão pela saúde em
um comportamento crescente de preocupação com o
corpo, cuidados com a alimentação, priorizando produtos
saudáveis e de qualidade, muitos hiperindivíduos se
mantém em uma posição de moderação e uma espécie
de reequilíbrio.
E aqui se tem o ponto arquimediano para que se possa entender
qual o papel da filosofia e da educação na hipermodernidade. Ou
seja, perceber um ponto de moderação e reequilíbrio da
hiperindividualidade significa dizer que talvez não se deva
reproduzir o modelo da manipulação ideológica e de alienação
proposto na primeira modernidade. Mas antes viver numa
sociedade em que ainda há normas muito fortes, mas que não tem
um impacto considerável na existência dos hiperindivíduos. Pois
imerso na cultura dos excessos o hiperindivíduo carece de
substancialidade, fundamentação e critérios para compreender, de
forma crítica, o que a hipermodernidade lhe apresenta de forma
avassaladora: o excesso de informações. Dito de outra maneira, os

hiperindivíduos necessitam da filosofia e da educação para que possam compreender o excesso
de informação e transformações que ocorrem à sua volta para que não vivam alienados e
manipulados no hipermundo.
Como aponta Lipovetsky, o hiperindivíduo ainda tem crenças e se entusiasma com as coisas. Não
com todas as coisas ao mesmo tempo. Por isso é um erro completo de diagnóstico dizer que há
somente a técnica e a busca da eficácia e da competitividade. Segundo Lipovetski essa é uma
leitura parcial da realidade, (...) porque ela esquece que se no mundo moderno há esse aspecto
da técnica e competitividade, há também os valores humanísticos e democráticos. Esses valores
podem ser mais ou menos fortes em determinado momento, mas de forma alguma eles morreram.
E repito, a partida está longe de estar acabada. (...) as regras éticas permitem, na verdade, jogar o
jogo. Se você trapacear, não vai poder jogar por muito tempo. A ética no mundo dos negócios
tornou-se um fator muito importante em escala global para que o sistema possa funcionar.
Portanto, filosofar e educar no mundo hipermoderno é lembrar que mesmo dentro da
hiperabundância de saberes, valores, técnicas há sempre uma necessidade individual em
relembrar o já dito, manter-se em determinados valores e experimentar toda sorte de técnicas que
o ser humano é capaz. Ao invés de se moralizar o hipermundo com valores de conduta e
nivelamento, com posicionamentos intelectuais tradicionalmente aceitos por décadas passadas e,
sobretudo, promover a profanação da técnica em favor de padrões ideológicos impostos por
profetas da sociedade, tem-se que valorizar a informação, a diferença, a individualidade, a
abundância, a ética, a técnica e toda sorte de possibilidades da hipermodernidade. Pois de um
simples e corriqueiro objeto tecnológico presente em todos os lares mundo afora, a televisão,
pode-se escravizar os hiperindivíduos do mundo inteiro com valores de condutas e ideologias
dominantes. Mas também se pode extrair deste equipamento informações importantes que farão
os hiperindivíduos tornarem-se mais críticos, reflexivos e criativos.
A filosofia e a escola que queremos proporão que a hipermodernidade aconteça em um ambiente
escolar repleto do hipermundo que integra o hiperindivíduo. Este novo modo de pensar a
realidade e produzir conhecimentos na escola tem que se tornar um fenômeno de hiperconsumo,
com todas as informações que estiverem contidas e ao alcance dos hiperindivíduos. A escola que
queremos é a hiperescola. Como dirá Lipovetsky a escola da paixão em que o hiperindivíduo se
torne o hiperprotagonista e o hiperator da reinvenção e recriação de um novo espaço e tempo na
história humana. Pois educar é proporcionar à história da humanidade que haja novos atores
históricos (...) em um universo aberto. E essa ordem aberta pode ter a forma de uma sociedade
desigual, uma sociedade democrática, ética, e com muita vontade de reinventar, recriar e
requalificar os hiperindivíduos. Uma sociedade que saiba usar a filosofia para que possa pensar e
repensar a realidade de forma crítica, analítica e reflexiva. Uma sociedade que até manipule,
ideologicamente, os hiperindivíduos, mas que dê a eles a oportunidade de dialogar com os
modelos de dominação existentes para que viver feliz na hipermodernidade.
Disponível em: http://filosofiaeposmodernidade.blogspot.com.br/2011_01_01_archive.html Acesso em: 21
mar 2014. Adaptado. Grifos das organizadoras.

Compreender o indivíduo enquanto “ser vivente” pressupõe entendê-lo também do ponto
de vista do comportamento deste e, para tal, emprestamos da sociologia alguns
parâmetros. Afinal, como e quando surgiu a sociologia, quais objetivos e qual a sua
função neste contexto ético-social? Poderá ser uma aliada à sociedade dos sonhos? Em

que medida nos interessa como estudo apenas ou como parâmetro essencial para a
sociedade do presente e do futuro?

Sociologia
A Sociologia estuda o comportamento do ser humano em função do meio em que vive.

Sociologia, o que é?

Sociologia - tem como objetos de estudo a sociedade, a sua organização social e os processos que
interligam os indivíduos em grupo

A Sociologia é uma das Ciências Humanas que tem como objetos de estudo a sociedade, a sua
organização social e os processos que interligam os indivíduos em grupos, instituições e
associações. Enquanto a Psicologia estuda o indivíduo na sua singularidade, a Sociologia estuda
os fenômenos sociais, compreendendo as diferentes formas de constituição das sociedades e
suas culturas.
O termo Sociologia foi criado em 1838 (séc. XIX) por Auguste Comte, que pretendia unificar todos
os estudos relativos ao homem — como a História, a Psicologia e a Economia. Mas foi com Karl
Marx, Émile Durkheim e Max Weber que a Sociologia tomou corpo e seus fundamentos como
ciência foram institucionalizados.
A Sociologia surgiu como disciplina no século XVIII, como resposta acadêmica para um desafio
que estava surgindo: o início da sociedade moderna. Com a Revolução Industrial e posteriormente
com a Revolução Francesa (1789), iniciou-se uma nova era no mundo, com as quedas das
monarquias e a constituição dos Estados nacionais no Ocidente. A Sociologia surge então para
compreender as novas formas das sociedades, suas estruturas e organizações.
A Sociologia tem a função de, ao mesmo tempo, observar os fenômenos que se repetem nas
relações sociais – e assim formular explicações gerais ou teóricas sobre o fato social –, como
também se preocupa com aqueles eventos únicos, como por exemplo, o surgimento do
capitalismo ou do Estado Moderno, explicando seus significados e importância que esses eventos
têm na vida dos cidadãos.
Como toda forma de conhecimento intitulada ciência, a Sociologia pretende explicar a totalidade
do seu universo de pesquisa. O conhecimento sociológico, por meio dos seus conceitos, teorias e

métodos, constituem um instrumento de compreensão da realidade social e de suas múltiplas
redes ou relações sociais.
Os sociólogos estudam e pesquisam as estruturas da sociedade, como grupos étnicos (indígenas,
aborígenes, ribeirinhos etc.), classes sociais (de trabalhadores, esportistas, empresários, políticos
etc.), gênero (homem, mulher, criança), violência (crimes violentos ou não, trânsito, corrupção
etc.), além de instituições como família, Estado, escola, religião etc.
Além de suas aplicações no planejamento social, na condução de programas de intervenção
social e no planejamento de programas sociais e governamentais, o conhecimento sociológico é
também um meio possível de aperfeiçoamento do conhecimento social, na medida em que auxilia
os interessados a compreender mais claramente o comportamento dos grupos sociais, assim

Sendo uma disciplina humanística, a Sociologia é
uma forma significativa de consciência social e de formação de espírito
crítico.
como a sociedade com um todo.

A Sociologia nasce da própria sociedade, e por isso mesmo essa disciplina pode refletir interesses
de alguma categoria social ou ser usado como função ideológica, contrariando o ideal de
objetividade e neutralidade da ciência. Nesse sentido, se expõe o paradoxo das Ciências Sociais,

as ciências
da sociedade estão dentro do seu próprio objeto de estudo, pois todo
conhecimento é um produto social. Se isso a priori é uma desvantagem para a
Sociologia, num segundo momento percebemos que a Sociologia é a única ciência que
pode ter a si mesma como objeto de indagação crítica.
que ao contrário das ciências da natureza (como a biologia, física, química etc.),

Sociologia no Brasil

A partir de 1964 o trabalho dos sociólogos se voltou para os problemas socioeconômicos e
políticos brasileiros

A Sociologia sempre teve como um dos objetos de estudos o conflito entre as classes sociais. Na
América Latina, por exemplo, a Sociologia do início do século XX sofreu intensas influências das
teorias marxistas, na medida em que suas preocupações passaram a ser o subdesenvolvimento
dos países latinos.
No Brasil, nas décadas de 1920 e 1930, estudiosos se debruçaram em busca do entendimento da
formação da sociedade brasileira, analisando temas como abolição da escravatura, êxodos e
estudos sobre índios e negros. Dentre os autores mais significativos, temos: Sérgio Buarque de
Holanda (Raízes do Brasil-1936), Gilberto Freyre (Casa Grande & Senzala-1933) e Caio Prado
Júnior (Formação do Brasil Contemporâneo-1942).
Nas décadas seguintes, a Sociologia praticada no Brasil voltou-se aos estudos de temas
relacionados às classes trabalhadoras, tais como salários e jornadas de trabalho, e também
comunidades rurais. Na

década de 1960 a Sociologia passou a se preocupar com
o processo da industrialização do país, nas questões de reforma agrária e
movimentos sociais na cidade e no campo; a partir de 1964 o trabalho dos
sociólogos se voltou para os problemas socioeconômicos e políticos
brasileiros, originados pela tensão de se viver num regime militar (ou ditadura
militar, que no Brasil foi de 1964 a 1985), nesse período a Sociologia foi
banida do ensino secundarista.
Na década de 1980 a Sociologia finalmente voltou a ser disciplina no ensino médio, sendo
facultativa sua presença na grade curricular. Também ocorreu nesse período a profissionalização
da Sociologia no Brasil. Além da preocupação com a economia, política e mudanças sociais
apropriadas com a instalação da nova república (1985), os sociólogos diversificaram os horizontes
e ampliaram seus leques de estudos, voltaram-se para o estudo da mulher, do trabalhador rural e
outros assuntos culminantes.
Em 2009, a Sociologia tornou-se disciplina obrigatória na grade curricular dos alunos do ensino
médio no Brasil. A oportunidade da aproximação do aluno com a Sociologia, como um campo do
saber, tem por objetivo a desnaturalização das concepções ou explicações dos fenômenos

Em outras palavras e sem perder de vista a importância da História, é
considerar que as coisas nem sempre foram do jeito que são. É perceber
que há mudanças profundas ao longo da história, fruto de decisões de
homens.
sociais.

O sociólogo pode atuar nas áreas de ensino, pesquisa e planejamento, além de dar consultoria e
assessoria a ONGs, empresas privadas e públicas, partidos políticos e associações profissionais,
entre outras entidades.
Sociologia como ciência da sociedade

Sociologia como ciência emancipadora social

As transformações econômicas, políticas e culturais ocorridas no Ocidente a partir do século XVIII,
como as Revoluções Industrial e Francesa, evidenciaram mudanças significativas na vida em
sociedade com relação a suas formas passadas, baseadas principalmente nas tradições.
Assim surge a Sociologia em pleno século XVIII, com as primeiras pesquisas sociais e nas ideias
gerais do Iluminismo, como forma de entender e explicar aquelas mudanças sociais. Por isso, a
Sociologia é uma ciência datada historicamente e que seu surgimento está vinculado à
consolidação do capitalismo moderno.
Essa disciplina marca uma mudança na maneira de se pensar a realidade social, desvinculandose das preocupações transcendentais e diferenciando-se progressivamente das demais ciências
enquanto forma racional e sistemática de compreensão da sociedade.
Ao contrário das explicações filosóficas das relações sociais, as explicações da Sociologia não
partem simplesmente da especulação de gabinete, baseada, quando muito, na observação casual
de alguns fatos. Para as explicações, são empregados os métodos estatísticos, a observação
empírica e uma neutralidade metodológica.
Como ciência, a Sociologia deve obedecer aos mesmos princípios gerais válidos para todos os
ramos de conhecimento científico, apesar das peculiaridades dos fenômenos sociais quando
comparados com os fenômenos de natureza e, consequentemente, da abordagem científica da
sociedade.
A Sociologia, considerando o tipo de conhecimento que produz, pode servir a diferentes tipos de
interesses. A produção sociológica pode estar voltada para engendrar uma forma de
conhecimento comprometida com emancipação humana. Ela pode ser um tipo de conhecimento
orientado no sentido da promoção do melhor entendimento dos homens acerca de si mesmos,
para alcançar maiores patamares de liberdade política e de bem-estar social.
Por outro lado, a Sociologia pode ser orientada como uma “ciência da ordem”, isto é, seus
resultados podem ser utilizados com vistas à melhoria dos mecanismos de dominação por parte
do Estado ou de grupos minoritários, sejam empresas privadas ou organismos de Inteligência, à
revelia dos interesses e valores da comunidade democrática com vistas a manter o status quo.

Sociologia e sua importância

Sociologia - Investiga as relações entre indivíduos, famílias, grupos e instituições

O cientista social estuda os fenômenos, as estruturas e as relações que caracterizam as
organizações sociais e culturais. Além disso, o estudioso pesquisa costumes e hábitos, além de
investigar as relações entre indivíduos, famílias, grupos e instituições.
Os resultados da pesquisa sociológica não são de interesse apenas de sociólogos. Cobrindo
todas as áreas do convívio humano – desde as relações na família até a organização das grandes
empresas, o papel da política na sociedade ou o comportamento religioso –, a Sociologia pode vir
a interessar, em diferentes graus de intensidade, a diversas outras áreas do saber. Entretanto, o
maior interessado na produção e sistematização do conhecimento sociológico atualmente é o
Estado, normalmente o principal financiador da pesquisa desta disciplina científica.
Sociólogos fazem uso frequente de técnicas quantitativas de pesquisa social (como a estatística)
para descrever padrões generalizados nas relações sociais. Isto ajuda a desenvolver modelos que
possam entender mudanças sociais e como os indivíduos responderão a essas mudanças. Em
alguns campos de estudo da Sociologia, as técnicas qualitativas — como entrevistas dirigidas,
discussões em grupo e métodos etnográficos — permitem um melhor entendimento dos
processos sociais de acordo com o objetivo
explicativo.
Mais que sua aplicação em planejamentos,
pesquisas e programas de intervenção, o
conhecimento sociológico funciona também
como uma disciplina humanística, no sentido
de aperfeiçoamento do espírito, na medida em que compreende melhor o comportamento dos
outros, a sua própria situação e a sociedade como um todo. Sendo uma disciplina humanística, a
Sociologia é uma forma significativa de consciência social.
Orson Camargo - Colaborador Brasil Escola - Graduado em Sociologia e Política pela Escola de Sociologia
e Política de São Paulo – FESPSP - Mestre em Sociologia pela Universidade Estadual de Campinas –
UNICAMP.
Disponível em: http://www.brasilescola.com/sociologia/sociologia2.htm Acesso em: 04 abr 2014. Grifos das
organizadoras.

E por falar em comportamento humano, os Direitos Humanos nasceram deste e existem
por este... Direito à liberdade, à justiça, à paz, ao respeito e à dignidade. O texto a seguir
declara, literal e universalmente, os direitos da humanidade que necessita de leis,
respaldos legais, direcionamentos para ver cumpridos os seus direitos. Neste sentido,
propomos que o próximo texto promova na sociedade em geral uma declaração traduzida
em ações práticas.

Declaração Universal dos Direitos Humanos
Adotada e proclamada pela resolução 217 A (III) da Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de
dezembro de 1948

Preâmbulo
Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família
humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz
no mundo, considerando que o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultaram em
atos bárbaros que ultrajaram a consciência da Humanidade e que o advento de um mundo em
que os homens gozem de liberdade de palavra, de crença e da liberdade de viverem a salvo do
temor e da necessidade foi proclamado como a mais alta aspiração do homem
comum, considerando essencial que os direitos humanos sejam protegidos pelo Estado de Direito,
para que o homem não seja compelido, como último recurso, à rebelião contra tirania e a
opressão, considerando essencial promover o desenvolvimento de relações amistosas entre as
nações, considerando que os povos das Nações Unidas reafirmaram, na Carta, sua fé

nos direitos humanos fundamentais, na dignidade e no valor da pessoa
humana e na igualdade de direitos dos homens e das mulheres, e que
decidiram promover o progresso social e melhores condições de vida em
uma liberdade mais ampla, considerando que os Estados-Membros se comprometeram a
desenvolver, em cooperação com as Nações Unidas, o respeito universal aos direitos humanos e
liberdades fundamentais e a observância desses direitos e liberdades, considerando que uma
compreensão comum desses direitos e liberdades é da mais alta importância para o pleno
cumprimento desse compromisso,
a Assembleia Geral proclama
A presente Declaração Universal dos Diretos Humanos como o ideal comum a ser atingido por
todos os povos e todas as nações, com o objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da
sociedade, tendo sempre em mente esta Declaração, se esforce, através do ensino e da
educação, por promover o respeito a esses direitos e liberdades, e, pela adoção de medidas
progressivas de caráter nacional e internacional, por assegurar o seu reconhecimento e a sua
observância universais e efetivos, tanto entre os povos dos próprios Estados-Membros, quanto
entre os povos dos territórios sob sua jurisdição.
Artigo I
Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão e
consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade.
Artigo II
Toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta
Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião
política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra
condição.

Artigo III
Toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.
Artigo IV
Ninguém será mantido em escravidão ou servidão, a escravidão e o tráfico de escravos serão
proibidos em todas as suas formas.
Artigo V
Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante.
Artigo VI
Toda pessoa tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecida como pessoa perante a lei.
Artigo VII
Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, a igual proteção da lei. Todos
têm direito a igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente Declaração e
contra qualquer incitamento a tal discriminação.
Artigo VIII
Toda pessoa tem direito a receber dos tributos nacionais competentes remédio efetivo para os
atos que violem os direitos fundamentais que lhe sejam reconhecidos pela constituição ou pela
lei.
Artigo IX
Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado.
Artigo X
Toda pessoa tem direito, em plena igualdade, a uma audiência justa e pública por parte de um
tribunal independente e imparcial, para decidir de seus direitos e deveres ou do fundamento de
qualquer acusação criminal contra ele.
Artigo XI
1. Toda pessoa acusada de um ato delituoso tem o direito de ser presumida inocente até que a
sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento público no qual lhe
tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa.
2. Ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou omissão que, no momento, não constituíam
delito perante o direito nacional ou internacional. Tampouco será imposta pena mais forte do que
aquela que, no momento da prática, era aplicável ao ato delituoso.
Artigo XII
Ninguém será sujeito a interferências na sua vida privada, na sua família, no seu lar ou na sua
correspondência, nem a ataques à sua honra e reputação. Toda pessoa tem direito à proteção da
lei contra tais interferências ou ataques.
Artigo XIII

1. Toda pessoa tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada
Estado.
2. Toda pessoa tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a este regressar.
Artigo XIV
1.Toda pessoa, vítima de perseguição, tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros
países.
2. Este direito não pode ser invocado em caso de perseguição legitimamente motivada por crimes
de direito comum ou por atos contrários aos propósitos e princípios das Nações Unidas.
Artigo XV
1. Toda pessoa tem direito a uma nacionalidade.
2. Ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem do direito de mudar de
nacionalidade.
Artigo XVI
1. Os homens e mulheres de maior idade, sem qualquer restrição de raça, nacionalidade ou
religião, têm o direito de contrair matrimônio e fundar uma família. Gozam de iguais direitos em
relação ao casamento, sua duração e sua dissolução.
2. O casamento não será válido senão com o livre e pleno consentimento dos nubentes.
Artigo XVII
1.Toda pessoa tem direito à propriedade, só ou
2.Ninguém será arbitrariamente privado de sua propriedade.

em

sociedade

com

outros.

