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1) Apresentação e 

história da ExNETO 

ExNETO 

Um pouco sobre o Histórico das executivas 

de curso 

As executivas de curso surgem a partir de 

70. Estudantes de um curso sentiram a 

necessidade de se organizar para assuntos 

mais coorporativos que a UNE (União 

Nacional dos estudantes) não dava conta. 

Nesta época a UNE já existia desde a 

década de 30, e iria a partir da década de 80 

protagonizar eventos importantes de luta 

como “Diretas já” e “Fora Collor”. 

A UNE foi representativa de fato até a 

época de combate contra a ditadura, na 

década de 90 iniciou-se um processo de 

burocratização e com isso deixou de pautar 

grandes lutas do ME como um todo, com 

isso o ME sentiu necessidade de fundar 

suas executivas de curso, pra poder dar 

respostas as questões que a UNE não 

abarcava mais, ou seja, as executivas 

surgiram por causa da necessidade de 

representação. Mas algumas executivas só 

surgiram após o rompimento do ME com a 

UNE. Como exemplo, temos a nossa 

Executiva, EXNETO. 

Existem muitas executivas de curso, entre 

estas podemos citar as dos cursos de saúde 

(DENEM – Direção executiva nacional 

d@s estudantes de medicina, EXNEEF- 

Executiva Nacional d@s estudantes de 

educação física, ENEEnf – Executiva 

Nacional d@s estudantes de enfermagem, 

DENEFONO – Direção executiva nacional 

d@s estudantes de fonoaudiologia, ENEFI 

– Executiva Nacional d@s estudantes de 

fisioterapia, ENEP – Executiva Nacional 

d@s estudantes de psicologia; ENEN – 

Executiva Nacional d@s estudantes de 

Nutrição entre outras). Com o tempo estas 

executivas e outras vieram se fortalecendo 

em torno de temáticas específicas dos 

cursos (como os currículos, avaliação, 

questões da universidade, qualidade dos 

cursos…) e questões políticas mais gerais, 

mas que se aproximam do cotidiano dos 

estudantes. 

Tem se a necessidade de articular em 

âmbito nacional as executivas de curso. 

Para tanto, as executivas encontram-se 

periodicamente em um Fórum de 

Executivas – FENEX (Fórum Nacional de 

executivas e federações de curso), que se 

propõe como espaço não deliberativo, mas 

de reflexão e articulação entre as entidades 

estudantis. Assim é um espaço de trocas de 

experiências entre as executivas, sem 

processos de votação, sem disputa de cargo, 

sem sede e diretoria fixa, em contrataste 

com a UNE. Não sendo um espaço 

representativo (ninguém e nenhum grupo 

político fala pelo fórum), mas um espaço-

rede, descentralizado e democrático. Tem 

tocado, principalmente, o boicote ao 

ENADE (Exame Nacional de desempenho 

dos estudantes) e aos ataques do REUNI 

(Reestruturação e expansão das 

universidades federais) às Universidades. 

As executivas, em sua maioria, trazem 

estruturas mais flexíveis que aquelas do 

Movimento Estudantil clássico. Procura ser 

uma entidade que dialoga e se aproxima 

mais do estudante. Por esta razão os 

espaços das executivas privilegiam a 

discussão em pequenos grupos e construção 

de  pensamento critico, se diferenciando de 

espaços de seminários e congressos. Facilita 

também a aproximação de problemas 

específicos de cada localidade, como falta 

de professores, características próprias da 

região e outras questões. Propõe-se também 

como um importante espaço de 

entrosamento e interação entre os 

estudantes de todo pais. As executivas tem 

revelado um importante papel na 

participação dos estudantes no movimento 
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estudantil, agregando estudantes que de 

outra forma não se organizariam. 

O inicio da ExNETO: 

Na década de 70, estudantes dos cursos de 

Fonoaudiologia, Fisioterapia e Terapia 

Ocupacional fundaram a Executiva 

Nacional de Universitários de Reabilitação 

(ENUR), uma das primeiras tentativas de 

organização e troca de conhecimentos entre 

os estudantes. 