Artigo XVIII
Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião; este direito inclui a
liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença, pelo
ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, isolada ou coletivamente, em público ou em
particular.
Artigo XIX
Toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e expressão; este direito inclui a liberdade de, sem
interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e idéias por quaisquer
meios e independentemente de fronteiras.
Artigo XX
1.Toda pessoa tem direito à liberdade de reunião e associação pacíficas.
2. Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação.
Artigo XXI
1. Toda pessoa tem o direito de tomar parte no governo de seu país, diretamente ou por
intermédio de representantes livremente escolhidos.
2. Toda pessoa tem igual direito de acesso ao serviço público do seu país.
3. A vontade do povo será a base da autoridade do governo; esta vontade será expressa em
eleições periódicas e legítimas, por sufrágio universal, por voto secreto ou processo equivalente
que assegure a liberdade de voto.

Artigo XXII
Toda pessoa, como membro da sociedade, tem direito à segurança social e à realização, pelo
esforço nacional, pela cooperação internacional e de acordo com a organização e recursos de
cada Estado, dos direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis à sua dignidade e ao livre
desenvolvimento da sua personalidade.
Artigo XXIII
1.Toda pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e
favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego.
2. Toda pessoa, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração por igual trabalho.
3. Toda pessoa que trabalhe tem direito a uma remuneração justa e satisfatória, que lhe assegure,
assim como à sua família, uma existência compatível com a dignidade humana, e a que se
acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social.
4. Toda pessoa tem direito a organizar sindicatos e neles ingressar para proteção de seus
interesses.
Artigo XXIV
Toda pessoa tem direito a repouso e lazer, inclusive a limitação razoável das horas de trabalho e
férias periódicas remuneradas.
Artigo XXV
1. Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e
bem estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais
indispensáveis, e direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice
ou outros casos de perda dos meios de subsistência fora de seu controle.
2. A maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistência especiais. Todas as crianças
nascidas dentro ou fora do matrimônio gozarão da mesma proteção social.
Artigo XXVI
1. Toda pessoa tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos nos graus
elementares e fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. A instrução técnicoprofissional será acessível a todos, bem como a instrução superior, esta baseada no mérito.
2. A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana e do
fortalecimento do respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais. A instrução
promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos raciais ou
religiosos, e coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz.
3. Os pais têm prioridade de direito n escolha do gênero de instrução que será ministrada a seus
filhos.
Artigo XXVII
1. Toda pessoa tem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de fruir as
artes e de participar do processo científico e de seus benefícios.
2. Toda pessoa tem direito à proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de qualquer
produção científica, literária ou artística da qual seja autor.
Artigo XVIII
Toda pessoa tem direito a uma ordem social e internacional em que os direitos e liberdades
estabelecidos na presente Declaração possam ser plenamente realizados.

Artigo XXIV
1. Toda pessoa tem deveres para com a comunidade, em que o livre e pleno desenvolvimento de
sua personalidade é possível.
2. No exercício de seus direitos e liberdades, toda pessoa estará sujeita apenas às limitações
determinadas pela lei, exclusivamente com o fim de assegurar o devido reconhecimento e respeito
dos direitos e liberdades de outrem e de satisfazer às justas exigências da moral, da ordem
pública e do bem-estar de uma sociedade democrática.
3. Esses direitos e liberdades não podem, em hipótese alguma, ser exercidos contrariamente aos
propósitos e princípios das Nações Unidas.
Artigo XXX
Nenhuma disposição da presente Declaração pode ser interpretada como o reconhecimento a
qualquer Estado, grupo ou pessoa, do direito de exercer qualquer atividade ou praticar qualquer
ato destinado à destruição de quaisquer dos direitos e liberdades aqui estabelecidos.
Disponível em: http://portal.mj.gov.br/sedh/ct/legis_intern/ddh_bib_inter_universal.htm Acesso em: 10 abr
2014. Grifos das organizadoras.

Dados estatísticos à parte... fatos devem nos levar a uma leitura crítica do contexto e de
nós mesmos. O fato mencionado na matéria a seguir é um retrato do presente e, ao
mesmo tempo, um raio x do passado... Heranças, posicionamentos, talvez destituídos de
reflexão... mostrando um pouco mais profundamente a essência do ser. Afinal, estamos
declarando quais direitos humanos? Os nossos próprios ou os de outrem? Quem merece
o respeito enquanto pessoa, cidadão e coparticipante desta sociedade dita humana?
Indubitavelmente, temos de repensar...

65% dizem que a mulher que mostra o corpo merece ser atacada
Pesquisa
feita
pelo
IPEA
traz
outros
dados
Maioria acha que a culpa é da vítima e não do agressor.

sobre

violência

contra

a

mulher

Uma pesquisa feita pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, ouviu 3.800 pessoas
de todo o país sobre a violência contra a mulher e chegou a uma conclusão surpreendente: 65,1%
dos entrevistados disseram que “as mulheres que usam roupas que mostram o corpo merecem
ser atacadas” e 58,5% afirmaram que “se as mulheres soubessem se comportar haveria menos
estupro”.
Várias respostas chamaram a atenção dos pesquisadores. A maioria concorda, por exemplo, que
existe mulher para casar e mulher para ir para cama (54,9% concordam). Já 27,2% afirmam que
“a mulher casada deve satisfazer o marido na cama, mesmo quando não tem vontade”.

O que mais impressiona na pesquisa é que 66% dos entrevistados eram mulheres.
O estudo também fez perguntas sobre a relação homem-mulher dentro de casa e 91% concordam
total ou parcialmente que “homem que bate em mulher tem que ir para cadeia”, 89% acham que
“roupa suja se lava em casa” e 78% acreditam que “em briga de marido e mulher não se mete a
colher”, mesmo em casos em que há violência.
A ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menicucci de Oliveira, disse que
no ano passado subiu de 17 para 23 o número de estados que oferecem o serviço 180 – o
Disque-Denúncia da Central de Atendimento à Mulher. Disse também que os avanços são lentos
porque dependem de uma grande mudança cultural. Para ela, ainda há muito o que fazer.
“Servem fundamentalmente para exigir de nós gestoras políticas mais concretas e campanhas de
sensibilização para que mude a mentalidade da sociedade como um todo, sem exceção”, fala a
ministra.
Veja a pesquisa completa:
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
A questão da violência contra as mulheres recebe mais importância do que merece
56,9% - discorda totalmente
16,2% - discorda parcialmente
3,5% - neutro
11,9% - concorda parcialmente
10,5% - concorda totalmente
O que acontece com o casal em casa não interessa aos outros
11,1% - discorda totalmente
5,3% - discorda parcialmente
1,4% - neutro
23,5% - concorda parcialmente
58,4% - concorda totalmente
Em briga de marido e mulher, não se mete a colher
13,1% - discorda totalmente
5,9% - discorda parcialmente
1,9% - neutro
31,5% - concorda parcialmente
47,2% - concorda totalmente
A roupa suja deve ser lavada em casa
6,3% - discorda totalmente
3,3% - discorda parcialmente
1,4% - neutro
22,4% - concorda parcialmente
66,6% - concorda totalmente
Casos de violência dentro de casa devem ser discutidos somente entre os membros da
família
25,2% - discorda totalmente
9,3% - discorda parcialmente
2,2% - neutro
29,7% - concorda parcialmente
33,3% - concorda totalmente

Quando há violência, os casais devem se separar
8,8% - discorda totalmente
3,8% - discorda parcialmente
2,1% - neutro
23,3% - concorda parcialmente
61,7% - concorda totalmente
Homem que bate na mulher tem de ir para a cadeia
5,0% - discorda totalmente
2% - discorda parcialmente
1,6% - neutro
13,3% - concorda parcialmente
78,1% - concorda totalmente
A mulher que apanha em casa deve ficar quieta para não prejudicar os filhos
69,8% - discorda totalmente
12,3% - discorda parcialmente
2,2% - neutro
8,5% - concorda parcialmente
7,0% - concorda totalmente
É violência falar mentiras sobre uma mulher para os outros
19,1% - discorda totalmente
7,5% - discorda parcialmente
4,2% - neutro
24,8% - concorda parcialmente
43,3% - concorda totalmente
Um homem pode xingar e gritar com sua própria mulher
76,4% - discorda totalmente
12,8% - discorda parcialmente
2% - neutro
5% - concorda parcialmente
4% - concorda totalmente
Dá para entender que um homem que cresceu em uma família violenta agrida sua mulher
54,4% - discorda totalmente
9,3% - discorda parcialmente
2% - neutro
15,8% - concorda parcialmente
18,1% - concorda totalmente
Dá para entender que um homem rasgue ou quebre as coisas da mulher se ficou nervoso
71,6% - discorda totalmente
12% - discorda parcialmente
1,5% - neutro
8% - concorda parcialmente
6,5% - concorda totalmente
É da natureza do homem ser violento
61,9% - discorda totalmente
12,8% - discorda parcialmente
3,3% - neutro
11,3% - concorda parcialmente
10,2% - concorda totalmente

ESTUPRO
Mulher que é agredida e continua com o parceiro gosta de apanhar
58,4% - discorda totalmente
11,6% - discorda parcialmente
3,4% - neutro
12,8% - concorda parcialmente
13,2% - concorda totalmente
Mulheres que usam roupas que mostram o corpo merecem ser atacadas
24,0% - discorda totalmente
8,4% - discorda parcialmente
2% - neutro
22,4% - concorda parcialmente
42,7% - concorda totalmente
Se as mulheres soubessem como se comportar, haveria menos estupros
30,3% - discorda totalmente
7,6% - discorda parcialmente
2,6% - neutro
23,2% - concorda parcialmente
35,3% - concorda totalmente
HOMOSSEXUAIS
Casais de pessoas do mesmo sexo devem ter os mesmos direitos dos outros casais
32,6% - discorda totalmente
7,9% - discorda parcialmente
6,1% - neutro
18,5% - concorda parcialmente
31,6% - concorda totalmente
Casamento de homem com homem ou de mulher com mulher deve ser proibido
32,1% - discorda totalmente
9% - discorda parcialmente
5,1% - neutro
12,9% - concorda parcialmente
38,8% - concorda totalmente
Um casal de dois homens vive um amor tão bonito quanto entre um homem e uma mulher
38,1% - discorda totalmente
8,1% - discorda parcialmente
6,6% - neutro
15,6% - concorda parcialmente
25,5% - concorda totalmente
Incomoda ver dois homens, ou duas mulheres, se beijando na boca em público
28,2% - discorda totalmente
6,9% - discorda parcialmente
4,8% - neutro
14,3% - concorda parcialmente
44,9% - concorda totalmente
MACHISMO
Os homens devem ser a cabeça do lar
24,8% - discorda totalmente
8,5% - discorda parcialmente
2,7% - neutro

22,9% - concorda parcialmente
40,9% - concorda totalmente
Toda mulher sonha em se casar
12,3% - discorda totalmente
5,9% - discorda parcialmente
2,3% - neutro
27,8% - concorda parcialmente
50,9% - concorda totalmente
Uma mulher só se sente realizada quando tem filhos
25,2% - discorda totalmente
9,2% - discorda parcialmente
4,9% - neutro
30,9% - concorda parcialmente
28,6% - concorda totalmente
A mulher casada deve satisfazer o marido na cama, mesmo quando não tem vontade
54,0% - discorda totalmente
11,3% - discorda parcialmente
6,4% - neutro
13,2% - concorda parcialmente
14% - concorda totalmente
Tem mulher que é pra casar, tem mulher que é pra cama
26,4% - discorda totalmente
8,9% - discorda parcialmente
6,8% - neutro
20,3% - concorda parcialmente
34,3% - concorda totalmente
Disponível em: http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2014/03/65-dizem-que-mulher-que-mostra-o-corpomerece-ser-atacada.html Acesso em: 07 abr 2014.

Conforme comentamos anteriormente, que venham as cartas abertas! Contudo, ainda que
sejam necessárias muitas cartas, muitos manifestos, nada melhor do que a nossa posição
diária, a nossa ação, o nosso respeito, a proclamação de que somos “filhos deste solo” e,
portanto, irmanados pelo mesmo elo sociocultural e ético. Ético? Violar o corpo de
outrem? Apossar-se do seu direito deliberativo de decisão? Merece ser relido e revisto!

Carta aberta da Plataforma de Direitos Humanos – Dhesca Brasil
A pesquisa publicada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), em 27 de março,
sobre a percepção social a respeito da violência contra a mulher gerou grande repercussão. Esta
pesquisa revelou que a maioria da população brasileira concorda que o comportamento da mulher
pode motivar a violência sexual.
Essa revelação pode até espantar, mas não surpreende. Há muitos anos as Relatorias em
Direitos Humanos da Plataforma de Direitos Humanos – Dhesca Brasil –, lado a lado a várias
organizações da sociedade civil e movimentos sociais, vêm denunciando a cultura machista e
patriarcal, presente em toda a sociedade brasileira – homens e mulheres – que estigmatiza a
mulheres e viola seus direitos mais básicos.

Contudo, colocada em contextos específicos, os resultados desta pesquisa dão visibilidade à
antiga demanda pelo acesso à educação sexual abrangente nas escolas e fora delas para que se
possa criar uma cultura de direitos sexuais e direitos reprodutivos no Brasil. É educando meninas
e meninos e jovens sobre igualdade de gênero, direitos sexuais e reprodutivos que poderemos
enfrentar a discriminação e vencer a cultura patriarcal e machista que se afirma por meio da
violência sexual e de gênero.
Em 2011, a Relatoria do Direito Humano à Educação realizou uma pesquisa a respeito de gênero
e educação, na qual desmistificou a ideia de que a equidade de gênero na educação havia sido
resolvida face ao aumento da escolaridade e bom desempenho de meninas e, ao contrário,
demonstrou que a educação no Brasil é marcada pela desigualdade e que o ambiente escolar é
sexista, homofóbico, racista e discriminatório.
Neste relatório reiterou-se que o Plano Nacional de Educação (PNE) tem o potencial para
fortalecer as bases de uma política educacional como política de Estado com financiamento
adequado, planejamento, avaliação e gestão democrática, bem como de precisar nesta legislação
metas de equalização que enfrentem as profundas desigualdades expressas nos indicadores
educacionais com relação às variáveis de gênero, raça/etnia, renda, campo/cidade, deficiências,
orientação sexual, entre outras.
Desde então, a Relatoria tem acompanhado os debates acerca da aprovação do PNE, cujo
processo de discussão no Congresso Nacional já está mais de três anos atrasado, para que este
reflita parâmetros nacionais e internacionais sobre a matéria. Para tanto, é necessário que
prevaleça o texto que prevê uma educação voltada para a promoção da igualdade de gênero,
apesar das resistências que tem enfrentado no Congresso, especialmente por grupos
conservadores e pela bancada religiosa fundamentalista.
É preciso manter o texto original aprovado na Câmara, restabelecendo a expressão “com ênfase
na promoção da igualdade racial, regional, de gênero e de orientação sexual”, que integra o inciso
III do art. 2º do texto aprovado na Câmara dos Deputados. O texto que veio do Senado, apenas
utiliza a expressão: “com ênfase na promoção da cidadania”, o que não explicita a violência de
gênero que precisa ser combatida.
Finalmente, é importante reiterar que a violência de gênero reflete as relações de poder entre
homens e mulheres e é um mecanismo de submissão feminina e perpetuação de uma ordem
baseada no primado masculino na sociedade. Para tanto é importante reafirmar que a mulher e
somente ela detém plena autonomia sobre seu corpo e, portanto, deve ter garantido o direito de
autodeterminação sexual e reprodutiva, o direito à integridade corporal, livre de coação e
violência.
Disponível em: http://www.cedefes.org.br/index.php?p=direitos_detalhe&id_afro=11737 Acesso em: 08 abr
2014. Adaptado. Grifos das organizadoras.

Não nos cabe aqui fazermos apologia ao feminismo ou machismo, ou a ambos. Contudo,
o que se pretende quando se discute a ideia de um país machista é buscar na cultura
algumas possíveis heranças que podem trazer, quem sabe, maior clareza a algumas
práticas discriminatórias.

Um país machista
Pesquisa do Ipea revela como os brasileiros têm uma visão preconceituosa, recusam a igualdade de
gêneros e até justificam a violência sexual

Camila Brandalise
Quando a pílula anticoncepcional foi lançada, em 1960, a mulher se viu livre para separar a
reprodução do desejo sexual. Quando a Lei Maria da Penha entrou em vigor, em 2006, ela viu
seus direitos serem aumentados para protegê-la da violência. Estamos em 2014, e não há
remédio nem lei para dar fim a valores morais tão opressores quanto os mostrados pela pesquisa
“Tolerância Social à Violência contra as Mulheres”, divulgada pelo Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (Ipea) na quinta-feira 27. Os números denunciam uma sociedade que ainda
submete o sexo feminino a um papel menor e limitado. Segundo o estudo, 65% dos entrevistados
concordam que a mulher que usa roupas que mostram o corpo merece ser atacada – como se
fosse uma punição por não seguir um padrão. Além disso, 58% acreditam que, se elas
soubessem se comportar, haveria menos estupros. São dados que mostram que, apesar de todas
as conquistas dos últimos anos, o sexo feminino ainda é oprimido por um modelo de
comportamento. Essa mentalidade medieval é o maior entrave para o enfrentamento da violência
sexual e, pior, dá margem para que crimes continuem a ser cometidos – vide a onda de ataques
de encoxadores nos metrôs brasileiros nas últimas semanas.

Os números do estudo servem para mostrar que, se por um lado as
mulheres deram passos importantes em favor dos seus direitos,
por outro ainda há muito para ser conquistado

Vale apontar que o machismo gritante mostrado na pesquisa não é uma característica
majoritariamente masculina. Para o levantamento, foram ouvidas 3.810 pessoas em todas as
partes do Brasil. Entre elas, 66,5% eram mulheres, muitas delas mães que estão educando seus
filhos, reproduzindo o discurso que denigre sua própria condição. “No fundo, muitas assumem
essa ideologia machista de que precisamos estar presas, contidas. É uma mentalidade de
colonizado”, afirma a advogada Leila Linhares Barsted, coordenadora executiva da ONG feminista
Cepia. Para Leila, os resultados evidenciam outros dois grandes problemas. Primeiro em relação
ao preconceito. “A mulher não é livre, não pode vestir o que quer e nem ir aonde quiser. Precisa
estar em casa, ao lado de um marido ou de um pai”, diz. “Caso contrário, é julgada, ou pior,
atacada.” Segundo, porque é um sinal de que também a conduta masculina é estigmatizada.
Como se os homens, por natureza, não conseguissem se controlar.
Diretor de Estudos e Políticas Sociais do Ipea, Rafael Osório, um dos realizadores da pesquisa,
afirma que, dos dados positivos, destaca-se o fato de 90% das pessoas acreditarem que o homem
deve ser preso quando bate na mulher. Porém, mesmo nesse caso, há uma distinção entre a que

segue e a que não segue o padrão. “Aquela que não merece violência física é a mãe, a irmã. A
que está sujeita à proteção dos homens da casa.” Um pensamento equivocado que dá a entender
que, dentro do seu lar, o perigo não existe. “Mas precisamos lembrar que há uma grande parte de
vítimas estupradas por seus familiares”, diz Leila. Se por um lado a maioria concorda com a prisão
do homem em casos de agressão, uma mesma maioria acredita que a violência em casa deve ser
resolvida com os membros da família. “Mas no âmbito privado há sempre uma pressão para que a
família seja mantida, mesmo que para isso a esposa tenha de suprimir seu direito individual”,
afirma Leila.

Os vários números que evidenciam o problema do preconceito servem para mostrar que, se por
um lado as mulheres deram passos importantes em favor dos seus direitos, por outro ainda há
muito para ser conquistado. “Ainda somos barradas na representação política, somos vistas por
uma parcela da sociedade como cidadãs de segunda classe, merecedoras de punições”, diz Leila.
“Precisamos avançar no campo dos valores, que não só são arcaicos, mas assumiram uma
conotação de chancelar a violência contra a mulher.” Reduzir os números, portanto, vai depender
diretamente de quanto diminuirá a ignorância da sociedade.
Disponível em:
http://www.istoe.com.br/reportagens/354773_UM+PAIS+MACHISTA?pathImagens=&path=&actualArea=inte
rnalPage Acesso em: 07 abr 2014.