No que se refere à organização específica 

d@s estudantes de Terapia Ocupacional, 

tem-se a realização do I ENETO (Encontro 

Nacional de Estudantes de Terapia 

Ocupacional) que foi realizado na 

Universidade Federal de São Carlos 

(UFSCar) em 1998. Outros ENETOs 

aconteceram depois desse primeiro e até 

hoje esse evento configura-se como o 

principal espaço de construção e 

deliberação d@s estudantes: 1999 (São 

Paulo); 2001(Campinas); 2002 (Belo 

Horizonte) – nesse encontro os estudantes 

de terapia ocupacional de todo o Brasil 

sentiram a necessidade de se organizar e 

continuar a trocar informações 

nacionalmente criando a União Nacional 

dos Estudantes de Terapia Ocupacional 

(UNETO); 2003 (Belém) – inicia-se a idéia 

de criação de uma Executiva Nacional; 

2004 (Salvador) – a ExNETO é fundada; 

2005 (Curitiba); 2006 (Belo Horizonte); 

2007 (Maceió); 2008 (São Paulo); 2009 

(Belém); 2010 (Recife); 2012 (Brasília). 

 Os espaços do movimento 

estudantil da TO 

ExNETO: 

A ExNETO surgiu em meados de 2004, não 

só como organização administrativa 

acadêmica, mas também como organização 

social, ou seja, ela surgiu com o objetivo de 

defender que não há formação com 

qualidade sem que haja o conhecimento do 

que é a sociedade e de como ela realmente 

funciona. A ExNETO encampou e continua 

encampando lutas a favor da educação e 

saúde pública, gratuita, democrática e de 

qualidade,  além de condições materiais que 

homens e mulheres tenham uma vida digna 

e justa, por meio de discussões, campanhas, 

ocupações e atos públicos, fazendo isso 

junto ao coletivo de estudantes de T.O., de 

outros estudantes, trabalhadores e mais 

pessoas que sonham e se movimentam para 

dizer não as injustiças que acontecem em 

nossa sociedade e se propõem a modificá-

la. (Mercedes Queiroz Zuliani, terapeuta 

ocupacional e ex-militante da ExNETO). 

A ExNETO – Executiva Nacional de 

Estudantes de Terapia Ocupacional 

corresponde a entidade máxima de 

representação estudantil d@s estudantes de 

Terapia Ocupacional. Cabe a ela viabilizar 

articulação com estudantes do curso, 

através dos centros ou diretórios 

acadêmicos principalmente, para discutir os 

posicionamentos d@s estudantes sobre os 

mais variados assuntos, representá-l@s em 

espaços nacionais como conferências de 

saúde, congressos estudantis, etc. e depois 

socializar tais vivências com a comunidade 

estudantil, além de organizar e incentivar 

que este movimento se concretize através 

de uma discussão e ações critica nos 

assuntos que interferem no curso. 

Ela se estrutura por meio de uma 

Coordenação Nacional (CN) e 

Coordenações Regionais pensadas 

geograficamente. 

CAs e DAs: 

O Centros e Diretórios acadêmicos que 

constroem a ExNETO terão um contato 

mais próximo com a realidades dos 

estudantes, desempenhando este papel 

fundamental da ExNETO com a base. A 

proposta da ExNETO não é ser uma 

entidade burocrática e verticalizada, 

portanto os centros e diretórios acadêmicos 
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desempenham um papel importante de 

dialogo com a executiva e com os 

estudantes. 

ENETO: 

O ENETO – Encontro Nacional de 

Estudantes de Terapia Ocupacional 

concretiza-se como principal fórum de 

organização, discussão, articulação e de 

deliberação. Os Encontros Nacionais 

ocorrem anualmente e são os eventos de 

maior importância para o movimento de 

Terapia Ocupacional. Neles que realizamos 

boa parte de discussões e construímos as 

deliberações para serem seguidas pela 

executiva/ METO (Movimento Estudantil 

de Terapia Ocupacional). Além disso é um 

importante espaço para aproximação com 

estudantes que não conhecem a ExNETO. 

O ENETO se concretiza através da 

articulação da EXNETO e da COMORG 

(Comissão organizadora) local, que irá 

sediar o encontro. São propostas como 

espaços mesas, grupos de discussões, 

coletivos (para discussão e manutenção do 

encontro, pois é um evento feito por e para 

estudantes), vivências em movimentos 

sociais, grupos de trabalho (que 

encaminham propostas) e a plenária final 

(onde serão deliberadas as propostas 

discutidas nos GTS). 