Retificando... Não poderíamos deixar de trazer as informações do Ipea, corrigindo uma
das divulgações de maior repercussão sobre a sociedade brasileira. Novamente, em se
tratando de reflexão acerca da sociedade, cumpre-nos nos ocupar ainda dos casos cuja

pesquisa revela. Entretanto, parece que uma grande preocupação reside “no que os
outros vão pensar”. Como melhorar a imagem do Brasil frente ao mundo? Ou seria, como
o Brasil poderia melhorar o Brasil e o mundo?

Ipea corrige erro e afirma que 26% e não 65% apoiam ataques a
mulheres
O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada divulgou nesta tarde que errou ao dar o resultado de
uma pesquisa atestando que 65% dos brasileiros concordam que mulheres com roupas curtas
'merecem ser estupradas'. O levantamento causou polêmica nos meios sociais. Segundo o Ipea,
uma troca nos gráficos da pesquisa comprometeu as informações. 26% dos brasileiros concordam
que mulheres que usam roupas que mostram o corpo merecem ser atacadas. 70% dos
entrevistados discordam total ou parcialmente da afirmação. O diretor da área social do Ipea pediu
a exoneração depois que o erro foi detectado.
Confira a íntegra da nota do Ipea:
Errata da pesquisa “Tolerância social à violência contra as mulheres”
Vimos a público pedir desculpas e corrigir dois erros nos resultados de nossa pesquisa Tolerância
social à violência contra as mulheres, divulgada em 27/03/2014. O erro relevante foi causado pela
troca dos gráficos relativos aos percentuais das respostas às frases Mulher que é agredida e
continua com o parceiro gosta de apanhar e Mulheres que usam roupas que mostram o corpo
merecem ser atacadas. Entre os 3.810 entrevistados, os percentuais corretos destas duas
questões são os seguintes:

Corrigida a troca, constata-se que a concordância parcial ou total foi bem maior com a primeira
frase (65%) e bem menor com a segunda (26%). Com a inversão de resultados entre as duas

questões, relatamos equivocadamente, na semana passada, resultados extremos para a
concordância com a segunda frase, que, justamente por seu valor inesperado, recebeu maior
destaque nos meios de comunicação e motivou amplas manifestações e debates na sociedade ao
longo dos últimos dias.
O outro par de questões cujos resultados foram invertidos refere-se a frases de sentido mais
próximo, com percentuais de concordância mais semelhantes e que não geraram tanta surpresa,
nem tiveram a mesma repercussão. Desfeita a troca, os resultados corretos são os que seguem.
Apresentados à frase O que acontece com o casal em casa não interessa aos outros, 13,1% dos
entrevistados discordaram totalmente, 5,9% discordaram parcialmente, 1,9% ficou neutro (não
concordou nem discordou), 31,5% concordaram parcialmente e 47,2% concordaram totalmente.
Diante da sentença Em briga de marido e mulher, não se mete a colher, 11,1% discordaram
totalmente, 5,3% discordaram parcialmente, 1,4% ficaram neutros, 23,5% concordaram
parcialmente e 58,4% concordaram totalmente.
A correção da inversão dos números entre duas das 41 questões da pesquisa enfatizadas acima
reduz a dimensão do problema anteriormente diagnosticado no item que mais despertou a
atenção da opinião pública. Contudo, os demais resultados se mantêm, como a concordância de
58,5% dos entrevistados com a ideia de que se as mulheres soubessem como se comportar,
haveria menos estupros. As conclusões gerais da pesquisa continuam válidas, ensejando o
aprofundamento das reflexões e debates da sociedade sobre seus preconceitos. Pedimos
desculpas novamente pelos transtornos causados e registramos nossa solidariedade a todos os
que se sensibilizaram contra a violência e o preconceito e em defesa da liberdade e da segurança
das mulheres.
Rafael Guerreiro Osorio* e Natália Fontoura - Pesquisadores da Diretoria de Estudos e Políticas
Sociais (Disoc/Ipea) e autores do estudo.
* O diretor de Estudos e Políticas Sociais do Ipea pediu sua exoneração assim que o erro foi
detectado.
Leia mais: http://cbn.globoradio.globo.com/editorias/pais/2014/04/04/IPEA-CORRIGE-ERRO-E-AFIRMAQUE-26-E-NAO-65-APOIAM-ATAQUES-A-MULHERES.htm#ixzz2yZgU1T4u
Disponível
em:
http://cbn.globoradio.globo.com/editorias/pais/2014/04/04/IPEA-CORRIGE-ERRO-EAFIRMA-QUE-26-E-NAO-65-APOIAM-ATAQUES-A-MULHERES.htm Acesso em: 11 abr 2014.

Implicações
A rigor, a publicação da errata não traz grandes consequências práticas, já que se trata de uma
pesquisa de opinião. No entanto, é imprevisível que efeitos pode ter sobre a percepção nacional,
dada a dimensão que o levantamento atingiu na última semana. O erro, por exemplo, afetou a
imagem do Brasil no exterior: jornais e revistas das maiores economias do planeta repercutiram a
informação, que ficou tachada como símbolo do grande machismo da sociedade brasileira. A
presidente Dilma Rousseff se manifestou no Twitter, dizendo que a “pesquisa do Ipea mostrou que
a sociedade brasileira ainda tem muito o que avançar no combate à violência contra a mulher". Já
a jornalista Nana Queiroz, de Brasília, começou a campanha #naomereçoserestuprada, em que
mulheres tiraram fotos, normalmente tampando os seios, com a frase titulo do movimento. Foram
milhares de adesões nas redes sociais.
Disponível em: http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/ipea-reconhece-erro-em-pesquisa-de-estupro-65era-26?page=1 Acesso em: 11 abr 2014.

Somos uma nação de mortos-vivos? Na medida em que pactuamos com a impunidade de
atrocidades cometidas... ainda que no passado. O que merece ser posto, no entanto, é se
se trata de uma história a ser lembrada ou se a história se repete a despeito das
lembranças e das mortes... A história segue e a perseguição parece que, de igual modo,
não tem dado “lugar” ao indígena...

A ditadura e os povos mortos da nação
Aprender com o passado significa incluir os indígenas nos projetos que impactem seus territórios, um
desafio ao neodesenvolvimentismo atual

As imagens mais fortes da violência da Ditadura contra os povos indígenas são aquelas que
existem como são contadas, e não em fotos ou filmes – ainda que haja fotografias e filmes
chocantes. Mas não há registros das dezenas de pessoas mortas espalhadas pela mata,
mulheres, velhos, crianças, homens, membros da etnia Arara, após serem contaminados por gripe
nas margens da Transamazônica. Ou dos mais de mil, talvez até dois mil, indígenas WaimiriAtroari, mortos por tiros de metralhadora, talvez até mesmo bombas do Exército, e também por
epidemias. Essas atrocidades, por enquanto, estão gravadas nas memórias, e possivelmente em
documentos escondidos.
Com a força das palavras é possível reviver momentos terríveis. E é justamente esse sentimento,
de reviver o passado, um dos grandes desafios para reconstruir e investigar a brutalidade da
Ditadura contra os povos indígenas: de tão fortes as memórias, muitos indígenas preferem não
falar. Contar é reviver. Acontece que não são as vítimas que devem sofrer novamente a desgraça
que lhes foi imposta, e sim aqueles que perpetuaram os crimes, ou beneficiaram-se desses
crimes, que devem ser punidos. Até hoje, nenhum documento fundamental apareceu. Muitos
crimes continuam abafados. Nenhum responsável foi punido.
Quando se fala na violência contra os povos indígenas, a primeira cena é na Amazônia. Esse é
um dos erros fundamentais na reconstrução da memória da Ditadura. A Amazônia teve um papel
estratégico na geopolítica militar e na ideologia do desenvolvimento, mas os violentos processos
de expropriação contra os povos indígenas ocorreram por todo o País. Dos Kaingang e Guarani
no Sul, aos Yanomami no extremo Norte, os Krenak em Minas.
O projeto racial da Ditadura pregava a violência étnica como meio de expansão do estado-nação,
e a violência contra os índios expõe de forma crua como funcionou a associação entre militares e
elite civil. O resultado dessa aliança foi o extermínio sistemático, genocídio, etnocídio, e
despossessão para a acumulação de riqueza e controle de territórios e recursos. A impunidade
desses crimes permanece a regra da anistia, proteção que se estende àqueles que se
beneficiaram economicamente desse processo.
Um estudo recente aponta que 1.196 camponeses foram mortos. Não há números relativo aos
indígenas mortos, a não ser estimativas que podem variar de forma expressiva. A Comissão
Nacional da Verdade já mencionou oito mil indígenas mortos. É possível que tenha sido ainda
maior o número de mortos, ou que sejam menos as vítimas. Esse é, em si, um dos grandes erros
da revisão: quantificar as vidas perecidas, por maior que seja o número, é sempre uma redução
do impacto da violência. O fundamental é que a violência no campo foi brutal, e é a que menos é
discutida e revista, onde a ferida permanece exposta.
Em alguns casos, povos inteiros foram exterminados. Isso significa um genocídio total. Hoje se
conhece essa possibilidade em função de povos que foram tão violentamente massacrados que
não é mais possível que se reproduzam fisicamente. Sobreviveram. É o caso dos Kanoê (restam

três pessoas) e Akuntsu (hoje cinco), em Rondônia, dos Piripkura (três), no Mato Grosso, e os
misteriosos sobreviventes, um conhecido como “índio do Buraco” (um só), em Rondônia, e outro
chamado de Aurê (um só, depois que morreu Aurá), no Maranhão. Nestes dois últimos casos, não
se sabe a que povo pertenciam, nem sequer que língua falam. Genocídio completo, total
extermínio de duas civilizações. Impunes.
Apenas por um acaso, e pelo fato de serem pessoas extremamente fortes, conseguiram
sobreviver. Ainda assim, carregam chumbo no braço, nas costas – como Pupak Akuntsu. Quantos
outros povos nessa situação podem não ter sobrevivido? Quantos tiveram seus corpos
decompostos em lagoas de fazendas em Rondônia ou no Mato Grosso, como era prática após as
ações de extermínios? No caso dos Akuntsu, sertanistas da FUNAI que investigaram o caso em
1986 suspeitam que os corpos dos mortos em um ataque na aldeia tenham sido carregados em
caçambas e despejados em uma lagoa na região de Corumbiara. O massacre talvez tenha
ocorrido em 1985 ou 1984, no limiar da Ditadura. As fazendas que ocuparam as terras dos
Akuntsu haviam sido formadas por grilagem de terras públicas e corrupção no INCRA, em projetos
fraudulentos de apropriação de terras públicas.
Grilagem de terras: associação entre militares e empresários
Em um artigo publicado na revista de Estudos Avançados em 2005, a professora da UFPA Violeta
Loureiro, junto do pesquisador Jax Pinto, explicam a construção da violência nas disputas de terra
na Amazônia durante a Ditadura, e que permanece até hoje na mesma estrutura de concentração
fundiária. Quando os militares planejaram a invasão da Amazônia, apenas 1,8% das terras eram
desmatadas e ocupadas por pasto e lavoura, e só metade delas tinha título. Hoje, 18% foi
transformado em pasto (80% dessa área), soja, lavouras, ou apenas degradado.
O governo organizou mecanismos legais de exceção para atrair empresários, oferecendo
incentivos fiscais e terras públicas que eram ocupadas por populações inúteis aos olhos dos
militares. Essas terras ainda foram demarcadas em extensão muito maior do que a dos lotes que
originalmente haviam adquirido.
Um dos exemplos é a Terra Indígena Marãiwatséde, que após a articulação da grilagem
organizada por Ariosto da Riva em parceria com o grupo Ometto, a terra transformada no
latifúndio Suiá Missu com 695.843 hectares. Apenas no ano passado a terra, demarcada em
1998, foi devolvida aos Xavantes. Sendo que parte das aldeias ficaram de fora da demarcação.
No Pará, segundo Loureiro, apenas oito grupos econômicos possuíam quase seis milhões de
hectares.
Era preciso expulsar os moradores e criar mecanismos para “regulariza-las”. Regularização da
grilagem foi uma das medidas da Ditadura. Em 1976, o governo ditatorial, por medidas provisórias
(005 e 006), regularizou as terras griladas, oferecendo mecanismos para a Justiça proceder à
expulsão. Os índios não foram os únicos prejudicados nesse jogo desigual de força, mas foram os
mais brutalmente afetados. Essa permanente política de exclusão.
Uma primeira reconciliação deve ter início com a demarcação das terras – até hoje, a única forma
efetiva de garantir a sobrevivência e o cumprimento mínimo de direitos. Desfazer as medidas de
exceção que ainda estão em vigor e cumprir a Constituição surgida como uma grande
reconciliação, ou seja, completar a transição. Em paralelo, a discussão sobre a anistia é
imprescindível, com a punição daqueles que cometeram os crimes, sejam os militares, policiais,
agentes do Estado, sejam os privados que se aliaram nos crimes, como pistolagem, torturas,
massacres e genocídios.

“Na Amazônia, os direitos humanos, durante décadas, estiveram subordinados aos direitos do
capital”, escrevem Loureiro e Pinto. Durante a Ditadura foi desenvolvido uma “conivência entre
grileiros-empresários-aventureiros e órgãos públicos, especialmente os federais com ação na
região”. É uma aliança entre “setores/órgãos/funcionários do Estado com empresários/
aventureiros/ grileiros sobreviveu à Ditadura.”
Essa conivência e repartição de funções entre o Estado e certos grupos que se beneficiaram é
também a origem das milícias privadas e da pistolagem na Amazônia. É uma contradição da
Ditadura, onde o violento Estado de Exceção compartilhou o monopólio da violência, da forma
caracterizada pelo sociólogo Max Weber. “O Estado repartiu este poder com empresários,
políticos e aventureiros os mais diversos, perdendo o controle sobre o exercício da força e da
violência física, que passou a ser usada por agentes não legitimados socialmente nem legalmente
instituídos.” O genocídio dos Akuntsu, Kanoê, Aurê e Aurá, Piripkura, Juma, índio do Buraco, são
crimes que se encaixam nessa aliança público-privada de extermínio.
Darcy Ribeiro, no ato contra a emancipação, em 1978, classificou que não há uma “questão
indígena”: “Não há, propriamente, uma questão indígena. Há uma questão não-indígena. Nós não
índios é que somos o problema”. E é justamente essa “questão não -indígena” que expõe a
brutalidade e a violência da Ditadura e sua aliança com a elite civil. As grandes empresas que se
beneficiaram, os grandes empresários, os grileiros de terras, perderão eles, hoje, a terra roubada?
Em 2008, Lula assinou a “MP da grilagem” (MP 458), uma segunda anistia política e econômica
para aqueles que se beneficiaram das expropriações violentas a mano-militar, dando continuidade
as medidas provisórias de 1976. É possível reverter esse território com as demarcações. Muitas
foram feitas, após 1988, compondo quase 13% do território nacional. Nas situações onde as
demarcações ainda estão pendentes é onde os crimes seguem cotidianos, como o caso dos
Guarani e Kaiowá, no Mato Grosso do Sul, ou os Tupinambá, na Bahia.
Crimes militares e as “grandes transas”
Crimes praticados por ordens de militares, que incluem torturas e assassinatos, permanecem sem
investigação. O Relatório Figueiredo, recentemente exposto, é uma peça fundamental na
investigação. Mas nele constam apenas os primeiros quatro anos da Ditadura. A Comissão
Nacional da Verdade não escutou nenhum até o momento, ou ao menos não divulgou a
informação, nenhum militar envolvido nas denuncias feitas pelos indígenas e organizações –
exemplo os possíveis ataques contra os Waimiri–Atroari. Limita-se ao ouvir o drama dos índios,
que devem reviver os períodos de violência.
Conscientes da impunidade dos criminosos, alguns povos, como os Waimiri–Atroari, segundo o
indigenista José Porfírio de Carvalho, “não querem falar”. Outros, como os Parakanã, que foram
dizimados por doenças e a transferência forçada em razão da construção da Transamazônica,
possuem dificuldade em relacionar as mortes com o contexto político que, na época, não
conheciam. “Alguns não tem noção de onde exatamente ocorreu, o que aconteceu, como as
mortes estão relacionadas”, diz Carvalho. A certeza da impunidade, até que seja revogada a
anistia, faz com que alguns povos estejam reticentes com os trabalhos da CNV.
Os números fascinam, chocam, atraem manchetes. A CNV fala em 8 mil indígenas mortos, frente
aos 500 oposicionistas ao governo. Números servem para atrair atenção cínica da imprensa, mas
representam pouco no universo indígena. Durante a Ditadura, hoje sabe-se que alguns números
eram superdimensionados para causar choque e atrair atenção. É possível que os Waimiri Atroari
não fossem 3 mil, mas 1.500 pessoas, assim como os Suruí podem ter sido menos do que haviam
sido contados. Ou então ainda mais, segundo hoje fala o líder Almir Suruí, que chega a dizer que

três mil Suruí pereceram. Calcular o número de mortos e estabelecer fundamentos de punibilidade
é um exercício muito mais complexo do que uma breve visita em uma aldeia pode alcançar.
Importantes trabalhos realizados por antropólogos comprometidos com a causa indígena nas
últimas décadas mostram o tamanho da complexidade. Refazer a genealogia de mortos exige
uma longa pesquisa em parceria com os indígenas. E isso deveria ser feito entre os Awá, os
Guajajara, os Kaapor, no Maranhão, em praticamente todos os povos indígenas do Brasil que
denunciam terem sido vítimas de crimes. Há crimes fundamentais para serem esclarecidos e que
estão impunes, como a morte de Ângelo Cretã kaingang, suspeito de ter sido vítima de um
atentado. Hoje, após os trabalhos da Comissão da Verdade, sabe-se que os militares forjaram
acidentes, tais como a morte de Zuzu Angel e Juscelino Kubitschek. Por que então Cretã não
haveria ter sido vítima de igual estratégia?
A construção da Transamazônica provocou diversos tipos de impactos e violências. Alguns povos,
como os Arara, foram dizimados e ainda transferidos de seu território. Os Parakanã foram
dizimados e transferidos. Os Tenharim sofreram uma violência tão brutal que as cenas mais
recentes desse processo surgiram em dezembro passado, com uma revolta racista e genocida da
população do entorno tentando massacrar a população, queimando aldeias e o patrimônio público
da FUNAI. Cinco indígenas estão presos em um processo em que vários direitos foram suprimidos
– como o de serem acompanhados de um advogado para os depoimentos.
A transição foi um período intenso de luta política. A partir de 1978, como Ato contra a
Emancipação, a participação indígena no debate sobre as políticas indigenistas cresceu
exponencialmente. Novas estratégias, alianças. Cretã foi o primeiro indígena a ocupar um cargo
público, em 1978, e hoje há diversos vereadores. Mário Juruna foi o primeiro líder indígena a
chegar ao Congresso, onde ocupou um espaço político extraordinário. Ridicularizado pela
imprensa não-indígena, Juruna foi fundamental na articulação do movimento indígena nos anos
1980. Após ele, nunca os povos indígenas tiveram novamente algum representante no Congresso
Nacional, e apenas pisaram lá para acompanhar, pressionar e tentar impedir o retrocesso de
direitos.
Usinas como Foz do Iguaçu, Balbina, Tucuruí, alagaram territórios indígenas. O crescimento
econômico aplaudido no editorial da Folha de S. Paulo foi feito com o uso de violência, também,
sobre indígenas. Se durante a Ditadura não havia sido possível compensar, de alguma forma, o
estrago, agora isso pode ser ao menos minimamente reparado. Fora Balbina, com os Waimiri
Atroari, e Tucuruí, com o programa Parakanã, não há outro projeto de compensação decorrente
das ações da Ditadura em curso. Os Panará ganharam ação contra o Estado em razão do
impacto da abertura da BR 163, e conseguiram retomar suas terras. Essa jurisprudência deveria
ser estendida para os Arara, Parakanã, Gavião, Tenharim e tantos outros impactados por essas
obras de infraestrutura que beneficiaram poucos bolsos extraindo os recursos do território
brasileiro.
A “supremacia branca” estabelecida como classe étnica ditatorial no Brasil também destruiu
quilombos e quilombolas. E seringueiros, castanheiros, caboclos, ribeirinhos, populações que se
colocaram como “tradicionais” frente ao avanço, populações minorizadas que de maioria viraram
as minorias nesse período, e tornaram-se vulnerabilizadas. Assim como os garimpeiros, colonos
pobres migrantes, todos tratados como bestas de trabalho da ocupação de terras, as “frentes de
expansão” que eram deslocadas, em sentido militar, sobre territórios alheios.
A engenharia social da Ditadura construiu uma sociedade que não se desfez com a promulgação
da Constituição, e a resistência se expressou de diversas formas. por exemplo, entre os índios, foi

recorrente a utilização da estratégia de “esconder a identidade”, tornar-se “caboclo”, como era a
determinação da política indigenista evolucionista da Ditadura. Como uma antropologia-inversa,
os povos indígenas, os quilombolas, os “não-brancos” desenvolveram estratégias de pesquisa e
conhecimento do universo branco. Sempre tido como violento, e que deve ser evitado. Conversas
e outras formas de compartilhamento de conhecimento foram essenciais nesse processo.
Os Xavante, conhecedores dos warazu (como chamam os “brancos”), construíram uma estratégia
particular de relacionamento, desde as guerras até a própria pacificação dos brancos, que eles
fizeram, em 1946, com Chico Meireles. Quando as fazendas começaram a invadir o território, a
partir de 1974, com a união de diversas aldeias, passaram a reocupar as áreas e a intimidar os
fazendeiros. Ainda assim, a Terra Indígena Pimentel Barbosa, por exemplo, foi demarcada menor
do que deveria em razão da corrupção de funcionários do governo colocados pela Ditadura. O
processo até hoje não foi revisto.
Em alguns casos, as alianças para a resistência e defesa dos índios incluem até mesmo militares.
E é possível que militares que tenham defendido povos indígenas tenham sido reprimidos pela
Ditadura. Segundo Sydney Possuelo, o coronel Paulo Isaías, em Altamira, havia destacado, em
1980, um pelotão para auxiliar a FUNAI a expulsar invasores da área ocupada pelos Arara, antes
do contato. Os índios estavam sendo atacados, e essa medida foi fundamental para evitar a
concretização do genocídio. Era uma ação local que ia de encontro com a política de ocupação
organizada pelo INCRA.
As polícias civil, militar e federal, também aliaram-se aos anti-indígenas. Há denúncias não
investigadas de sistemáticas torturas entre os Guajajara no Maranhão. No final dos anos 1970, o
sertanista Porfírio de Carvalho denunciou a prática, que era feita pelo Exército e pela Polícia
Federal. Ameaçado, foi transferido para o Acre. Os Guajajara seguiram sofrendo a brutalidade do
exército e das polícias. Nenhum documento sobre esses crimes foi, até o momento, acessados.
Darcy Ribeiro debruçou-se por anos nos arquivos do SPI e em campo para investigar a violência
contra os índios na primeira metade do século passado. O resultado virou o livro Os Índios e a
Civilização. Ribeiro identificou 87 povos que teriam sido exterminados entre 1910 e 1957 – é
possível, no entanto, que alguns destes tenham sobrevivido e sido reencontrados, mais tarde,
pela Ditadura, como os Arara. Já a segunda metade do século é composta de diversos trabalhos
de denúncias, e muitas páginas em branco. Como reconstruir essa história sem reproduzir a
violência racista contra os indígenas é um desafio. Incluir os próprios indígenas na Comissão da
Verdade é o fundamental.
A violência contra os povos indígenas durante a Ditadura merece uma investigação muito mais
profunda do que vem sendo conduzida, que deve igualmente atingir àqueles que se beneficiaram
do Estado de Exceção às custas do sangue e expropriação. Completar a demarcação das terras é
sem dúvida a primeira ação a ser feita nesse sentido – o que deveria ter sido concluído nos cinco
anos posteriores à promulgação da Constituição. Aprender com o passado também significa
incluir os povos indígenas como protagonistas nos projetos que impactem seus territórios, um
desafio ao neodesenvolvimentismo em curso. Nesses casos, não apenas adia-se a possibilidade
de uma reconciliação nacional, como abre-se cada vez mais a ferida exposta.
Disponível em: http://www.cedefes.org.br/index.php?p=indigenas_detalhe&id_afro=11746 Acesso em: 08
abr 2014.

Rememorando... ainda que um passado sombrio... as sombras de uma ditadura que
deixou marcas de muito sangue na história brasileira. Nestes 50 anos pós ditadura,

sugerimos mais uma breve reflexão em torno da nossa história, do nosso compromisso
atual com uma realidade transformada e resplandecente.

Ditadura criou campos de concentração indígenas
Índios foram submetidos a trabalhos forçados e torturas. Reparação de crimes cometidos nas aldeias ainda
é pouco debatida. Veja minidocumentário

De 1969 até meados da década de 1970, a Fundação Nacional do Índio (Funai) manteve
silenciosamente em Minas Gerais dois centros para a detenção de índios considerados
“infratores”. Para lá foram levados mais de cem indivíduos de dezenas de etnias, oriundos de ao
menos 11 estados das cinco regiões do país. O Reformatório Krenak, em Resplendor (MG), e a
Fazenda Guarani, em Carmésia (MG), eram geridos e vigiados por policiais militares sobre os
quais recaem diversas denúncias de torturas, trabalho escravo, desaparecimentos e intensa
repressão cultural. Os presos incluíam até mesmo indivíduos que lutavam contra a invasão de
áreas hoje oficialmente reconhecidas como território indígena. Muito pouco se divulgou sobre o
que de fato acontecia nesses campos de concentração étnicos. Se a reparação dos crimes
cometidos pela ditadura nas cidades brasileiras ainda engatinha, nas aldeias situação é ainda
pior. Até hoje, nenhum índio ou comunidade indígena foi indenizado pelos crimes de direitos
humanos ocorridos nesses locais. Nunca houve qualquer manifestação formal do Estado brasileiro
reconhecendo a existência de tais crimes.

Minidocumentário originalmente publicado em junho de 2013 na reportagem
Ditadura criou cadeia para índios com trabalho forçado e torturas,
do Concurso de Microbolsas de Reportagem da Pública.

CONFIRA O MINIDOCUMENTÁRIO:
http://www.youtube.com/watch?v=FwSoU3r1O-Q#t=10
Disponível em: http://www.cedefes.org.br/index.php?p=indigenas_detalhe&id_afro=11730 Acesso em: 08
abr 2014.

Estuda-se desde a educação básica que os indígenas foram os primeiros ocupantes do
território brasileiro. Entretanto, como você poderá ver no texto que segue, os direitos
indígenas foram se perdendo e ainda hoje precisam ser resgatados. Em que medida a
Constituição Federal reconhece o direito indígena e o protege? De que modo a Funai
assegura e defende esse direito?

Assirati confessa: não sabe para onde vão as demarcações, nem o
indigenismo nacional.
[...] Em entrevista a BBC Brasil, a presidente interina da Funai, Maria Augusta Assirati, se diz
contra a reforma das leis e decretos que regem a atuação da Fundação no processo de
demarcação de Terras Indígena. “Para nós (Funai), não há possibilidade de negociação“, diz
Assirati. Quando perguntada quanto ainda falta demarcar no Brasil, Guta, como é conhecida nos
círculos mais próximos, afirma que daquilo que havia para ser demarcado em 1988, falta ainda
cerca de 3%. Mas, segundo ela, houve “surgimento” de outras comunidades e há grupos com
áreas já demarcadas em dimensões “insuficientes”, portanto não seria possível dizer quanto ainda
falta ser demarcado.
Ressalte-se que a Constituição Federal diz que são terras indígenas aquelas ocupadas por índios
em 1988, não respaldando a teoria do “surgimento” alegada pela Funai para expropriar terras
ocupadas há séculos por não índios. Assim sendo, mesmo vendo em tudo crescer as evidências
dos efeitos deletérios das demarcações abusivas que encontram cada vez mais dificuldades e
reações a musa, rebatizada por produtores como “Maria Confusa” não vê razões para a revisão e
reformulação dos procedimentos demarcatórios… Pelo menos não pela via do Congresso…mas
quem sabe talvez… pelo Ministério da Justiça… ou pela AGU… ou talvez quando da publicação
do acórdão do STF… ou ainda... quando o povo brasileiro clamar por ela.
Nos últimos 18 anos, iniciando com o Decreto 1775 de 1996 do presidente Fernando Henrique
Cardoso diversos brasileiros, em diferentes órgãos e instituições, dedicaram-se à difícil tarefa de
rever, repensar e acrescentar elementos necessários para aprimorar o procedimento demarcatório
de terras indígenas em território nacional. À título de espanto, vale relembrar que o referido
decreto instituía, pela primeira vez em décadas de demarcações o “direito ao contraditório”
assegurado às futuras vítimas.
De acordo com Maria Augusta Assirati, o governo só deve buscar mediar conflitos nos casos que
envolvam pequenos agricultores. Não há que se falar em compatibilizar demarcação com
produção. “Quando se fala de pequenos agricultores é evidente que o Estado deve buscar
equilibrar esses direitos. Mas compatibilizar demarcações com uso da terra para a produção
econômica e para o crescimento econômico, pura e simplesmente, é difícil, porque você está
tratando de um direito que conflita com um interesse, e não com outro direito”, disse Guta a BBC
Brasil.
Ainda de acordo com Guta, é preciso dar transparência ao processo de demarcação. “Quando há
alguma divergência, as contestações hoje são analisadas e julgadas pela própria Funai. Acho que
não haveria prejuízo se outro órgão avaliasse essas contestações”, diz.
De acordo com Maria Augusta, a lentidão no processo de demarcação de Terras Indígenas se
deve à atuação da Casa Civil e à pressão política da sociedade e de políticos. Segundo ela, a
Funai nunca recebeu oficialmente nenhuma solicitação para interromper qualquer processo de
demarcação, como afirmou em audiência pública na Câmara dos Deputados a Ministra da Casa
Civil, Gleisi Hoffmann. Entretanto, “as manifestações públicas e declarações oficiais de órgãos do
governo deram muita força a produtores rurais e a agentes públicos contrários à demarcação. Isso
trouxe um novo ritmo aos processos de demarcação em quase todo o Brasil.”

Ou seja, a pressão está dando certo. Não se pode depender das ações do Governo, que não
cumpre os compromissos que assume. A única saída para a revisão dos processos de
demarcação de Terras Indígenas é a pressão política.
E foi assim ao longo de todos esses anos, quando brasileiros testemunharam a enorme confusão
que aos poucos foram se tornando os procedimentos demarcatórios, mas só agora
quando congressistas que representam os setores produtivos da nação aumentaram a pressão
para corrigir e regulamentar diversos pontos Carta, todo o aparato indigenista se mobilizou no
Brasil e no exterior alegando que trata-se de iniciativas genocidas de um “Congresso ruralista” que
atenta contra questão essencial para a sobrevivência desses povos. Acossada por todos os lados
a musa Assiratti repete os mesmos chavões elaborados pelo marketing indigenista “Eles querem
transferir do Poder Executivo para o Legislativo a competência de demarcar terras indígenas”
dando assim provas concretas de que sequer leu o inteiro teor da PEC 215.
Preocupada com a iniciativa, diz a presidente da Funai, pode retardar ou até impedir novas
demarcações.”Este é, de fato, o momento mais delicado desde a promulgação da Carta“, afirma
Assirati, que assumiu a chefia do órgão oficial indigenista em junho.
Acossada por todos os lados Maria Augusta Assiratti concedeu entrevista à BBC Brasil, onde ela
afirma que mesmo dentro do governo a Funai enfrenta obstáculos para executar seu trabalho.
Segundo Assirati, declarações públicas de órgãos oficiais criaram um ambiente “totalmente
desfavorável” a novas demarcações, atrasando processos em quase todo o país. Afirma ainda
que o governo não estava preparado para a complexidade da construção da usina de Belo Monte,
no Pará. Em vez de mitigar os efeitos da obra entre indígenas, diz a presidente da Funai, as ações
da construtora voltadas a esses povos causaram “impactos enormes, alguns deles irreversíveis”.
Leia, a seguir, os principais trechos da entrevista, concedida na sede da Funai na segunda-feira.
BBC Brasil - Na semana em que Constituição de 1988 completa 25 anos, índios protestam em
vários pontos do país e dizem enfrentar as maiores ameaças a seus direitos desde a promulgação
da Carta. Concorda com a avaliação?
Maria Augusta Assirati - Concordo. Em 1988, tivemos um conjunto de avanços, como a garantia
territorial e a valorização de crenças e tradições, e passamos a implementar esses direitos. Houve
algumas tentativas de reduzir e rediscutir esses direitos, mas essas tentativas nunca foram tão
claras como agora. Está em curso um conjunto de proposições no Congresso para rever a própria
Constituição. Este é, de fato, o momento mais delicado desde a promulgação da Carta.
BBC Brasil - Quais propostas mais preocupam?
Assirati - As que transferem parcela da atribuição no processo de demarcação ao Congresso.
Além da inconstitucionalidade dessas propostas, porque ferem cláusula pétrea, da separação de
Poderes, elas revertem um direito originário. Elas poderiam retardar ou impedir o avanço das
demarcações no país. Também nos preocupam proposições para regulamentar o parágrafo da
Constituição que define o que é de relevante interesse nacional e, portanto, estaria excluído da
possibilidade de demarcações. Nesse contexto de busca de avanço territorial do agronegócio, isso
poderia representar um impacto muito negativo.
Há ainda propostas que podem colocar em risco inclusive demarcações já realizadas, o que
causaria uma completa aniquilação de direitos já conquistados pelos indígenas.

BBC Brasil - O governo está negociando essas propostas com os congressistas? No início do
ano, numa aparente tentativa de acalmar os ânimos, a ministra da Casa Civil, Gleisi Hoffmann,
disse que o governo iria alterar o processo de demarcação.
Assirati - Para nós (Funai), não há possibilidade de negociação. Muitas vezes, pessoas contrárias
a demarcações entendem que há subjetividade grande e que poderia haver diálogo para que
outros interesses fossem contemplados no processo. Quando se fala de pequenos agricultores,
de pessoas que usam terra para produção comunitária, como quilombolas e ribeirinhos, é evidente
que o Estado deve buscar equilibrar esses direitos. Mas esses argumentos têm sido usados em
defesa de um uso da terra para a produção econômica e para o crescimento econômico pura e
simplesmente. Compatibilizar demarcações com essas intenções é difícil, porque você está
tratando de um direito que conflita com um interesse, e não com outro direito.
BBC Brasil - Quais serão as mudanças no processo de demarcação?
Assirati - Poderemos dar mais transparência aos critérios que levam à identificação e delimitação
de uma área de ocupação tradicional pela Funai. A segunda coisa é: quando oponentes a
processo de identificação e delimitação têm alguma divergência, essas contestações hoje são
analisadas e julgadas pela própria Funai. Acho que não haveria prejuízo se outro órgão, e no meu
entendimento esse órgão seria o Ministério da Justiça, avaliasse essas contestações.
BBC Brasil - E quanto à inclusão de outros órgãos no processo, como a Embrapa, conforme a
ministra Gleisi aventou?
Assirati - Se o órgão tiver informação que possa contribuir com a demarcação, essa contribuição
é bem-vinda. Mas somos contra a possibilidade de uma intervenção tendente a inviabilizar o
processo.
BBC Brasil - Quanto de terra ainda falta a demarcar no Brasil?
Assirati - Do total que havia para ser demarcado em 1988, faltam cerca de 3%. Mas desde então
houve surgimento de outras comunidades, dissidentes, e avaliamos que áreas para certos grupos
são insuficientes. Então são um pouco mais do que aqueles 3%.
BBC Brasil – O governo Dilma tem homologado menos terras indígenas que os anteriores, e há
21 processos de demarcação parados no Ministério da Justiça ou na Presidência sem qualquer
contestação judicial. Por que o ritmo das demarcações diminuiu?
Assirati - Logo que a Constituição foi promulgada, demarcaram-se áreas muito grandes,
sobretudo na Amazônia. Ficaram para as etapas presentes áreas mais antropizadas, onde há
maior dificuldade de trabalhar, no Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Mas, de fato, há processos que
não tiveram andamento. Eles tramitaram, seguiram ao Ministério da Justiça, seguiram
eventualmente até a Casa Civil, que é quem faz a pré-análise do processo de homologação para
a presidente Dilma, mas não tiveram nenhuma conclusão.
BBC Brasil - Por quê?
Assirati - Essa pergunta que tem de ser feita aos outros órgãos (Ministério da Justiça, Casa Civil
e Presidência). Muitos desses processos não caminharam por justificativa de que instaurariam

conflitos na região, mas não temos elementos para afirmar que em todas essas áreas isso
ocorreria. Demarcar terra indígena nunca será ação que gere zero conflito. Mas não é somente a
delimitação que faz com que o conflito ecloda, há um conjunto de situações precedentes, como
problemas históricos de ordenamento fundiário.
BBC Brasil - Chegou-se a um acordo para solucionar conflitos que envolvem indígenas no Mato
Grosso do Sul?
Assirati - Sim. Pensamos na seguinte solução: o Incra (Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária), que anda com dificuldade para encontrar áreas para fazer reforma agrária,
compraria terras do Estado do Mato Grosso do Sul para realizar esses assentamentos. E os
recursos da venda das terras contribuiriam para que o Estado pagasse produtores rurais de áreas
que estão em litígio judicial [devido a processos demarcatórios]. Assim, os produtores sairiam da
área e poderiam comprar outras terras. Isso foi pensado para a situação da fazenda Buriti [onde
em maio um índio terena morreu em ação de reintegração de posse; pouco depois, a então
presidente da Funai, Marta Azevedo, deixou o posto], mas poderia ser ampliado para outras terras
indígenas.
BBC Brasil - Por que essa solução ainda não foi aplicada?
Assirati - A solução tem apresentado dificuldades porque o Estado (MS) não indicou um banco de
terras e tem colocado dificuldades em relação à avaliação dos valores de terras. Isso tira a
credibilidade dos envolvidos nesse processo.
BBC Brasil - No começo do ano, anunciou-se que a ministra da Casa Civil teria determinado a
paralisação de demarcações no Sul. Isso de fato ocorreu?
Assirati - Nunca fomos oficialmente notificados, mas tivemos notícia de que alguns governadores
teriam solicitado à Casa Civil que adotasse essa medida, e a Casa Civil determinou que se
paralisassem demarcações no Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina.
BBC Brasil - Então as demarcações continuam como sempre?
Assirati - Mais ou menos. Esse cenário colocou um ritmo diferente para as demarcações, porque
essas manifestações públicas e declarações oficiais de órgãos do governo deram muita força a
produtores rurais e a agentes públicos contrários à demarcação. Em algumas situações, quando
tentávamos avançar, tivemos impedimento. Não um impedimento explícito do governo federal,
mas de agentes locais. Criou-se uma conjuntura totalmente desfavorável, em que aqueles
contrários às demarcações buscavam instrumentos para paralisar ou retardar processos, seja via
judicial, via articulação política ou pela intimidação de servidores da Funai. Isso trouxe um novo
ritmo aos processos de demarcação em quase todo o Brasil.
BBC Brasil - Como anda o cumprimento das compensações a indígenas pela construção da
usina de Belo Monte?
Assirati - Houve um atraso enorme e muitas condicionantes não foram cumpridas. Mesmo antes
de o empreendedor começar a trabalhar, já havia mudança completa no modo de vida das
pessoas da região. Houve um afluxo enorme de pessoas a Altamira, e algumas ações para
diversas populações indígenas foram pensadas de forma emergencial. Essas ações não

conseguiram preparar a intervenção do empreendedor na região. Isso causou impactos enormes,
alguns deles irreversíveis.
BBC Brasil - Que tipo de impactos?
Assirati - Comunidades rachadas, comunidades aldeadas que passaram a viver quase 100% de
seu tempo na cidade, e com isso deixaram de plantar. Passaram-se dois anos na região de
Altamira sem que comunidades que tradicionalmente são agricultoras plantassem um pé de
mandioca, porque ficavam o tempo inteiro indo a Altamira solicitar lista de compras para o
empreendedor. Isso mudou hábitos alimentares, deixou indígenas que ficavam na cidade
confinados numa Casa do Índio em condições extremamente precárias. Houve brigas e mortes de
indígenas nessa situação de confinamento e enfrentamento étnico. As consequências foram muito
graves.
BBC Brasil - Os problemas estão sendo contornados?
Assirati - Estamos conseguindo entrar no eixo. Estamos priorizando um programa para que
indígenas pudessem ao menos voltar a se relacionar com seu modo de vida tradicional na aldeia.
Agora há um número menor de indígenas frequentes em Altamira, mas estamos atrasados.
BBC Brasil - Quem é responsável por essa situação?
Assirati - Nenhum dos atores envolvidos estava preparado para a complexidade social, étnica e
de relações públicas que foi Belo Monte. Não estavam preparados para chegar a uma cidade
como Altamira, onde havia carência total do Estado. Parte da população passou a acreditar que o
empreendimento seria a grande solução para todos dali.
BBC Brasil - Quais foram as falhas da Funai no processo?
Assirati - Não estávamos preparados para um empreendimento que envolveria dez etnias, mais
de dez terras indígenas. Só o componente indígena do EIA-Rima (estudo de impacto ambiental)
de Belo Monte tem dez volumes. Era impossível se apropriar de todos os detalhes técnicos.
Tivemos uma série de situações imprevistas, como ocupações de canteiro, e isso levava o
empreendedor e órgãos do governo a atender as demandas pontuais dos índios. A Funai esteve
presente em todas essas discussões. Os indígenas faziam pedidos, o empreendedor dizia que era
possível, e a Funai ficava sem protagonismo e sem força para reverter essa lógica. Em 2012,
encerramos a cooperação com a Norte Energia no trabalho de questões emergenciais e
passamos a pensar em políticas públicas para acabar com a lista de compras, combustível,
veículos e tudo o que circulava nos balcões em Altamira. Temos um grande passivo para reverter.
BBC Brasil - A Funai teme que os problemas de Belo Monte se repitam na bacia do Tapajós? O
órgão foi comunicado sobre intenção do governo de construir hidrelétricas na área?
Assirati - Essa informação chegou à Funai há algum tempo. Apontamos preocupações e
continuamos tendo essas preocupações. Há no Alto Tapajós algumas terras indígenas bastante
conservadas. No Médio Tapajós, há aldeias muito próximas de centros urbanos, com problemas
como atividades ilícitas nas terras indígenas e apropriação de índios para trabalhos
irregulares. Achamos que, se é pra fazer empreendimento desse porte, antes precisa haver no
mínimo cinco anos de investimento em ações do Estado na área.