CONEETO: 

O CONEETO – Conselho de Entidades 

Estudantis de Terapia Ocupacional ocorre 

duas vezes ao ano. Ambos acontecem com 

o objetivo de formação da coordenação 

nacional e fortalecimento da localidade que 

ira receber o CONEETO. O primeiro ocorre 

a posse da coordenação nacional que foi 

eleita no ENETO. No segundo é feito a 

programação de todo próximo ENETO. É 

um espaço para discussão e organização 

política d@s estudantes, onde @s mesm@s 

se deparam com discussões referentes à 

prática da ExNETO, assim como pensar em 

metodologias e estratégias para tocar o 

METO – Movimento Estudantil da Terapia 

Ocupacional. 

Momento atual de ExNETO: 

A executiva está em um momento atual 

bastante conflituoso, a partir do ENETO 

ocorrido em Recife (2010) a ExNETO está 

enfraquecendo e esvaziando-se, 

principalmente nas discussões e 

articulações estudantis a nível nacional, a 

mesma não tem conseguido tocar de fato o 

que propõe, resume suas ações na 

realização de CONEETOs e ENETOs na 

tentativa de buscar fortalecimento. Para 

exemplificar esse enfraquecimento, após o 

encontro nacional realizado na UFPE, a 

executiva não conseguiu se organizar para 

realizar o ENETO em 2011, ou seja, não 

houve um encontro nacional neste ano, 

somente após um CONEETO realizado no 

final de 2011 na USP – São Paulo, @s 

estudantes conseguiram se organizar, 

formar uma Coordenação provisórisa para 

tocar o ENETO que aconteceria no ano 

seguinte (2012) em Brasília. A realização 

deste ENETO resultou em uma nova 

Coordenação Nacional, mas não foi o 

suficiente para tocar a luta, resultou, mais 

uma vez, na não realização do ENETO em 

2013. Desta forma, priorizou a realização 

de um CONEETO, que acontecerá em São 

Carlos - 2013, na tentativa de gerar uma 

sensibilização d@s estudantes com os 

assuntos e temas pautados historicamente 

pela ExNETO, assim como viabilizar uma 

formação política para que a executiva 

consiga força suficiente para promover uma 

melhor articulação nacional, assim como 

tocar suas bandeiras da melhor forma 

possível. 

 

2) Neoliberalismo na 

saúde 
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PARCERIA PUBLICO PRIVADA 

(PPP), TÔ FORA! 

“Você entra com a corda e eu com 

pescoço”, todos já ouviram falar desse 

ditado, é isso que Kassab quer com essa 

PPP. 

Talvez assim dê para entender o que é a 

PPP. 

O público (prefeitura) entra com o dinheiro 

(pescoço) e o privado entra com a cobrança 

(corda). Ou seja, o setor privado enforca o 

povo para obter lucro. Povo que já está 

enforcado com pouco investimento dos 

governos nas três esferas na saúde. 

Exagero? 

Então vejamos: 

O governo Alckmin (PSDB) é privatizador, 

privatizaram a Vale do Rio do Doce, a 

energia elétrica, as estradas e lucram com 

os pedágios.Agora foi aprovada uma lei que 

vai vender 25% dos leitos hospitalares para 

convênios e particulares, ou seja, para quem 

pode pagar. E para quem não pode, a fila só 

vai aumentar. É o pedágio nos hospitais! 

 

O prefeito Kassab que vai na mesma 

linha,quer demolir um quarteirão inteiro de 

serviços (creche, escola, teatro), em 

benefício da especulação imobiliária e quer 

demolir também a saúde. Até o Tribunal de 

Contas do Municipio já apontou o desvio de 

verbas para as chamadas Organizações 

Sociais(OS), mas ele não para sua obra de 

destruição, quer criar as PPP na construção 

de três hospitais, reformar mais três e novas 

instalações em 7. Além de quatro centros de 

diagnóstico. 

 

Um outro ditado diz que quando a “esmola 

é demais o santo desconfia”. Na verdade a 

intençao é ampliar o lucro das empresas 

privadas, piorar as condições de trabalho e 

acabar com o concurso público. 