A introdução ao texto é de autoria de Edward M. Luz. Antropólogo Livre. Ex-Sócio da ABA. O
inteiro teor da entrevista concedida à BBC Brasil não foi alterado.
Disponível em: http://edwardluz.wordpress.com/2013/10/02/entrevista-confusa-de-maria-confusa-assiratipresidente-da-funai/ Acesso em: 24 mar 2014. Adaptado.

A desigualdade no Brasil tem cor e gênero, conforme você lerá no texto a seguir. Trata-se
de uma entrevista por meio da qual a entrevistada comenta acerca das políticas
públicas, projetos e propostas. O objetivo é refletirmos a partir das considerações de
Luana Pinheiro e buscarmos a igualdade em meio à diversidade de gênero e de cor.

A cor e o gênero das desigualdades no Brasil
“Conhecer a realidade para poder alterá-la”. É a partir dessa perspectiva que o Dossiê Mulheres
Negras: Retrato das condições de vida das mulheres negras no Brasil traz indicadores sobre as
desigualdades de gênero e raça que ainda hoje marcam de forma quantitativa e qualitativamente
as relações sociais no país. O conceito da interseccionalidade — pensar categorias de
classificação dos sujeitos de forma relacional e articulada — serviu de base para o estudo que
aponta para a necessidade de compreensão sobre as desigualdades em diferentes campos e,
para isso, coletou e disponibilizou um
conjunto de informações dividas em doze
áreas entre as quais estão: educação,
violência, saúde e trabalho. A pesquisa
trabalhou com a categoria negra, assim
como o IBGE, construída a partir da soma
das categorias pretas e pardas.
A busca por um maior conhecimento se faz
necessária para sejam levadas em
consideração demandas específicas de
diferentes grupos, como no caso das
mulheres negras, na elaboração de
políticas públicas que alcancem quem é,
muitas vezes, menos beneficiado por elas.
Todavia é importante ressaltar que as conquistas alcançadas nos últimos anos, como as políticas
de ações afirmativas, entre outras, colaboraram, mas ainda temos muito que avançar para reduzir
a distância que separa homens e mulheres, negros e brancos no Brasil. O enfrentamento ao
racismo e elaboração de políticas efetivas que reduzam as diferenças entre os sujeitos são
primordiais numa sociedade que carrega uma herança de valores e padrões sociais que
estigmatizam e limitam a inserção de determinados grupos.
Para falar sobre essas diferenças e seus efeitos na sociedade o Boletim Notícias & Análises
entrevistou a pesquisadora do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada – Ipea – Luana
Pinheiro, organizadora da publicação e responsável pela Coordenação de Igualdade de Gênero e
Raça, da Diretoria de Estudos e Políticas Sociais. O Dossiê Mulheres negras foi editado pelo Ipea
em parceria com a Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República
(SPM/PR), a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da
República (SEPPIR/PR) e a ONU Mulheres.

Boletim Notícias & Análises: Mesmo com a criação de políticas afirmativas que beneficiaram a
vida da população negra em geral, as políticas públicas não são pensadas considerando a
interseccionalidade entre gênero e raça. Como esse recorte pode ser aplicados às políticas
públicas? E que contribuições pode trazer a longo prazo?
Luana Pinheiro: É importante destacar que as políticas afirmativas não substituem as políticas de
caráter universal, mas, ao contrário, as complementam. As políticas universais têm forte impacto
positivo sobre a população negra, mas não são capazes, sozinhas, de eliminar as desigualdades.
Devem, portanto, estar sempre acompanhadas de ações que considerem as necessidades e
especificidades das populações excluídas (no caso, negros e mulheres, sobre os quais estamos
tratando no dossiê) para que possam não apenas melhorar as condições de vida de toda a
sociedade brasileira, mas também promover a igualdade entre todos. A contribuição mais
importante, portanto, é a inclusão de grupos historicamente excluídos, a partir de um olhar que os
veja de fato em suas especificidades, e promova a igualdade.
B&N: É verdade que na última década houve um aumento importante no ingresso de estudantes
negros ao ensino superior no Brasil. Todavia é necessário analisar como esse aumento aconteceu
e acontece, principalmente quando pensamos num grupo específico como as mulheres negras.
Porém, é importante perguntar como vem se realizando esse crescimento? De que forma esse
crescimento influencia o mercado de trabalho brasileiro?
LP: É possível afirmar que a segmentação verificada nos bancos escolares tende a se reproduzir
no mercado de trabalho. No caso das mulheres de forma geral, sabemos que existe uma forte
segmentação do conhecimento, que se verifica na análise de matrículas nos cursos superiores. As
mulheres estão mais presentes em cursos que se relacionam com a questão dos cuidados, da
estética ou das relações interpessoais – questões tradicionalmente associadas ao feminino.
Dentre os cursos com maior frequência de mulheres estão Pedagogia, Enfermagem, Psicologia,
Serviço social. Já os homens encontram-se mais presentes em cursos das áreas de tecnologia,
Ciências Exatas, como as Engenharias, Ciências da Computação, entre outros. Não
coincidentemente, os cursos mais frequentados por mulheres tendem a ser menos valorizados –
social e economicamente – do que aqueles frequentados pelos homens. A consequência é que a
inserção das mulheres no mercado de trabalho tende a reproduzir essa divisão do conhecimento e
contribuir para uma inserção mais precária das mulheres, em postos que tendem a remunerar
menos e a apresentar piores condições de trabalho.
B&N: Em relação à distribuição das mulheres negras e brancas de acordo com diferentes faixas
etárias, o dossiê aponta para maior concentração das mulheres negras (42%) na faixa dos 24
anos em relação às mulheres brancas (37,1%). Na faixa dos 60 anos, esse gráfico muda e as
mulheres brancas somam 14% e as negras 10,3%. Como explicar essa diferença?
LP: É possível levantarmos algumas hipóteses para explicar este fenômeno. De fato, já há algum
tempo podemos perceber que a expectativa de vida da população negra tem estado
sistematicamente abaixo daquela verificada para a população branca. Não poderia ser diferente
quando nos restringimos a analisar o grupo das mulheres. O que este dado mostra é exatamente
esta diferença nas expectativas de vida: se entre as mais jovens temos mais negras (lembrando
que a população negra é maioria em nosso país, então seria um resultado dessa maioria), é
preciso identificar fatores que fazem com que estas mulheres não consigam chegar na mesma
proporção à faixa dos 60 anos. Podemos pensar na maior pobreza que estas mulheres enfrentam
e nas maiores dificuldades, portanto, de acessar serviços de saúde, educação e saneamento
básico, por exemplo. Sabe-se que o acesso a saneamento básico, à informação, à saúde, são

causas centrais para a redução da mortalidade no país e a consequente ampliação da expectativa
de vida. Este acesso, porém, ainda tem sido desigualmente usufruído pelas populações brancas e
negras.
B&A: Qual a relação que os serviços de saúde têm com essa diminuição da população negra,
especialmente mulheres na faixa dos 60 anos?
LP: Os serviços de saúde, por exemplo, não são igualmente acessíveis à população, ainda que
estejamos falando dos serviços públicos. Um exemplo é o acesso ao exame clínico de mamas,
que é um exame preventivo do câncer de mama, de toque, independente, portanto, da existência
de equipamentos mais sofisticados no serviço de saúde. Em 2008, último ano para o qual temos
informações, 19% das mulheres brancas nunca havia feito tal procedimento. Já entre as mulheres
negras, este valor salta para 32,6%. Este diferencial no acesso aos serviços de saúde é,
certamente, um dos pontos que contribuem para o maior adoecimento e menor esperança de vida
da população negra.
B&N: Com alguma frequência lemos e relemos conteúdos, em especial os midiáticos, que tratam
a estética negra como ‘exótica’. Ainda que digam ao contrário, pode-se afirmar que muitas vezes
este tipo de produção fortalece o racismo. Em contrapartida, muitos grupos de comunicação
alternativa fazem um trabalho contrário, valorizando a autoestima de homens e mulheres nas mais
diversas temáticas: saúde, trabalho, beleza, entre outros. É possível afirmar que a valorização da
beleza natural negra influencia na autoestima para além da estética, encorajando a ocupar lugares
talvez antes nunca pensados?
LP: Não apenas a valorização da beleza negra – que, sem dúvida, é fundamental para o
enfrentamento ao racismo – mas também políticas de natureza afirmativa que coloquem as
mulheres e homens negros em posições não tradicionalmente ocupadas por eles. Este é um dos
efeitos mais interessantes das políticas de cotas, por exemplo. O fato de formarmos mais
advogados, médicos, engenheiros e de apontarmos para as crianças outros destinos para a
população negra.
Disponível em: http://observatoriodefavelas.org.br/noticias-analises/a-cor-e-o-genero-das-desigualdades-nobrasil/ Acesso em: 08 abr 2014.

VÍDEO
A filósofa e professora da USP, Marilena
Chauí, fala ao portal Correio Nagô sobre
racismo, cultura periférica e espionagem
digital.
CONFIRA!
http://www.youtube.com/watch?v=kNFw5A
DJfTc

A ironia! O texto que segue trata-se de um texto de opinião por meio do qual o autor parte
de algumas ideias que de tão sacralizadas pela sociedade não se fazem refletidas
acabando por serem materializadas. Afinal, quais as armas que usamos? Que esta
possibilidade de reflexão seja uma suposta “arma” contra a alienação, contra a fuga da
realidade e contra o extermínio de uma sociedade efetivamente humana.

Racismo não existe. As armas é que gostam de matar jovens negros.
Leonardo Sakamoto
Há amigos que nunca foram parados em uma blitz policial. Normalmente, são brancos,
caucasianos, bem vestidos, jeito de bom moço ou moça, com todos os dentes ou próteses bem
feitas, dirigindo veículos que estão nos comerciais bonitos de TV. Aqueles com o relevo e a fauna
características de nosso país, como montanhas nevadas e cervos.
Um deles, por exemplo, me explicou que pilota uma moto há tempos sem habilitação. “A polícia
não para de jeito nenhum.” Enquadra-se perfeitamente na categoria acima
descrita. Recentemente, um róseo conhecido foi parado em uma batida. Ficou transtornado.
“Como se atrevem? Acham que sou um qualquer?”
Por outro lado, há aqueles que cansaram de cair na malha fina da polícia. Quase sempre, negros
ou pardos.
De tanto ser parado, um outro colega já encara como hábito. Perguntei se isso não o revoltava.
Explicou, com certo cansaço, que, desde moleque, era sempre a mesma coisa. Então, se
acostumou. Já chegou a cair em duas batidas na mesma noite. Procuravam um meliante.
Sei que é assunto já tratado neste espaço, mas peço permissão para trazer a discussão de outro
post. Pois uma pesquisa do Grupo de Estudos sobre Violência e Administração de Conflitos da
Universidade Federal de São Carlos, lançada nesta quarta (2), apontou que a mortalidade de
negros devido à violência policial é três vezes maior que a de brancos no Estado de São Paulo –
apesar dos negros serem minoria.
Coisa que os jovens negros e pobres da periferia das grandes cidades paulistas já sabem há
muito tempo.
Quando falamos em cotas raciais para acesso à educação superior ou a postos no serviço
público, muita gente fica possessa. Dizem que cotas deveriam valer apenas para pobres, não para
negros. Pois, às vezes, filhos de pais de pele cor parda nascem brancos ou negros. Ou, por
vezes, uma pele negra esconde um perfil genético com grande participação de ancestralidade
europeia.
Na minha opinião, a questão genética não deveria influenciar. O preconceito não se traduz
quando alguém tem conhecimento da ancestralidade do outro (“Ei, sem preconceito! Meu tataravô
era branco e alemão”), mas ao observar a cor ou diferenças étnicas. Porque mesmo que essas
diferenças visuais digam pouco sobre a origem da pessoa, séculos de racismo deram um
significado bem claro para determinada cor de pele. E isso não pode ser alterado sem
enfrentamento.
Na prática, muitos não esperam para perguntar o perfil genético do rapaz negro que vem no

sentido contrário na rua escura. Simplesmente, atravessam para o outro lado ou correm. Balas
perdidas com o DNA da polícia não são guiadas pelo perfil genético e pouco se importam que um
rapaz de pele negra tenha 70% de ancestralidade europeia. Talvez, posteriormente, o legista ache
interessante.
E a herança desse preconceito não precisa ter sido sentida por gerações e mais gerações. Se
uma criança nascer com a pele mais escura que sua família vai sofrer preconceito na sociedade
mesmo que seus pais não tenham sofrido. Se for pobre, pior ainda. Tomando como referência a
média salarial, os valores pagos para uma mesma função na sociedade colocam, em ordem
decrescente: homem branco rico de um lado e mulher negra pobre do outro.
Ao me relacionar com os outros, não faço isso só. Imprimo séculos de biografias, séculos de
acomodação cultural, de preconceitos e medos, reforçados pela imagem do que sou hoje. Não só
a genealogia pesa sobre os ombros, mas também a história e as condições sociais do país. De
certa forma, no “agora” está presente toda a história humana.

A Justiça que se pretende fazer ao analisar e tentar reconstruir o Estado por
um novo viés não é apenas a de saldar a dívida de uma escravidão mal
abolida com os descendentes dos negros escravizados que não foram
inseridos como deveriam no pós Lei Áurea. Mas sim a tentativa de mudar o
pensamento e a ação de uma sociedade, ainda calcada na relação Casa
Grande e Senzala, que trata as pessoas de forma desigual por conta da cor
de pele.
Afinal, para muita gente, saber que alguém é negro já é o bastante.
Disponível em: http://www.cedefes.org.br/index.php?p=direitos_detalhe&id_afro=11733 Acesso em: 08 abr
2014. Adaptado e grifos das organizadoras.

O conhecimento pode libertar. Veja no próximo texto como uma sociedade pode construirse durante séculos pautada em concepções equivocadas e por que conhecer pode
transformar e redimensionar a vida da sociedade. Mitos são construídos, alimentados e
podem ser eternizados. É preciso, no entanto, uma ação em direção ao questionamento e
conhecimento da verdade.

A fantasia das três raças brasileiras
Na atualidade não existe nenhuma sociedade ou grupo social que não possua a mistura de etnias
diferentes. Há exceções como pouquíssimos grupos indígenas que ainda vivem isolados na
América Latina ou em algum outro lugar do planeta.
De modo geral, as sociedades contemporâneas são o resultado de um longo processo de
miscigenação de suas populações, cuja intensidade variou ao longo do tempo e do espaço. O
conceito “miscigenação” pode ser definido como o processo resultante da mistura a partir de
casamentos ou coabitação de um homem e uma mulher de etnias diferentes.
A miscigenação ocorre na união entre brancos e negros, brancos e amarelos e entre amarelos e
negros. O senso comum divide a espécie humana entre brancos, negros e amarelos, que,
popularmente, são tidos como "raças" a partir de um traço peculiar – a cor da pele. Todavia,

brancos, negros e amarelos não constituem raças no sentido biológico, mas grupos humanos de
significado sociológico.

O Termo raça caiu em desuso

No Brasil, há o “Mito das três raças”, desenvolvido tanto pelo antropólogo Darcy Ribeiro como pelo
senso comum, em que a cultura e a sociedade brasileiras foram constituídas a partir das
influências culturais das “três raças”: europeia, africana e indígena.

Contudo, esse mito não é compartilhado por diversos críticos, pois minimiza
a dominação violenta provocada pela colonização portuguesa sobre os
povos indígenas e africanos, colocando a situação de colonização como um
equilíbrio de forças entre os três povos, o que de fato não houve. Estudos
antropológicos utilizaram, entre os séculos XVII e XX, o termo “raça” para designar as várias
classificações de grupos humanos; mas desde que surgiram os primeiros métodos genéticos para
estudar biologicamente as populações humanas, o termo raça caiu em desuso.
Enfim, "o mito das três raças" é criticado por ser considerado uma visão simplista e biologizante
do processo colonizador brasileiro.
Disponível em: http://www.brasilescola.com/sociologia/o-brasil-varias-cores.htm Acesso em: 28 mar 2014.
Grifos das organizadoras.

Levantemos, então, a bandeira do respeito mútuo, da dignidade, da verdade. Falar sobre
um dia destinado à discriminação racial é salutar, entretanto, empenhar-se por ações
relacionadas à indiscriminação é fundamental. Com esta disposição, leia o texto a
seguir.

Dia Internacional contra a Discriminação Racial
No dia 21 de março de 1960, na cidade de Joanesburgo, capital da África do Sul, 20 mil negros

protestavam contra a lei do passe, que os obrigava a portar cartões de identificação,
especificando os locais por onde eles podiam circular.
No bairro de Shaperville, os manifestantes se depararam com tropas do exército. Mesmo sendo
uma manifestação pacífica, o exército atirou sobre a multidão, matando 69 pessoas e ferindo
outras 186. Esta ação ficou conhecida como o Massacre de Shaperville. Em memória à tragédia, a
ONU – Organização das Nações Unidas – instituiu 21 de março como o Dia Internacional de Luta
pela Eliminação da Discriminação Racial.
O Artigo I da Declaração das Nações Unidas sobre a Eliminação de Todas as Formas de
Discriminação Racial diz o seguinte:
"Discriminação
Racial
significa
qualquer
distinção, exclusão, restrição ou preferência
baseada na raça, cor, ascendência, origem
étnica ou nacional com a finalidade ou o efeito
de impedir ou dificultar o reconhecimento e
exercício, em bases de igualdade, aos direitos
humanos e liberdades fundamentais nos
campos político, econômico, social, cultural ou
qualquer outra área da vida pública"
O racismo se apresenta, de forma velada ou não, contra judeus, árabes, mas sobretudo negros.
No Brasil, onde os negros representam quase a metade da população, chegando a 80 milhões de
pessoas, o racismo ainda é um tema delicado.
Para Paulo Romeu Ramos, do Grupo Afro-Sul, as novas gerações já têm uma visão mais aberta
em relação ao tema. “As pessoas mudaram, o que falta mudar são as tradições e as ações
governamentais”, afirma Paulo. O Grupo Afro-Sul é uma ONG de Porto Alegre, que promove a
cultura negra em todos os seus aspectos.
Segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD – em seu relatório
anual, "para conseguir romper o preconceito racial, o movimento negro brasileiro precisa criar
alianças e falar para todo o país, inclusive para os brancos. Essa é a única maneira de mudar uma
mentalidade forjada durante quase cinco séculos de discriminação”. [...]
Disponível em: http://www2.portoalegre.rs.gov.br/pwdtcomemorativas/default.php?reg=3&p_secao=59
Acesso em: 02 abr 2014.