 

As PPPs conhecidas, são marcadas pela 

exploração, a linha 4 do Metrô com certeza 

vai significar aumento de passagem e a 

concessão da rodovia dos imigrantes, que é 

PPP, é o pedágio mais caro, R$ 20,10. É do 

nosso bolso que sai o dinheiro para pagar. 

Mas imaginem isso na saúde, as empresas 

privadas constroem o hospital, e depois de 

tudo pronto, recebem o dinheiro da 

prefeitura (chamada contraprestação). Os 

serviços médicos serão entregues a uma 

Organização Social (também privada) e 

ainda irão explorar os serviços de terceiros 

(lavanderia, vigilância, imagem, limpeza, 

telefonia, predial), e essa concessão será por 

15 anos, podendo ser prorrogada ou 

estendido esse prazo, ou seja, o prefeito 

Kassab quer comprometer os proximos 

quatro governos com seu plano diabolico. 

 

Não podemos nos calar! 

http://organizacaosocialnao.blogspot.com.b

r/2011/08/parceria-publico-privada-ppp-to-

fora.html 

 

Breve histórico das Organizações 

Sociais 

 
A era do Governo FHC foi marcada pela 

venda do patrimônio público a preço de 

banana. Empresas públicas foram leiloadas 

ao preço de 3% do seu valor real como foi o 

caso da Vale do Rio Doce, e mesmo assim, 

com dinheiro financiado pelo BNDES. 

 

O Plano de Privatização preparado pelo 

então Ministério da Administração e 

Reforma do Estado, comandado por Bresser 

Pereira, orientava que todas as empresas 

públicas que atuavam no setor de infra-

estrutura, sistema financeiro, correios, 

pesquisas, portos, etc deveriam ser 

transferidas para a iniciativa privada.  

 

Naquele processo de entrega do patrimônio 

também estava incluído, pasmem, os 

setores comandados pelo Estado, como 

educação, saúde, cultura, produção de 

http://organizacaosocialnao.blogspot.com.br/2011/08/parceria-publico-privada-ppp-to-fora.html
http://organizacaosocialnao.blogspot.com.br/2011/08/parceria-publico-privada-ppp-to-fora.html
http://organizacaosocialnao.blogspot.com.br/2011/08/parceria-publico-privada-ppp-to-fora.html
http://organizacaosocialnao.blogspot.com.br/2011/07/breve-historico-das-organizacoes.html
http://organizacaosocialnao.blogspot.com.br/2011/07/breve-historico-das-organizacoes.html
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ciência e tecnologia, dentre outros, 

fundamentais para assegurar o 

desenvolvimento e a soberania nacional. 

 

Diante da impossibilidade de abrir licitação 

para vender um hospital ou uma escola 

pública, trataram de criar a figura das 

Organizações Sociais (OS's) normatizada 

pela Lei nº 9.937/2008, que passariam a 

gerir os serviços públicos conhecidos como 

essenciais. 

Como base nesta concepção foi aberta as 

portas para transferir serviços de saúde a 

entidades terceirizadas tais como 

cooperativas, associações, entidades 

filantrópicas, entidades civis de prestação 

de serviços, qualificadas como 

Organizações Sócias (OS's).  

Desde então ocorreram inúmeras 

manifestações contrárias em razão dessas 

privatizações disfarçadas. Em alguns casos 

o Ministério Público apresentou ação civil 

pública contra este tipo de ataque a saúde 

pública. 

Entidades sindicais e parlamentares 

ingressaram com representações. 

Nacionalmente foi criado o Fórum em 

Defesa da Saúde Pública que luta pela 

revogação da Lei das OS's, juntamente com 

vários outros Fóruns de caráter estadual e 

municipal. 

http://organizacaosocialnao.blogspot.com.b

r/search/label/Hist%C3%B3ria 

 

CARTA COMPROMISSO DE 

FLORIANÓPOLIS 

No dia 23 de julho de 2011, 75 

representantes de sindicatos, movimentos 

de saúde, movimentos populares, 

parlamentares de Santa Catarina, São Paulo, 

Paraná, Mato Grosso, Minas Gerais e 

Alagoas, 

a convite do SINTESPE (SC) reuniram-se 

no Encontro Pela Revogação da Lei das 

Organizações Sociais, realizado em 

Florianópolis/SC. 