O texto a seguir, elucidativo e acessível, pretende de maneira didática esclarecer a
concepção de atitude, preconceito e estereótipo no entorno social. Caso ainda tenhamos
dificuldades para compreender como esse fenômeno do preconceito ocorre, sugerimos a
leitura do próximo texto.

Atitude, Preconceito e Estereótipo
Regina Célia de Souza

Para compreender o que é o preconceito, convém entender primeiro o conceito de atitude
baseado nos estudos da Psicologia Social.

ATITUDE é um sistema relativamente estável de organização de experiências e comportamentos
relacionados com um objeto ou evento particular.
Para cada atitude há um conceito racional e cognitivo – crenças e ideias, valores afetivos
associados de sentimentos e emoções que, por sua vez, levam a uma série de tendências
comportamentais: predisposições.

O preconceito racial é um dos tipos de exclusão mais comum na sociedade.

Portanto, toda atitude é composta por três componentes: um cognitivo, um afetivo e um
comportamental:
a cognição – o termo atitude é sempre empregado com referência à um objeto. Toma-se uma
atitude em relação a que? Este objeto pode ser uma abstração, uma pessoa, um grupo ou uma
instituição social.
o afeto – é um valor que pode gerar sentimentos positivos, que, por sua vez, gera uma atitude
positiva; ou gerar sentimentos negativos que pode gerar atitudes negativas.
o comportamento – a predisposição : sentimentos positivos levam à aproximação; e negativos,
ao esquivamento ou escape.
Dessa forma, entende-se o PRECONCEITO como uma atitude negativa que um indivíduo está
predisposto a sentir, pensar, e conduzir-se em relação a determinado grupo de uma forma
negativa previsível.
CARACTERÍSTICAS DO PRECONCEITO
É um fenômeno histórico e difuso;
A sua intensidade leva a uma justificativa e legitimização de seus atos;
Há grande sentimento de impotência ao se tentar mudar alguém com forte preconceito.
Vemos nos outros e raramente em nós mesmos.
EU SOU EXCÊNTRICO, VOCÊ É LOUCO!
Eu sou brilhante; você é tagarela; ele é bêbado.
Eu sou bonito; você tem boas feições; ela não tem boa aparência.
Eu sou exigente; você é nervoso; ele é uma velha.
Eu reconsiderei; você mudou de opinião; ele voltou atrás na palavra dada.
Eu tenho em volta de mim algo de sutil, misterioso, de fragrância do oriente; você exagerou no
perfume e ele cheira mal.

CAUSAS DO PRECONCEITO
Assim como as atitudes em geral, o preconceito tem três componentes: crenças; sentimentos e
tendências comportamentais. Crenças preconceituosas são sempre estereótipos negativos.
Segundo Allport (1954) o preconceito é o resultado das frustrações das pessoas, que, em
determinadas circunstâncias, podem se transformar em raiva e hostilidade. As pessoas que se
sentem exploradas e oprimidas frequentemente não podem manifestar sua raiva contra um alvo
identificável ou adequado; assim, deslocam sua hostilidade para aqueles que estão ainda mais
“baixo” na escala social. O resultado é o preconceito e a discriminação. Já para Adorno (1950), a
fonte do preconceito é uma personalidade autoritária ou intolerante. Pessoas autoritárias tendem a
ser rigidamente convencionais. Partidárias do seguimento às normas e do respeito à tradição, elas
são hostis com aqueles que desafiam as regras sociais. Respeitam a autoridade e submetem-se a
ela, bem como se preocupam com o poder da resistência. Ao olhar para o mundo através de uma
lente de categorias rígidas, elas não acreditam na natureza humana, temendo e rejeitando todos
os grupos sociais aos quais não pertencem, assim, como suspeitam deles. O preconceito é uma
manifestação de sua desconfiança e suspeita. Há também fontes cognitivas de preconceito. Os
seres humanos são “avarentos cognitivos” que tentam simplificar e organizar seu pensamento
social o máximo possível. A simplificação exagerada leva a pensamentos equivocados,
estereotipados, preconceito e discriminação.
Além disso, o preconceito e a discriminação podem ter suas origens nas tentativas que as
pessoas fazem para se conformar(conformidade social). Se nos relacionamos com pessoas que
expressam preconceitos, é mais provável que as aceitemos do que resistamos a elas. As
pressões para a conformidade social ajudam a explicar porque as crianças absorvem de maneira
rápida os preconceitos e seus pais e colegas muito antes de formar suas próprias crenças e
opiniões com base na experiência. A pressão dos colegas muitas vezes torna “legal” ou aceitável
a expressão de determinadas visões tendenciosas – em vez de mostrar tolerância aos membros
de outros grupos sociais.
REDUÇÃO DO PRECONCEITO
A convivência, através de uma atitude comunitária é, talvez, a forma mais adequada de se reduzir
o preconceito.
COMO FUNCIONA O ESTEREÓTIPO
É um conjunto de características presumidamente partilhadas por todos os membros de uma
categoria social. É um esquema simplista mas mantido de maneira muito intensa e que não se
baseia necessariamente em muita experiência direta. Pode envolver praticamente qualquer
aspecto distintivo de uma pessoa – idade, raça, sexo, profissão, local de residência ou grupo ao
qual é associada. Quando nossa primeira impressão sobre uma pessoa é orientada por um
estereótipo, tendemos a deduzir coisas sobre a pessoa de maneira seletiva ou imprecisa,
perpetuando, assim, nosso estereótipo inicial.
RACISMO
É a crença na inferioridade nata dos membros de determinados grupos étnicos e raciais. Os
racistas acreditam que a inteligência, a engenhosidade, a moralidade e outros traços valorizados
são determinados biologicamente e, portanto, não podem ser mudados. O racismo leva ao
pensamento ou ou ou: você é um de nós ou é um deles.
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VIDEO

Neste vídeo, em menos de um minuto, você
poderá conferir uma propaganda muito simples,
porém criativa, capaz de quebrar expectativas
previsíveis, cujo objetivo é conscientizar as
pessoas acerca de atitudes preconceituosas.
CONFIRA!
http://www.youtube.com/watch?list=PL1C277ED9F
75D03D2&v=6yVMik5Mfwk

...mas nem tudo está perdido! Dias melhores virão! Chavões à parte. Demagogia retórica,
inclusive. O texto da sequência é um parâmetro para constatarmos que, de alguma forma,
as mudanças estão ocorrendo, ainda que a passos lentos. E que delas dependem
políticas governamentais coerentes.

Desigualdades raciais e de gênero e ações afirmativas no Brasil
Veja o que dizem os dados do IBGE e os especialistas da ONU sobre as desigualdades raciais e de gênero
e as ações afirmativas no Brasil
Pedro Jaime

Em novembro de 2013, publiquei neste site o artigo “A persistência das desigualdades raciais no
mundo empresarial”, no qual analisei os resultados do Boletim Especial “Os Negros no Trabalho”,
produzido em 2013 pelo Dieese, pela Fundação Seade e pelo Ministério do Trabalho). O estudo
mostra a existência de desequilíbrios entre
negros (pretos e pardos, segundo a
classificação do IBGE) e brancos no que se
refere à força de trabalho ocupada no biênio
2011-2012 no Distrito Federal e nas regiões
metropolitanas de seis capitais brasileiras. No
final de janeiro último, uma nova pesquisa, esta
empreendida pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), veio corroborar
os resultados da investigação capitaneada pelo
Dieese.
Trata-se da Retrospectiva da Pesquisa Mensal
de Emprego 2003 a 2013, balanço realizado a partir dos dados das regiões metropolitanas de

Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre.
Desigualdades raciais e de gênero no mercado de trabalho: os dados do IBGE
O documento traz análises feitas pelo IBGE a partir da sua Pesquisa Mensal de Emprego, que em
março de 2013 completou 11 anos de levantamentos sob uma mesma metodologia, revisada em
2002. O objetivo da Retrospectiva foi revelar, por meio da comparação do ano de 2013 com os
anos de 2003 e de 2012, as transformações que aconteceram no mercado de trabalho.
Transformações identificadas por meio de diversos indicadores, tais como: população em idade
ativa; população ocupada; desocupação; trabalho com carteira assinada; diferenças entre as
populações segundo o sexo, a cor ou raça e a faixa etária.
No que se refere às desigualdades raciais e de gênero no mercado de trabalho, a primeira
constatação que chama a atenção no documento é que, recortando-se a população desocupada
por raça/cor, cerifica-se que de 2003 para 2013 caiu em 55,1% o número de brancos em situação
de desocupação, enquanto entre os negros (pretos e pardos) a redução foi de 44,2%.
Consequentemente, em 2013, o segmento branco, que representa 51,8% da população em idade
ativa, corresponde a 43,6% dos desocupados.
Tomando-se o mesmo intervalo de tempo e desagregando-se os dados sobre a população
desocupada por meio do cruzamento entre raça/cor e sexo, o levantamento traz os seguintes
resultados: a diminuição do contingente de desocupados foi maior entre os homens brancos
(56,1% de redução), seguido das mulheres brancas (54,3% de decréscimo), dos homens pretos
ou pardos (47,4% de queda) e por fim das mulheres pretas ou pardas (41,5% de recuo).
Entre os anos de 2012 e 2013 os dados foram diferentes, mas continuam evidenciando a situação
de desvantagem dos homens e mulheres negros. Nesse período foi o segmento de mulheres
brancas desocupadas que apresentou a maior redução (6,1%), enquanto o de mulheres pretas ou
pardas apresentou a menor queda (0,2%). Ademais, no grupo dos homens de cor preta ou parda
desocupados houve um acréscimo de 2,3%.
A síntese dos dados é clara quanto à persistência das desigualdades raciais e de gênero no
mercado de trabalho brasileiro. “A distribuição da população desocupada, segundo o sexo e a cor
ou raça mostrou uma predominância dos homens pretos ou pardos (55,2%) em relação aos
homens brancos (43,9%), assim como das mulheres pretas ou pardas (56,0%) em relação às
mulheres brancas (43,3%)”, afirma o documento.
E as desigualdades raciais e de gênero não se expressam apenas nos indicadores sobre
população desocupada. Elas ficam evidentes também quando se analisa o rendimento médio da
população ocupada. De acordo com o documento divulgado pelo IBGE, a média anual do
rendimento dos trabalhadores de cor preta ou parda (R$ 1.374,79) continua sendo inferior à dos
trabalhadores de cor branca (R$ 2.396,74). Tomando-se como referência o ano de 2013,
constatou-se que os negros ganham 57,4% do salário recebido pelos brancos. O estudo mostra,
todavia, que em 2003 esta relação era de 48,4%. Ou seja, houve uma alteração desde o início da
série da pesquisa, explicada pelo fato de que, de 2003 para 2013, a média anual do rendimento
médio mensal dos trabalhadores de cor branca cresceu 27,8%, enquanto, no mesmo período, o
acréscimo entre os trabalhadores de cor preta ou parda foi de 51,4%.
A desigualdade também parece dar sinais de redução quando os dados sobre o rendimento médio

da população ocupada são cruzados não apenas com a raça/cor dos trabalhadores, mas também
com o seu sexo. Nesse caso, constata-se que, se em 2003 as trabalhadoras negras ganhavam,
em média, 49,7% da remuneração recebida pelas brancas, em 2013 esse percentual era de
57,8%.
Que fatores explicam essa diminuição das desigualdades raciais e de gênero no mercado de
trabalho brasileiro? Algumas pistas para responder a essa indagação podem ser buscadas num
documento sobre o nosso país produzido recentemente pelas Nações Unidas.
Ações afirmativas e desigualdades raciais e de gênero no Brasil: a visão da ONU
No final do ano passado o Grupo de Trabalho das Nações Unidas sobre Afrodescendentes
divulgou um comunicado referente à sua visita oficial ao Brasil, que ocorreu entre os dias 3 e 13
de dezembro de 2013. Nesse comunicado, apresentado numa reunião com a imprensa e
disponibilizado no site da ONU no Brasil, o Grupo afirma que as opiniões ali expressas são de
natureza preliminar e informa que as conclusões e recomendações serão plenamente
desenvolvidas por ocasião da entrega do relatório final ao Conselho de Direitos Humanos das
Nações Unidas. Esclarece também que teve a oportunidade de se reunir com funcionários dos
governos federal, estaduais e municipais e interagir com a sociedade civil, incluindo comunidades
negras, em Brasília, Pernambuco, Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro. Aqui caberia lançar a
seguinte indagação: acaso as lideranças empresariais tomaram parte desse importante diálogo?
Deixemos em aberto essa interrogação e passemos aos resultados preliminares apresentados
pelos especialistas da ONU.
O comunicado começa ressaltando que nos últimos dez anos (o mesmo período contemplado
pela pesquisa do IBGE!), o Brasil mostrou vontade política para superar o racismo que subordina
os afro-brasileiros. Aponta que o país desenvolveu um conjunto de iniciativas e políticas públicas
de promoção da igualdade racial, cuja face mais visível refere-se às ações afirmativas.
Nessa direção cita a importância da entrada em vigor, em 2003, da Lei 10.639, que legisla sobre a
obrigatoriedade do ensino da história e da cultura da África e dos afro-brasileiros nas escolas; do
Decreto nº. 4887, também de 2003, e decretos posteriores, que reconhecem e definem os títulos
de propriedade das comunidades quilombolas; da aprovação, em 2010, do Estatuto da Igualdade
Racial; e da decisão, em 2012, pelo Supremo Tribunal Federal quanto à constitucionalidade das
cotas raciais para acesso ao ensino superior. Sinaliza ainda para as discussões em curso no
Congresso sobre as cotas para negros nos cargos públicos. Todas elas, afirma o documento, são
medidas para corrigir as desigualdades históricas que têm impedido os afro-brasileiros de ocupar
determinados espaços na sociedade.
Os especialistas da ONU reconhecem a magnitude do desafio do Estado brasileiro para superar o
legado do colonialismo e da escravidão. “As injustiças históricas continuam afetando
profundamente a vida de milhões de afro-brasileiros e estão presentes em todos os níveis da
sociedade brasileira”, aponta o documento. Isso porque, prossegue o texto, “apesar do
compromisso do governo, do quadro jurídico abrangente e da ampla gama de políticas públicas, o
avanço no desmantelamento da discriminação racial ainda é lento”, uma vez que “as leis e
políticas ainda não são suficientemente eficazes para promover uma mudança substantiva na vida
dos afro-brasileiros”. Estes, embora constituam mais da metade da população brasileira, “são subrepresentados e invisíveis na maioria das estruturas de poder, nos meios de comunicação e no
setor privado”. Tal situação, conforme assinalado no documento, “tem origem na discriminação

estrutural, que se baseia em mecanismos históricos de exclusão e estereótipos negativos,
reforçados pela pobreza, marginalização política, econômica, social e cultural”.
Como agravante os especialistas afirmam ter constatado que alguns setores da sociedade
acreditam que o Brasil é uma democracia racial. Sem meias palavras o documento assevera que
embora o Brasil tenha avançado na redução da pobreza e das taxas de desigualdade, processo
do qual os afro-brasileiros se beneficiaram, ainda há uma grande disparidade entre a precária
situação do segmento negro e o crescimento econômico experimentado pelo país nos últimos
anos.
O texto trata ainda das preocupações dos especialistas da ONU quanto às expressões do
racismo, que passam pela repartição dos gastos públicos segundo a cor/raça; pelo acesso
diferencial de negros e brancos à infraestrutura básica, habitação, educação e saúde; pelos
indicadores socioeconômicos e pelo ingresso subordinado de pretos e pardos nos empregos dos
setores público e privado; pela elevada proporção de mulheres afro-brasileiras que trabalham em
condições precárias, principalmente no serviço doméstico; pelo baixo nível de participação dos
negros na administração pública e de sua representação na vida política; pelos estereótipos e
preconceitos raciais difundidos nos meios de comunicação de massa; pela intolerância com as
religiões de matriz africana, especialmente o candomblé e a umbanda; e pela presença excessiva
de negros na população carcerária e seu acesso desigual à justiça.
Enfim, os especialistas concluem o documento parabenizando o governo brasileiro pelos
progressos feitos desde 2003 e alertando que o combate ao racismo deve engajar toda a
sociedade brasileira. Argumentam que “a sensibilização, o diálogo intercultural e a educação são
essenciais para desconstruir a ideia de hierarquia racial”, mas ressaltam que “ações concretas e
implementações efetivas de leis e políticas públicas para a igualdade racial são essenciais para
fazer uma mudança real e impactar positivamente os afro-brasileiros” E destacam: “o fim da
desigualdade racial, do racismo, da discriminação, da xenofobia e das intolerâncias correlatas
beneficiará não só os negros brasileiros, mas também o conjunto da população do Brasil”, uma
vez que “reforçará a democracia, a primazia do direito e o desenvolvimento social e econômico”.
Penso que existe uma relação entre o comunicado feito em dezembro último pelo Grupo de
Trabalho das Nações Unidas sobre Afrodescendentes referente à sua visita oficial ao Brasil e a
divulgação pelo IBGE em janeiro da Retrospectiva da Pesquisa Mensal de Emprego 2003 a
2013. Talvez ainda seja cedo para afirmar que as políticas de ação afirmativa implementadas pelo
governo nos últimos dez anos já tiveram consequências na redução das desigualdades raciais e
de gênero no mercado de trabalho brasileiro, mas pode-se sugerir que o cenário é favorável para
que essa redução ocorra.
Parece então haver uma ponta de esperança para aqueles que se engajam na luta antirracista no
Brasil. Mas ela não autoriza um otimismo ingênuo, uma vez que tanto os resultados da pesquisa
do IBGE quanto as considerações preliminares apresentadas no comunicado dos especialistas da
ONU são inequívocos. Eles chamam a atenção para as gritantes desigualdades de gênero e de
raça ainda persistentes na sociedade brasileira. Desigualdades que não serão superadas
facilmente, sobretudo porque, como sinaliza o documento das Nações Unidas, embora o mito da
democracia racial brasileira tenha sido superado no debate acadêmico (desde o clássico A
Integração do Negro na Sociedade de Classes, de Florestan Fernandes) e no aparelho de Estado
(desde que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso reconheceu publicamente a existência do
racismo no Brasil e criou um grupo de trabalho interministerial para estudar as possibilidades de

adoção de políticas de ação afirmativa no país), ainda existem setores da sociedade brasileira que
nele acreditam, ou que a ele se agarram para defender seus privilégios.
Lamentavelmente, não é à toa que há pessoas no Brasil que consideram a política de ação
afirmativa como “coisa de preto preguiçoso que não quer se esforçar ou de governo populista em
busca de votos”, e não uma medida incontornável para a construção de uma sociedade mais
justa.
Disponível em: http://www.cedefes.org.br/index.php?p=direitos_detalhe&id_afro=11633 Acesso em: 08 abr
2014. Adaptado.

Se na cartilha pouco aprendemos, temos a oportunidade do canto... O texto revela como
e por que surgiu o Cântico à africanidade brasileira, além de representar grande
importância como valor simbólico e político, crendo que a vitória nos há de sorrir.. Salve!