Neste Encontro pudemos através de relatos 

de experiências reais, verificar que a 

implantação das Organizações Sociais 

significa uma das principais maneiras de 

privatização dos serviços públicos, e que 

esta modalidade de privatização tem entre 

seu alvo central o setor de saúde pública nas 

esferas federal, estadual e municipal. 

O Encontro discutiu ainda como se encontra 

a ofensiva pela implantação das OSs nos 

serviços públicos por todo o país, nos 

vários estados. Relatos de vitórias da luta 

popular e sindical contra a implantação das 

OSs em vários municípios fizeram ver que 

é possível trazer a população para a luta em 

defesa da saúde pública e dos demais 

serviços públicos ameaçados pela 

privatização. Também ficou demonstrado 

que enquanto prevalecer a Lei Federal 

9637/98, criada por FHC para permitir a 

criação das 

OSs, haverá o risco iminente de que este ou 

aquele governante privatista, sem 

compromisso com os serviços públicos, 

possa lançar mão da transferência de 

serviços públicos para as organizações 

sociais.  

Partindo disso, assumimos o compromisso 

de continuar lutando em defesa do serviço 

público, contra a implantação das OSs. 

Coerentes com isso decidimos iniciar uma 

Campanha Nacional com um abaixo-

assinado dirigido à Presidenta Dilma 

Rousseff 

para que encaminhe um Projeto de Lei ao 

Congresso Nacional pela revogação da Lei 

das OSs(9637/98) entulho do governo FHC.  

Assumimos o compromisso de constituir 

um Pré Comitê Nacional pela revogação da 

lei das OSs e desenvolver nos estados essa 

luta, constituindo 

http://organizacaosocialnao.blogspot.com.br/search/label/Hist%C3%B3ria
http://organizacaosocialnao.blogspot.com.br/search/label/Hist%C3%B3ria
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comitês pela revogação das OSs,, 

incorporando sindicatos, movimentos de 

saúde, movimentos populares, 

parlamentares e partidos nesta luta, 

buscando divulgar ao máximo essa luta. 

 

ENCAMINHAMENTOS 

GERAIS: 

- constituir em Santa Catarina, um Comitê 

Estadual contra a implantação das OSs nos 

hospitais públicos, começando pela defesa 

do hospital Florianópolis; revogação da lei 

estadual das OSs; em defesa da saúde 100% 

pública e de qualidade. 

- organizar uma nova reunião nacional pela 

revogação das OSs, por ocasião da entrega 

do abaixo assinado à presidenta Dilma 

Rousseff no final do ano (tendo como 

referência a conferência nacional da saúde); 

- os sindicalistas cutistas se comprometem a 

divulgar esta campanha nas plenárias 

estaduais e nacional da CUT, que se 

realizam nos próximos meses; - criar um 

site/blog para divulgar a nossa campanha. 

Florianópolis, 23 de julho de 2011. 

http://dl.dropboxusercontent.com/u/462871

4/28072011_CartaCompromisso.pdf 

 

 

3) Trabalhador@s de 

Terapia Ocupacional 

 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, 

PESQUISA E APRENDIZAGEM 

NO TERRITÓRIO: NOTAS 

SOBRE A EXPERIÊNCIA DE 

FORMAÇÃO DE TERAPEUTAS 

CUPACIONAIS 

Roseli Esquerdo Lopes; Ana Paula Serrata  

Malfitano; Carla Regina Silva; Patrícia Leme 

de Oliveira Borba; Michelle Selma Hahn; 

Introdução 

A Federação Mundial de Terapeutas 

Ocupacionais (WFOT), organização 

internacional para a promoção e 

desenvolvimento da terapia ocupacional, foi 

fundada em 1952, com apenas dez países – 

África do Sul, Austrália, Canadá, 

Dinamarca, Estados Unidos, Grã-Bretanha, 

Índia, Israel, Nova Zelândia e Suécia. 

Atualmente, conta com 66 países membros, 

estando o Brasil efetivamente filiado desde 

1994, apesar de ter sido membro associado 

desde a década de 1970, por meio da 

Associação Brasileira de Terapeutas 

Ocupacionais – ABRATO. 

Para efeito organizacional, os países estão 

divididos em quatro grandes “subregiões”, 

que não obedecem apenas a critérios 

geográficos formais, mas também a um 

sistema de agregação por afinidades 

(idiomas, processo de auxílio na 

implantação da profissão), funcionalidade e 

disponibilidade de envolvimento de 

profissionais. Essas regiões são: Ásia-

Pacífico, África, Europa e Américas, que 

congregam países da América do Sul e 

Central, México, Estados Unidos e Canadá. 

A WFOT, para alcançar os objetivos 

propostos em sua missão, conjuntamente e 

por meio dos delegados representantes de 

cada país filiado, possui quatro comissões 

de trabalho: Promoção e Desenvolvimento, 

Padrões de Qualidade, Cooperação 

Internacional e Educação e Pesquisa, que 

desenvolvem vários projetos de curto, 

médio e longo prazos. Um deles, de longo 

prazo, é o de Revisão dos Padrões 

Curriculares Mínimos para programas de 

formação  profissional, da Comissão de 

Educação e Pesquisa. 

http://dl.dropboxusercontent.com/u/4628714/28072011_CartaCompromisso.pdf
http://dl.dropboxusercontent.com/u/4628714/28072011_CartaCompromisso.pdf
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Desde a época de sua fundação, houve o 

reconhecimento da necessidade de se 

estabelecer orientações para a formação e 

capacitação por meio de processos de 

educação formal de terapeutas 

ocupacionais, que fossem viáveis e aceitos 

internacionalmente. 

Uma vertente destacada é a necessidade de 

formação por meio da prática sob 

supervisão, durante a qual as atividades 

práticas específicas deverão ser 

desenvolvidas gradualmente, do início ao 

final do curso, devendo possuir 

complexidade crescente, desde a 

observação até a prática assistida. 

Após várias revisões, a versão atual dos 

Standards for the education of occupational 

therapists foi sistematizada em 2002 e se 

encontra em fase de implantação e 

implementação, desde então. 

A proposta de revisão dos padrões 

curriculares mínimos mundiais foi 

repensada e construída a partir de três 

aspectos principais, que estão 

intrinsecamente relacionados: em relação ao 

aspecto profissional, deve-se promover, 

com consistência, a prática da pesquisa 

como uma forma de padrão de qualidade 

para o exercício da terapia ocupacional; em 

relação à sociedade como um todo, faz-se 

necessário dar uma maior visibilidade às 

possibilidades de contribuição da terapia 

ocupacional aos sistemas de saúde e 

previdência das comunidades em níveis 

local, nacional e internacional, devendo ir 

ao encontro das expectativas de qualidade 

de vida e bem-estar social das pessoas; em 

relação ao aspecto educacional, deve-se 

garantir a manutenção de diretrizes e 

padrões comuns mundialmente. 

O objetivo de um projeto de curso deve 

estar centrado em novas possibilidades de 

oferta de experiências educativas para os 

estudantes, que lidem com as questões 

populacionais em relação à promoção e aos 

cuidados de saúde primários, desenho 

ambiental e acessibilidade universal, 

abordagens comunitárias individuais e 

grupais, e que, também, mantenham as 

abordagens mais clássicas e tradicionais da 

profissão, como as intervenções em 

reabilitação e habilitação, desenvolvimento 

e treinamento de funções prejudicadas em 

relação às atividades de vida diária e vida 

prática. 

Os conhecimentos desenvolvidos devem 

aliar saberes locais a internacionais e ser 

capazes de articular necessidades sociais, de 

saúde e de desenvolvimento, bem como os 

avanços  produzidos. Objetiva-se a 

educação profissional de sujeitos que 

relacionem sua ação específica à sociedade 

em geral e que se reconheçam as possíveis 

contribuições da terapia ocupacional no que 

tange ao bem-estar social das pessoas em 

suas comunidades. 

Na sociedade brasileira, assim como na 

realidade de muitos países, a constituição 

sócio-histórica desenha padrões de 

desigualdades 

sociais relevantes, que marcam grande parte 

de sua população. 

Embora, em uma análise histórica, 

percebam-se melhoras importantes nos 

padrões de educação e saúde, a renda per 

capita do cidadão brasileiro tem caído, 

dificultando avanços em índices de 

acompanhamento do bem-estar da 

população no País. 