Cântico à Africanidade Brasileira
Rainer Sousa

O Hino à Negritude valoriza a contribuição do negro na formação de nossa sociedade

Criado pelo poeta e professor Eduardo Ferreira de Oliveira, o Hino à Negritude foi oficializado em
todo o território nacional graças ao projeto de lei enviado pelo deputado federal Vicentinho,
integrante do Partido dos Trabalhadores de São Paulo. Segundo o representante político, a
consagração deste hino tem como objetivo maior reforçar a figura do negro enquanto contribuinte
na formação da sociedade brasileira.
O processo de composição do hino percorreu uma longa trajetória, que teve seu início na década
de 1940. Inicialmente, o professor Eduardo registrou a peça musical como “Hino 13 de maio”,
fazendo uma clara referência à mesma data em que a princesa Isabel promoveu o fim da
escravidão no Brasil. Contudo, ao longo de vários debates historiográficos, a canção mudou de
nome mediante os vários dilemas ainda enfrentados pelos negros após a abolição.
Segundo o projeto de lei que formalizou o reconhecimento do Hino à Negritude, a canção será
entoada em todo e qualquer tipo de evento em que a raça negra seja seu foco principal. Além das
especificações do seu uso, várias entidades e secretarias envolvidas com a população negra vêm

desenvolvendo projetos que facilitem o acesso e a divulgação do novo hino em bibliotecas,
escolas, casas de cultura e outros estabelecimentos de ensino.
Além de seu valor simbólico e político, o Hino à Negritude consolida mais uma ação de luta contra
a questão do preconceito racial. Sob o aspecto pedagógico, a divulgação do hino promove um
resgate poético de toda a contribuição que os negros tiveram no desenvolver da nação brasileira.
Logo abaixo, segue a letra da canção:
I
Sob o céu cor de anil das Américas
Hoje se ergue um soberbo perfil
É uma imagem de luz
Que em verdade traduz
A história do negro no Brasil
Este povo em passadas intrépidas
Entre os povos valentes se impôs
Com a fúria dos leões
Rebentando grilhões
Aos tiranos se contrapôs
Ergue a tocha no alto da glória
Quem, herói, nos combates, se fez
Pois que as páginas da História
São galardões aos negros de altivez
(bis)
II
Levantado no topo dos séculos
Mil batalhas viris sustentou
Este povo imortal
Que não encontra rival
Na trilha que o amor lh destinou
Belo e forte na tez cor de ébano
Só lutando se sente feliz
Brasileiro de escol
Luta de sol a solenidades
Para o bem de nosso país
Ergue a tocha no alto da glória
Quem, herói, nos combates, se fez
Pois que as páginas da História
São galardões aos negros de altivez
(bis)
III
Dos Palmares os feitos históricos
São exemplos da eterna lição
Que no solo Tupi
Nos legara Zumbi
Sonhando com a libertação
Sendo filho também da Mãe-África
Arunda dos deuses da paz

No Brasil, este Axé
Que nos mantém de pé
Vem da força dos Orixás
Ergue a tocha no alto da glória
Quem, herói, nos combates, se fez
Pois que as páginas da História
São galardões aos negros de altivez
(bis)
IV
Que saibamos guardar estes símbolos
De um passado de heroico labor
todos numa só voz
Bradam nossos avós
Viver é lutar com destemor
Para frente marchemos impávidos
Que a vitória nos há de sorrir
Cidadãs, cidadãos
Somos todos irmãos
Conquistando o melhor por vir
Ergue a tocha no alto da glória
Quem, herói, nos combates, se fez
Pois que as páginas da História
São Galardões aos negros de altivez.
Disponível
em:
http://www.brasilescola.com/historiab/hino-negritude-cantico-africanidade-brasileira.htm
Acesso em: 02 abr 2014. Adaptado.

A importância do ensino da cultura-afro é inegável, ou pelo menos deveria ser. O texto a
seguir traz informações acerca da obrigatoriedade deste conteúdo nas escolas em
contraposição à precariedade com que o mesmo tem sido trabalhado. A despeito das
atitudes eleitoreiras, o texto apresenta-nos dados úteis à análise da valoração dada à
cultura afro em pleno país do Quilombo dos Palmares.

Ensino da cultura afro-brasileira nas escolas depende de “boa vontade”
Daniele Silveira

Na luta permanente contra o racismo, ao longo de 2013 os movimentos sociais estiveram nas ruas
para denunciar o genocídio da população negra. Ao mesmo tempo a constatação de que a Lei
10.639 ainda não foi implementada é um dos sintomas da falta de comprometimento dos
governantes com essa parcela da população, formada por mais de 100 milhões de pessoas,
segundo o IBGE.
Resultado da pressão popular, desde 2003 essa lei tornou obrigatório o ensino da história e
cultura afro-brasileira nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e
particulares. A legislação alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), que cinco anos
depois foi modificada pela Lei 11.645/08, incluindo a temática indígena.
Em 2013, a Lei 10.639 completou uma década, e o que se percebe é que o tema não é tratado
como obrigação. São poucas iniciativas de aplicação da norma, tocadas por educadores

geralmente negros já engajados com o debate. A situação é confirmada no depoimento da
professora da rede pública Adriana Moreira.
“O que eu tenho que fazer é levar a pauta para sala de aula, pensar nos valores civilizatórios afrobrasileiros e como esses valores podem organizar o meu trabalho dentro da sala de aula,
metodologia, enfim. Mas normalmente é um ou dois professores. Não tem uma disposição do
coletivo de professores ou mesmo da gestão da escola em implementar a lei e tornar esse um
conteúdo estruturador do currículo e do projeto político-pedagógico, da escola.”
A educadora avalia que a dificuldade de aplicação da lei também está relacionada à própria
formação dos professores, pois cursos superiores de licenciatura e pedagogia ainda resistem em
incorporar disciplinas sobre o tema em seus currículos. Adriana questiona a falta de ferramentas
que possam ajudar a fiscalizar a implementação efetiva da lei, como o próprio Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).
“A lei não dispõe recursos específicos para trabalhar com a temática e não prevê avaliação do
processo. Porque o Ideb precisava ter um componente. A implementação da lei 10.639 poderia vir
a ser um dos critérios de avaliação das unidades escolares, e que infelizmente a gente ainda não
viu isso.”
O Ideb é calculado com base em taxas de aprovação e desempenho dos estudantes na Prova
Brasil.
Teimosia paulista
Também na área da educação, as políticas de ações afirmativas estão entre as principais pautas
do movimento negro. No último mês de agosto, a presidenta Dilma Rousseff sancionou a Lei de
Cotas Sociais, que destina 50% das vagas em universidades e escolas técnicas federais para
estudantes oriundos de escolas públicas. Dentro dessa cota haverá a distribuição entre negros,
pardos e indígenas, conforme a composição da população em cada estado.
Na contramão da democratização do acesso ao ensino superior, muitas universidades estaduais
ainda oferecem grande resistência para a adoção de cotas, sobretudo em São Paulo. Para o
professor de História e integrante da UNEafro Brasil Douglas Belchior, essa postura é
consequência de um projeto político.
“É um projeto do governo do estado e do governador [Geraldo] Alckmin do PSDB que são contra
as cotas e a presença de pobres e negros nas universidades. Eles continuam fazendo da
universidade essa ilha de exclusão.”
No decorrer dos anos, as universidades paulistas adotaram políticas próprias de inclusão. A USP
e a Unicamp concedem aos estudantes de escolas públicas – contemplando pretos, pardos e
indígenas – um bônus que é acrescido na nota final. A Unesp implantou cotas, mas a medida foi
considerada tímida pelos movimentos por ser gradual. A universidade atingirá a meta de reservar
metade das vagas somente em 2018.
Em junho de 2013 a Frente Pró-Cotas Raciais de São Paulo apresentou na Assembleia
Legislativa um modelo de Projeto de Lei que prevê reserva de 55% das vagas nas instituições de
ensino superior mantidas pelo estado (USP, Unesp, Unicamp e Fatec). Ao mesmo tempo, há uma
campanha que pretende coletar 200 mil assinaturas em apoio ao projeto.
Contrariando o histórico do governo de São Paulo na adoção de políticas afirmativas, Alckmin
anunciou no começo de dezembro um projeto de lei prevendo cota racial no serviço público
estadual. A proposta reserva 35% das vagas na administração direta e indireta para negros,
pardos e indígenas. Belchior avalia que a iniciativa é resultado da conjuntura política atual e da
pressão popular que o movimento tem feito nos últimos anos.

“Agora ele tem um governo do PT muito próximo a ele, que é a experiência do Haddad na
prefeitura. E o PT tem como característica avançar um pouco mais que o PSDB em algumas
políticas de reparação especialmente nessas questões relacionadas a questão racial. E isso força
ele ainda mais em um ano pré-eleitoral a ter uma resposta mais rápida. Então, não é por acaso
que logo em seguida que a Dilma anuncia que o Alckmin vem seguida para fazer esse anuncio.”
No início de novembro, a presidenta Dilma Rousseff encaminhou ao Congresso Nacional projeto
de lei que reserva 20% das vagas do serviço público para negros. A proposta foi anunciada
durante a abertura da 3ª Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial (III Conapir).
Face violenta do racismo
Enquanto as pautas relacionadas às ações afirmativas caminham a passos lentos, a violência
contra jovens negros continua em alta e com respostas tímidas do Estado. As vítimas de
homicídios no Brasil apresentam um perfil em comum. Segundo dados do Ministério da Saúde,
53% são jovens. Desses, mais de 75% são negros.
O programa Juventude Viva, lançado pelo governo federal em setembro de 2012, para fazer o
enfrentamento da violência contra a juventude negra no país ainda não deu respostas aos
movimentos. Débora Maria, coordenadora do movimento Mães de Maio, que organiza familiares
de jovens mortos por policiais, tem receio de que o projeto seja usado apenas como uma política
“oportunista”.
“A política que o nosso governo oferece
para a juventude é encarceramento em
massa e extermínio por parte das
instituições dos policiais. Então, o que a
gente vê é um número crescente por parte
do extermínio e sem uma punição severa
aos algozes dos nossos filhos”
Estimativas indicam que apenas 3% dos
casos em que há morte em confronto com
a polícia são investigados no país. Como
forma de combater esses absurdos, os
movimentos exigem o fim dos “autos de
resistência” e a desmilitarização das
polícias.
Disponível em: http://www.acordacultura.org.br/artigos/08012014/ensino-da-cultura-afro-brasileira-nasescolas-depende-de-boa-vontade Acesso em: 24 mar 2014.

Anistiar ou punir? O que, afinal, representou a tortura e o que representa a anistia? A
primeira parte da matéria que segue é uma exposição de ideias e depoimentos que
pretendem encaminhar o leitor a repensar a proposta de anistia. A segunda parte trata de
uma entrevista por meio da qual procura-se apontar mais um posicionamento que provoca
a reflexão acerca da anistia e da punição.

Por que o Brasil deve rever a Lei da Anistia
Em meio às manifestações pelos 50 anos do Golpe de 64, cresce no País um movimento para que agentes de Estado,
civis ou militares que cometeram crimes durante a ditadura possam ser punidos. Saiba por que a revisão da norma de
1979 é necessária

No dia 1º de abril, parlamentares ergueram cartazes na Câmara com fotos de desaparecidos políticos e militantes
perseguidos, torturados e mortos durante a ditadura. No mesmo dia, a presidenta
Dilma se emocionou ao relembrar a volta dos exilados.

Na terça-feira 1º, a presidenta Dilma Rousseff convocou investidores e ministros para a cerimônia
de assinatura de contrato da concessão do Aeroporto do Galeão à iniciativa privada. Mas aquele
momento de rotina para qualquer governo produziu uma emoção que os brasileiros não devem
esquecer tão cedo. “Minha alma canta, vejo o Rio de Janeiro... dentro de mais um minuto
estaremos no Galeão”, disse a presidenta, cantarolando o “Samba do Avião,” para acrescentar,
em seguida, com voz embargada e olhos marejados: “É uma síntese perfeita do que é a saudade
do Brasil, a lembrança do Brasil e, melhor de tudo, voltar ao Brasil chegando ao Galeão.” Obraprima de Antônio Carlos Jobim, composta em 1962, o “Samba do Avião” transformou-se, nos anos
seguintes, na avaliação de Dilma, na esperança íntima de milhares de exilados do regime militar
que só puderam retornar ao País depois que, em 1979, o Congresso aprovou a Lei da Anistia.
Dilma costuma sentir emoções fortes em situações que lembram os 21 anos da ditadura, o que é
particularmente compreensível para quem ingressou numa organização armada e, mais tarde,
enfrentou a prisão e a tortura em dependências militares, “recebendo choques elétricos em tudo
quanto é lugar.”
Registrada dois dias antes da cerimônia no Galeão, a passagem de 50 anos do golpe de 64 foi
marcada por uma situação nova, porém. Num movimento capilar, um contingente numeroso de
brasileiros tem se mobilizado pela vontade de conhecer a fundo os segredos da ditadura, em
particular aquele crime que se tornou sua marca repugnante e vergonhosa – a tortura. Opondo-se
à determinação da lei de 1979, confirmada pelo Supremo Tribunal Federal em 2010, que tem
impedido o julgamento de oficiais e delegados acusados de tortura e execução de adversários
políticos, cidadãos e cidadãs querem levar os torturadores e demais responsáveis ao banco dos
réus. Na última semana, a discussão sobre a revisão da lei, de 1979, esquentou nos meios
políticos e acadêmicos. A organização da sociedade civil Anistia Internacional Brasil lançou na
terça-feira 1º, mesmo dia do emocionado depoimento de Dilma, uma campanha para que agentes
de Estado, civis ou militares que cometeram crimes durante a ditadura militar possam ser punidos.
A iniciativa ganhou o apoio da OAB (leia entrevista ao lado). A população também se mostra a
favor. Segundo o DataFolha, hoje 48% dos brasileiros são favoráveis ao julgamento de
torturadores e 37% são contra. Em 2010, a situação era invertida: 45% eram contra o julgamento
de torturadores e 40% eram a favor.
Na semana passada, enquanto os candidatos melhores colocados nas pesquisas eleitorais se
mantiveram em silêncio sobre o que fazer com a Lei da Anistia, Dilma Rousseff disse que

reverenciava “os que lutaram pela democracia, enfrentando a truculência ilegal do Estado”, mas
também afirmou: “Reconheço e valorizo os pactos políticos que nos levaram à redemocratização.”
Pelo menos uma parte do PT não concorda mais com isso. Na mesma semana, o senador
Humberto Costa (PT-PE), que é líder do partido, fez um discurso a favor da revisão. Nos próximos
dias, quando um projeto de revisão apresentado pelo senador pelo Amapá Randolfe Rodrigues,
candidato a presidente pelo PSOL, entrar em debate na Comissão de Direitos Humanos, outros
integrantes da base do governo irão se colocar a favor. A petista Ana Rita (PT-ES), que é
presidente da Comissão, também já disse que é favorável. Em 2011, quando Luiza Erundina
(PSB-SP) apresentou um projeto semelhante na Câmara dos Deputados, a proposta foi enterrada
na Comissão de Constituição e Justiça e não saiu do lugar. Hoje, o ambiente político é outro.

ESCRACHOS
Um grupo fez na tarde do dia 31, em Brasília, uma manifestação em frente à casa do coronel reformado Carlos Brilhante
Ustra, condenado por envolvimento em crimes de tortura durante a ditadura. No dia seguinte, outro escracho expôs o
ex-militar e delegado acusado de homicídios Aparecido Calandra.

Em 1979, um combativo parlamentar de oposição, Alencar Furtado, do Paraná, foi à tribuna dizer
que o projeto aprovado “anistia com antecedência os torturadores e marginaliza os torturados.” O
que se modificou, em 25 anos, foi a visão sobre o que se fez naquele tempo. Se antes a Lei

da Anistia era vista como uma ponte para a transição da ditadura à
democracia, duas décadas e meia depois é enxergada como um obstáculo
para a consolidação de um regime de direitos e liberdades fundamentais,
num país onde a Constituição afirma que a tortura é um crime
“imprescritível”. Por trás dessa mudança, encontra-se a Comissão Nacional da Verdade,
criada por decreto presidencial em 2012. Organismo de caráter oficial, com acesso assegurado a
todo documento público e poder de convocar toda autoridade que possa lhe prestar
esclarecimentos, em menos de dois anos realizou 450 audiências pelo País. Abriu um debate que
ajudou muitos brasileiros a tomar contato com uma realidade que desconheciam – e outros tinham
pavor de encarar. A atividade da Comissão Nacional fermentou o nascimento, sem que ninguém
tivesse planejado, de outros 75 comitês, em 21 Estados, dando origem a uma estrutura
descentralizada pelo funcionamento, mas unida pela ideia de que é preciso saber mais sobre o
passado político do Brasil.

Algumas revelações obtidas pelo Comitê da Verdade têm caráter particularmente chocante,
contribuindo para que o País de fato se pergunte como deve reagir a elas. Um exemplo: divulgado
pela tevê e pela internet, o depoimento de Paulo Malhães, coronel da reserva do Exército que na
década de 1970 participou de sessões tortura e de macabras operações para o ocultamento de
cadáveres, causou choque e indignação. “Quebrava os dentes. As mãos (eu cortava) daqui para
a cima,” disse, entre risos de escárnio. Quando lhe perguntaram quantas mortes havia ocorrido no
período, o coronel respondeu: “Tantas quanto foram necessárias.” Se a Lei da Anistia for revista,
torturadores conhecidos como Malhães e até militantes de esquerda alvos de processo ainda em
vigor poderão ser punidos.
Autor do projeto que, em 2001, criou reparações em dinheiro para os perseguidos pela ditadura e
suas famílias, Fernando Henrique Cardoso declarou-se, na última semana, assustado com o
“cinismo” e cobrou uma mudança de postura por parte das Forças Armadas. “E não vejo agora
por que não as próprias Forças Armadas dizerem: ‘Erramos. Mas foi uma minoria.’ Por que essa
maioria de hoje não diz: ‘Não temos nada com isso?”’ Nos últimos dias, vieram sinais positivos
dos três comandantes militares, sempre uma interrogação nesta história. Atendendo a uma
solicitação da Comissão da Verdade, eles concordaram em iniciar uma investigação em sete
locais, em quatro Estados brasileiros, onde ficou registrado um maior número de casos de tortura
e morte. O pedido envolve o DOI-Codi paulista, onde o jornalista Vladimir Herzog foi morto sob
tortura, e também a 1ª Companhia da Polícia do Exército, no Rio de Janeiro, onde o empresário
Rubens Paiva foi visto pela última vez. O objetivo é esclarecer como era a rotina e o
funcionamento desses locais. Para Pedro Dallari, advogado da Comissão, o fato de o próprio
Estado já ter pago indenização a vítimas de tortura que ficaram detidas nesses locais não permite
dúvidas sobre que se passava ali. “O que precisamos agora é apurar o desvio de função, o delito
administrativo.” E que uma revisão da Lei da Anistia possa punir quem os cometeu.

“TORTURA NÃO SE ANISTIA”
Michel Alecrim
Presidida pelo advogado Wadih Damous, da OAB-RJ, a Comissão da Verdade do Rio de Janeiro
obteve a confissão do coronel Paulo Malhães, da reserva, de participação na tortura, morte e
ocultação de cadáveres durante a ditadura. Damous acredita que as revelações podem levar a
uma mobilização pela revisão da Lei da Anistia.

ISTOÉ – Pesquisa recente mostra que a maior parte dos brasileiros apoia a punição dos crimes
da ditadura militar. A que o sr. atribui essa mudança?
Wadih Damous – A pesquisa captou uma mudança no sentimento da população. Atribuo isso ao
trabalho das comissões da verdade. Além disso, este ano, como se completam 50 anos do golpe,
as pessoas estão se informando melhor e ficam indignadas com o fato de esse pessoal estar
solto.
ISTOÉ – Muita gente só está tomando conhecimento das atrocidades agora?
Damous – Muitos jovens começam a se identificar com os rapazes e moças torturados e mortos.
Veem que foi uma violência desmedida e inaceitável.
ISTOÉ – O sr. defende a revisão da Lei da Anistia ou acredita ser possível encontrar uma
interpretação do texto que possa levar à punição desses criminosos?
Damous – Acredito que a Lei da Anistia, como foi redigida, não anistia os torturadores. Foi um
malabarismo de interpretação o que o Supremo Tribunal Federal fez em 2009. O ministro Eros
Grau dizer que movimentos sociais foram às ruas clamar por anistia ampla, geral e irrestrita para
beneficiar todo mundo foi uma distorção. Mas pode haver um novo julgamento e há um dado
promissor que é o novo procurador-geral da República, Rodrigo Janot, antecipar seu
entendimento coincidente com o nosso, de que a lei não beneficia torturador.
ISTOÉ – Mas, em sua opinião, o que seria melhor, uma nova interpretação do Supremo ou a
alteração do texto da lei?
Damous – O Congresso pode fazer isso antes. Há um ano, não via qualquer possibilidade de o
projeto da (Luiza) Erundina (PSB-SP) passar. Ele exclui da anistia agentes públicos civis e
militares. Hoje, sou um otimista moderado. Penso que tem de deixar a lei mais clara e não
desafiar novas interpretações. Toda anistia tem o conceito de perdoar crimes políticos. Agora,
tortura, estupro, desaparecimento forçado, não dá para dizer que isso é crime político. O que
esses agentes fizeram são crimes contra os direitos humanos, imprescritíveis. Tortura não se
anistia. É crime de lesa-humanidade.
Disponível em:
http://www.istoe.com.br/reportagens/356110_POR+QUE+O+BRASIL+DEVE+REVER+A+LEI+DA+ANISTIA
Acesso em: 09 abr 2014. Grifos das organizadoras.