Assim, a realidade das questões sociais 

confronta-se com as intervenções 

profissionais ofertadas, sendo que se 

apresentam demandas específicas para 

diversos trabalhadores sociais, com o 

intuito de que eles ensaiem respostas às 

questões locais e possam contribuir, 

efetivamente, com aqueles grupos 

populacionais para os quais dedicam suas 

ações. 
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O terapeuta ocupacional tem lidado, na sua 

prática cotidiana, com problemáticas sociais 

concernentes aos sujeitos com quem 

trabalha, bem como tem se ocupado com 

outras situações presentes na sociedade 

contemporânea e, a partir daí, com a 

possibilidade de criação de novas 

tecnologias de cuidado para populações 

específicas, que apresentem suas 

necessidades circunscritas na esfera social. 

O campo social requer uma leitura da 

realidade e da problemática expressa pela 

pessoa que só se alcança por um recorte 

metodológico  específico, que seja capaz de 

revelar e interagir com aquilo que se oculta 

em manifestações que, apenas de forma 

superficial e reducionista, podem ser vistas 

como restritas ao indivíduo. É preciso 

trabalhar e desenvolver instrumentos para a 

interpretação da realidade pessoal- social e, 

também, metodologias para a atuação em 

um universo complexo de interações e 

interconexões. 

O cotidiano de trabalho nesse campo traz 

demandas específicas de educação 

profissional e de investigação, que precisam 

integrar os cursos de graduação e de pós--

graduação e as pesquisas realizadas na área. 

Na medida em que o campo social se 

configura enquanto espaços que requerem 

intervenção, como consequência de 

questões sociais de crescente relevância no 

mundo contemporâneo, é necessário pautá-

lo, também, pelo escopo da terapia 

ocupacional. 

Nessa direção, o Projeto METUIA – Grupo 

interinstitucional de estudos, formação e 

ações pela cidadania de crianças, 

adolescentes e adultos em processos de 

ruptura das redes sociais de suporte – foi 

criado em 1998, por docentes da área de 

terapia ocupacional de três universidades 

brasileiras, com a proposta de desenvolver 

projetos no âmbito do ensino, da pesquisa e 

da extensão em terapia ocupacional 

social. Entre as atividades mais importantes 

que o Projeto METUIA vem realizando, 

temos os programas de intervenção de 

terapia cupacional em suas interconexões 

com os setores da assistência social, da 

cultura, da educação e, também, com o da 

saúde. Ao longo desses mais de dez anos, 

vários projetos têm sido implementados por 

docentes, profissionais e estudantes de 

terapia ocupacional, nos diferentes núcleos 

do METUIA5. A intervenção efetivada 

decorre de projetos de extensão 

universitária e das parcerias estabelecidas, 

vindo a acontecer em espaços públicos, 

espaços comunitários e instituições sociais, 

como escolas, abrigos, centros comunitários 

e outras organizações sociais que atendem a 

populações em processo de ruptura de redes 

sociais de suporte.  

Compreendemos, do ponto de vista 

sociológico, os processos de ruptura das 

redes sociais de suporte, conforme proposto 

por Castel, como fenômenos que atingem 

os indivíduos na dimensão do trabalho e da 

rede de proteção pessoal e social, num 

movimento crescente de crise do trabalho 

assalariado, frente à ordem econômica, 

assim como de isolamento pessoal e queda 

dos aportes coletivos, enquanto resultado de 

uma reconfiguração cultural. Dessa 

maneira, intervenções que se direcionem ao 

mundo do trabalho são fundamentais para 

lidar com essa nova ordem; mas não só. 

Faz-se necessária, igualmente, a 

constituição de ações que fortaleçam as 

redes pessoais e sociais dos sujeitos. 

Para tanto, é preciso a implementação de 

políticas sociais que se debrucem sobre essa 

demanda e que se dediquem às questões da  

inclusão/inserção social, da convivência, do 

acesso aos bens sociais e da participação 

autônoma de todos. 

Para que tais ações sejam concretizadas, é 

exigida a presença de profissionais 

habilitados, dentre eles o terapeuta 

ocupacional, que compreendam o campo 
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social como esfera de seu trabalho e espaço 

de desenvolvimento de conhecimento e 

tecnologias próprios. 