No ano de 1979, alguns de nós estávamos nascendo, muitos, entretanto, não fazem ideia
do que era visto e vivido no país. Resumidamente, o texto a seguir tem um valor histórico
muitíssimo importante na medida em que pretende trazer algumas das vozes de vítimas
da opressão e tortura vivenciadas naqueles dias. O que exatamente pedem essas vozes?

A voz das vítimas
Como foi a vida no exílio daqueles que foram beneficiados, em 1979, com a Lei da Anistia, e o que eles pensam sobre a
revisão da norma

O Congresso viveu dias intensos no mês de agosto de 1979. Parlamentares do MDB tentavam
reagir aos termos do projeto do governo que estabelecia anistia a crimes políticos cometidos
durante o regime militar. A lei precisava de aperfeiçoamentos, mas a oposição chegou à
conclusão de que o mais importante seria aprovar uma “anistia possível” para acabar logo com a
agonia de mais de quatro mil brasileiros que tiveram a vida interrompida por uma década, fugindo
da perseguição do regime. “Capenga”, como resumiram deputados do MDB, a Lei da Anistia
preservava os algozes de cidadãos torturados e de famílias que tiveram a vida destruída pela
repressão. Mesmo assim, foi amplamente comemorada por aqueles que passaram longos anos
buscando refúgio em países desconhecidos, usando documentos falsos e controlando crises de
pânico a cada vez que eram abordados por policiais estrangeiros.
O ex-ministro Franklin Martins narra essa sensação de insegurança que tomava conta dos
exilados. Ele conta que em 1976 elaborou detalhado plano de cruzar três continentes para chegar
o mais próximo do Brasil e se encontrar com companheiros de militância. A lei de 1979 resgatou
vidas espalhadas pelo mundo, mas, para Franklin, passado o momento da “anistia possível”, o
Brasil precisa avançar. “Não é possível achar que a Anistia representou um acordo da nação,
porque uma das partes não podia negociar, estava silenciada na prisão, no exílio.”
No fim da década de 1960, Franklin e Vladimir Palmeira eram as duas principais lideranças
estudantis do País. Mas Palmeira tem visão diferente da de Franklin, em relação à revisão da Lei
da Anistia. Ele afirma que mais importante do que punir os torturadores do passado é promover
uma aproximação das Forças Armadas com a sociedade. “A cultura da tortura ainda está
embutida, é preciso inibir isso.” O jornalista Fernando Gabeira, preso e exilado por participar do
sequestro do embaixador americano Charles Elbrick, também é contrário a revisões. “Punir gente
com 80 anos pode dar a eles uma aura de vítima, que eles não precisam ter.” Ainda na militância
da esquerda, Cid Benjamin e Milton Temer afirmam que o texto da lei ainda dá margens para
dúvidas, quando o assunto é a anistia a torturadores.

Fotos: Leo Martins/Agência O Globo; Roberto Castro/Agência Istoé
Disponível em: http://www.istoe.com.br/reportagens/356111_A+VOZ+DAS+VITIMAS Acesso em: 09 abr
2014. Grifos das organizadoras.

Finalmente, chegamos ao sonho! Neste caso, entendemos o sonho não como o desfecho,
antes, como o início de inúmeras transformações. O último texto selecionado é um convite
à introspecção, pois acreditamos que não há nada que possamos tentar fazer melhor se
não for a partir de um autoconhecimento, à base de reflexão, sobretudo de nós mesmos.
Assim, desafiamos você a sonhar a partir desta leitura, sabendo, no entanto, que não está
sozinho neste sonho!

Sociedade dos Sonhos
Marcos Antonio Pinheiro Alves

Lendo recentemente o livro "O Semeador de Ideias", do autor Augusto Cury, tem um trecho em
que o escritor relata: "O mestre segredou-me um projeto, que havia tempos estava maturando em

Falou da necessidade de construir a
sociedade dos sonhos, fraterna, livre, pautada pelo diálogo e pelo respeito
aos direitos humanos, em que jovens, homens e mulheres fossem educados
a ter consciência crítica, a ser generosos, solidários altruístas, e a aprender a
expor, e não a impor, suas ideias, crenças e princípios. Uma sociedade em
que a educação se tornasse o centro das atenções sociais, em que se
superasse a necessidade neurótica de poder, de controlar os outros e de
estar em evidência social, em que o medo uns dos outros desse lugar à
confiabilidade, as ideias fossem mais fortes que as armas, em que a
transparência, a honestidade e a capacidade de ser fiel à própria consciência
fossem mais importantes que os códigos jurídicos que regulam os
comportamentos. Uma sociedade em que o consumismo fosse transformado em sede de
sua mente, e que me encantou e perturbou.

conhecimento e em que cada pessoa respeitasse sua cultura, crenças políticas e religiosas, mas
as transcendesse por aprender a pensar como espécie e, como tal, se tornasse assim um ser
humano sem fronteira. Uma sociedade em que finalmente o homem fizesse as pazes com a
natureza e se colocasse como seu hóspede, e não como seu proprietário".
Fiquei encantado com tal abordagem. Mais à frente várias citações do autor merecem reflexão: "A

A diversidade de cultura e de opiniões
não exige concordância de ideias, mas respeito solene pelas diferenças. Há
unanimidade é desinteligente, insana e burra.

pessoas tão pobres, mas tão pobres, que só têm dinheiro. Somos ricos por fora, mas miseráveis
em sensibilidade por dentro. Dinheiro não garante felicidade, mas sua falta pode garantir a
infelicidade". Esses pensamentos fizeram-me relembrar Thomas More, autor de “A Utopia”, no
qual Oscar Wilde dizia: " Um mapa do mundo em que não aparece o país Utopia não merece ser
guardado". Tal frase expressa, na realidade, o anseio permanente da criação de uma sociedade
perfeita. Ideal irrealizável em sua plenitude.
Utopia é toda proposta ideal de organização da sociedade em que, por meio de novas condições
econômicas, políticas e sociais, se pretende alcançar um estado de satisfação geral. Há uma
citação de Bernard Shaw que levo comigo: "Alguns homens veem as coisas como são e
perguntam: Por quê? Eu sonho com as coisas que nunca existiram e pergunto: Por que não?".
Muitas vezes me pergunto qual a razão de não buscarmos a sociedade dos sonhos e lembro do
que disse Erasmo de Rotterdam em seu livro “Elogio da Loucura” quando afirma:

"Quando se

reflete atentamente sobre o gênero humano, e quando se observam como de
uma alta torre (justamente a maneira pela qual Júpiter costuma proceder,
segundo dizem os poetas) todas as calamidades a que está sujeita a vida
dos mortais, não se pode deixar de ficar vivamente comovido. Santo Deus! Que é,
afinal, a vida humana? Como é miserável, como é sórdido o nascimento! Como é penosa a
educação! A quantos males está exposta a infância! Como sua a juventude! Como é grave a
velhice! Como é dura a necessidade da morte!
Percorramos, ainda uma vez, este deplorável
caminho. Que horrível e variada multiplicidade de
males! Quantos desastres, quantos incômodos se
encontram na vida! Enfim não há prazer que não
tenha o amargor de muito fel. Quem poderia
descrever a infinita série de males que o homem
causa ao homem, como sejam a pobreza, a prisão, a infâmia, a desonra, os tormentos, a inveja,
as traições, as injúrias, os conflitos, as fraudes, etc.? Eu não saberia dizer-vos que delito teria o
homem cometido para merecer tão grande quantidade de males, nem que Deus furioso o teria
constrangido a nascer em tão horrível vale de misérias". Segundo Rousseau, afirma que: "O
homem nasce puro, a sociedade que o corrompe. E que todos nascem homens e livres; a
liberdade lhes pertence e renunciar a ela é renunciar à própria qualidade de homem". Logo,
podemos conquistar a sociedade dos sonhos. Está em nossas mãos criarmos um mundo em que
a sabedoria e a felicidade do povo decorrem de um sistema social, legal e político perfeito guiado
pela razão. Lutarei até o fim da minha vida em busca desta utopia.
Disponível em: http://www.professormarcosalves.com/2011/04/sociedade-dos-sonhos.html Acesso em: 10
abr 2014. Grifos das organizadoras.

LIVRO
O Colecionador de Lágrimas
Cury publica desta vez uma ficção histórica e por meio da
trama eletrizante protagonizada por um professor de história
expõe na prática ideias essenciais da Psicologia Multifocal,
linha terapêutica que exerce. O autor narra a experiência
surpreendente vivida por um expert nos eventos que
marcaram a Segunda Guerra Mundial.
Subitamente o personagem passa a ser perseguido por
sonhos terríveis e noites insones, durante as quais revê os
atos atrozes cometidos pelos alemães na época do embate
global. Se tudo, porém, se resumisse a uma série de
pesadelos, mas infelizmente eles se revelam reais e
consistentes.
Ao testemunhar os fatos até então presentes apenas nas
páginas dos livros, o mestre, de procedência hebraica, fica
paralisado, sem ação diante do terror promovido pelo Führer
Adolph Hitler. Estressado com esses eventos inusitados, ele
estende a questão ao próprio ambiente profissional,
promovendo controvérsias inflamadas que envolvem
também os estudantes.
O protagonista acredita que uma força desconhecida está assediando sua psique, e neste momento
recebe uma proposta inusitada de uma comunidade científica e de integrantes da alta hierarquia dos
oficiais alemães. O grupo lhe pede que viaje no tempo em uma máquina construída para este fim e aí
desembarcando seja o assassino de Hitler; desta forma os rumos da História serão radicalmente
modificados.
E agora? O herói deve mesmo destruir a vida do tirano ao retornar à Europa na época do Nazismo?
Será obrigado a eliminar o adulto ou o menino, indo às raízes de sua infância? O debate gira em torno
de valores éticos; afinal, se o professor matar um garotinho, será ele melhor que o ditador sanguinário?
Mesmo que o homem seja morto, se as pessoas preservarem a inconsciência crítica, quantos outros
psicopatas como Hitler terão a oportunidade de ascender ao poder?
O protagonista terá mesmo coragem de realizar este julgamento sumário do líder nazista e de seus
parceiros? Cumprirá sua missão junto a si mesmo e a toda a Humanidade? Qual o melhor caminho a
seguir, destruir ou modificar a mentalidade das pessoas, tornando-as mais conscientes?
Augusto Jorge Cury é um dos escritores nacionais mais lidos entre os brasileiros. O psiquiatra e
psicoterapeuta realizou um extenso e minucioso trabalho de pesquisa para elaborar esta obra, o que
consumiu mais de dez anos da sua vida. Ele recorreu a bibliotecas, livrarias e campos de extermínio,
especialmente os de Auschwitz e Birkenau, além do Museu do Holocausto.
O autor nasceu em Colina, no dia 2 de outubro de 1958. Sua obra basicamente abrange livros de
natureza psicológica, centrados na Inteligência Multifocal. Sua produção literária já foi lançada em mais
de 60 países.
Disponível em: http://www.infoescola.com/livros/o-colecionador-de-lagrimas/ Acesso em: 10 abr 2014.

FRASES

Músicas

Mulheres de Atenas
Chico Buarque

Mirem-se no exemplo
Daquelas mulheres de Atenas
Vivem pros seus maridos
Orgulho e raça de Atenas
Quando amadas se perfumam
Se banham com leite, se arrumam
Suas melenas
Quando fustigadas não choram
Se ajoelham, pedem imploram
Mais duras penas, cadenas
Mirem-se no exemplo
Daquelas mulheres de Atenas
Sofrem pros seus maridos
Poder e força de Atenas
Quando eles embarcam soldados
Elas tecem longos bordados
Mil quarentenas
E quando eles voltam, sedentos
Querem arrancar, violentos
Carícias plenas, obscenas
Mirem-se no exemplo
Daquelas mulheres de Atenas
Despem-se pros maridos
Bravos guerreiros de Atenas
Quando eles se entopem de vinho
Costumam buscar um carinho
De outras falenas
Mas no fim da noite, aos pedaços
Quase sempre voltam pros braços
De suas pequenas, Helenas
Mirem-se no exemplo
Daquelas mulheres de Atenas
Geram pros seus maridos
Os novos filhos de Atenas
Elas não têm gosto ou vontade
Nem defeito, nem qualidade
Têm medo apenas
Não tem sonhos, só tem presságios

O seu homem, mares, naufrágios
Lindas sirenas, morenas
Mirem-se no exemplo
Daquelas mulheres de Atenas
Temem por seus maridos
Heróis e amantes de Atenas
As jovens viúvas marcadas
E as gestantes abandonadas, não fazem cenas
Vestem-se de negro, se encolhem
Se conformam e se recolhem
As suas novenas
Serenas
Mirem-se no exemplo
Daquelas mulheres de Atenas
Secam por seus maridos
Orgulho e raça de Atenas

http://chiconaditadura.blogspot.com.br/

Quem planta preconceito
Natiruts

Quem planta preconceito
Racismo, indiferença
Não pode reclamar da violência
Quem planta preconceito
Racismo, indiferença
Não pode reclamar…
Lembra da criança
No sinal pedindo esmola?
Não é problema meu
Fecho o vidro
Vou embora…
Lembra aquele banco
Ainda era de dia
Tem preto lá na porta
Avisem a polícia…
E os milhões e milhões
Que roubaram do povo
Se foi político ou doutor
Serão soltos de novo
Ooooooooooooh!
Quem planta preconceito
Racismo, indiferença
Não pode reclamar da violência

Quem planta preconceito
Impunidade, indiferença
Não pode reclamar…
“Ainda há muito
O que aprender
Com África Bambata
E Salassiê
Com Bob Marley e Chuck D
O reaggae, o hip hop
Às vezes não é esse
Que está aí
Sequela a violência
Entrando pelo rádio
Pela tela
E você só sente quando falta
O rango na panela
Nunca aprende
Só se prende, não se defende
Se acorrenta, toma o mal
Traga o mal, experimenta
Por isso ainda há muito
O que aprender
Com África Bambata

E Salassiê
Com Bob Marley e Chuck D
O reaggae, o hip hop pode ser
O que se expressa aqui
Jamaica
O ritmo no pódium sua marca
Várias medalhas
Vários ouros, zero prata
E no bater da lata
Decreto morte é o gravata
E no bater das palmas
Viva a cultura rasta”
Crianças não nascem más
Crianças não nascem racistas
Crianças não nascem más
Aprendem o que
A gente ensina…
-”Por isso ainda há muito
O que aprender
Com África Bambata
E Salassiê
Com Bob Marley e Chuck D
Todo dia algo diferente
Que não percebi
E na lição um novo
Dever de casa
Mais brasa na fogueira
E a comédia vaza
A moda acaba
A gravadora trai
E o fã já não
Te admira mais
Ainda há muito
O que aprender
Lado a lado, aliados
Natiruts, GOG
O DF, o cerrado
Um cenário descreve
Do Riacho a Ceilândia
Cansei de ver
A repressão policial
A criança sem presente
De natal
O parceiro se rendendo ao mal
Quem planta a violência
Colhe ódio no final”
http://www.vagalume.com.br/natiruts/quem-planta-preconceito.html

Monte Castelo
Legião Urbana

Ainda que eu falasse
A língua dos homens
E falasse a língua dos anjos
Sem amor eu nada seria
É só o amor! É só o amor
Que conhece o que é verdade
O amor é bom, não quer o mal
Não sente inveja ou se envaidece
O amor é o fogo que arde sem se ver
É ferida que dói e não se sente
É um contentamento descontente
É dor que desatina sem doer
Ainda que eu falasse
A língua dos homens
E falasse a língua dos anjos
Sem amor eu nada seria
É um não querer mais que bem querer
É solitário andar por entre a gente
É um não contentar-se de contente
É cuidar que se ganha em se perder
É um estar-se preso por vontade
É servir a quem vence, o vencedor
É um ter com quem nos mata a lealdade
Tão contrário a si é o mesmo amor
Estou acordado e todos dormem
Todos dormem, todos dormem
Agora vejo em parte
Mas então veremos face a face
É só o amor! É só o amor
Que conhece o que é verdade
Ainda que eu falasse
A língua dos homens
E falasse a língua dos anjos
Sem amor eu nada seria
http://letras.mus.br/legiao-urbana/22490/

Charges e Imagens

http://www.psicosmica.com/2013/05/ser-ou-ter-eis-questao.html

http://representacaosocial.blogspot.com.br/2007/04/quadrinho-e-charge-afinal-o-que.html

http://nobalacobaco.blogspot.com.br/2012_05_01_archive.html

http://sociologicamentepensando.blogspot.com.br/2012/02/retratos-da-sociedade-moderna.html

http://geoexperiencias.blogspot.com.br/2010/04/aquecimento-e-ilusao-da-sociedade-de.html

http://turmadoamanha.files.wordpress.com/2013/02/sociedade.jpg

Considerações Finais
Uma das primeiras etapas para a organização deste material consiste na seleção de conteúdos
pertinentes ao eixo temático em questão. Tínhamos quase duzentas páginas de textos préselecionados. Na verdade, essa garimpagem ocorre no decorrer de toda a elaboração.
Analisamos todos os textos. Excluímos alguns deles, incluímos outros, fazemos escolhas com
respaldo em critérios institucionais e, principalmente, com base na qualidade desses conteúdos.
Até o momento em que se dá a versão final da Coletânea surgem notícias relevantes. Enquanto
estamos concentradas no processo de leitura, análise e organização dos textos, elaboração das
introduções e outras partes que compõem o material, bem como sua edição, formatação e revisão
geral, nossa equipe, também envolvida nesse processo, anuncia novidades, como, por exemplo, a
notícia sobre o erro assumido pelo Ipea com relação à pesquisa que gerou polêmica nacional e
repercussão internacional. Há tanto para se pensar, refletir, avaliar e concluir quando lemos a
“sociedade” noticiada nos textos, nas pesquisas e, por extensão, quando fazemos uma leitura de
nós mesmos inseridos nessa “sociedade”.
Passamos pela sociedade do conhecimento na qual estamos inseridos, pautados ou não na ética.
Olhamos para o outro, em sua diversidade, e deparamo-nos com uma sociedade ainda
preconceituosa. Concomitantemente, olhamos para o porão das nossas mentes e lá encontramos,
quem sabe, não poucos pré-conceitos, cujas raízes não se sabe ao certo de onde surgiram.
Olhamos para a mulher contemporânea e nos deparamos com uma sociedade machista. Ao
mesmo tempo, preocupa-nos a possibilidade de uma imagem distorcida ou manipulada por
números. Como não questionar o que dizem os números? Será que divulgam a verdade, parte da
verdade, ou simplesmente o que queremos ouvir, fazendo-nos acreditar naquilo que querem nos
fazer crer a qualquer custo? Até que ponto a objetividade dos números consegue desnudar a
subjetividade e a verdadeira essência da humanidade, traduzindo com fidedignidade o que
pensamos e sentimos pelo outro, como vemos e tratamos os outros, como nos vemos diante do
próximo, qual a nossa percepção acerca da nossa individualidade e a do outro, ambos inseridos
na coletividade?
Enquanto a sociedade é medida,
divulgada e construída por números,
questionamos, sobretudo, como vai a

sensibilidade humana

diante dos
direitos humanos ainda tão distantes de

de
que modo estamos contribuindo para a construção de uma sociedade menos
preconceituosa, mais justa e solidária, mais superabundante de vida e de
relações interpessoais. Nesse sentido, concordamos com a confissão de Mário Quintana. A
serem cumpridos em sua totalidade e

arte de viver e conviver resume-se em desafios diários. Desafios que podem, acima de tudo,
aproximar a sociedade que temos da “sociedade dos nossos sonhos”, especialmente se essa
sociedade tiver em suas bases estruturais o amor, “que conhece o que é verdade” e sem o qual
nada somos.
Qual a sociedade dos seus sonhos?
Organizadoras