Buscando contribuir nessa direção, temos 

constituído experiências que visam à 

aplicação de parâmetros consensuados na 

terapia ocupacional para a educação 

profissional, conforme a WFOT, na 

perspectiva de realização de uma educação 

aprofundada nos conhecimentos 

humanísticos e no desenvolvimento de uma 

capacidade crítica, projetando intervenções 

calcadas em aspectos técnicos, éticos e 

políticos. Trata-se da realização efetiva, no 

ambiente universitário, do conceito de 

“educação” (“education”), em 

contraposição ao de “treinamento” 

(“training”), objetivando a formação de 

recursos humanos mais autônomos e hábeis 

para operar as complexas problemáticas 

contemporâneas apresentadas. Em 

concordância com Esdaile, Roth, é 

essencial um enfoque educacional, pois o 

caráter hoje predominante de uma 

abordagem centrada no treinamento não 

sustenta a autonomia profissional e, ainda, 

limita o desenvolvimento da profissão. 

Trazemos, aqui, nossa experiência de 

educação profissional e de realização de 

pesquisas no campo social junto ao público 

de crianças e, principalmente, a jovens 

brasileiros, com o intuito de refletir sobre as 

possibilidades de ações no território e as 

modalidades de formação teórico-prática 

que vimos aplicando nessas experiências. 

Estar em Campo: notas de uma 

experiência coletiva 

As universidades públicas brasileiras têm 

como função primordial, conforme sua 

Constituição, o exercício indissociável de 

atividades de pesquisa, ensino e extensão. 

As atividades de extensão são 

compreendidas como aquelas desenvolvidas 

junto à sociedade, com o intuito de se 

aplicar o conhecimento teórico na prática 

real e, ao mesmo tempo, de aprender com 

essa realidade que deve ser, também, 

apreendida, visando à troca e à 

democratização de saberes. Busca-se, como 

consequência, respostas às demandas 

suscitadas pelo desejo permanente de 

aperfeiçoamento sociocultural e 

profissional gerado pelos próprios cursos de 

graduação e pós-graduação, e, mais 

amplamente, pela sociedade. 

Freire, no âmbito da discussão sobre a  

terminologia “extensão” e de seu 

posicionamento sobre uma postura ativa e 

de reciprocidade de todos os atores em uma 

relação dialógica, propõe a utilização da 

palavra “comunicação”. Para esse autor, a 

teoria e a prática não se separam, pois toda 

reflexão ressalta a teoria, sem a qual a ação 

não é verdadeira. Sendo assim, impõese que 

se tenha uma clara e lúcida compreensão da 

ação realizada, que envolve uma teoria, a 

qual ganha uma significação nova ao ser 

iluminada por uma realidade da qual se 

apropria. 

Nessa perspectiva, e consoantes aos 

parâmetros estabelecidos de formação 

prática de  profissionais, consideramos o 

território comunitário como espaço 

privilegiado de realização de ações, que, 

embasadas teoricamente, se direcionem, 

entre outras funções, para a educação 

profissional de terapeutas ocupacionais. 

O território pode ser definido como a 

delimitação geográfica de uma dada região, 

ocupada por uma comunidade, incluindo, 

em seu conceito, necessariamente, a 

constituição histórica local e as relações 

socioeconômicas e culturais ali 

desenvolvidas. 

No território, observam- se diferentes 

formas de vida, de realização de trocas 

sociais10. 

Na formação de técnicos para o campo 

social, com enfoque em ações no território, 
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são preconizadas práticas e princípios 

interdisciplinares e intersetoriais 

quevalorizem e estabeleçam a conexão 

entre saúde, assistência social, cultura e 

educação, com profissionais que se 

dediquem ao enfrentamento das grandes 

situações de vulnerabilidade vivenciadas no 

contexto brasileiro, de extrema 

desigualdade social, para o que se faz 

necessária uma competência técnica, ética e 

política. Essa dimensão é construída na 

medida em que se reflete e se teoriza acerca 

das práticas concretizadas no cotidiano de 

trabalho. 

Tais ações estão impregnadas de valores 

morais, culturais e de classe, por regras de 

condutas, que devem ser discutidos e 

problematizados na perspectiva de uma 

intervenção no contexto social que, 

efetivamente, trabalhe na direção da maior 

autonomia dos sujeitos, sejam eles 

indivíduos ou grupos. Assim, buscamos 

fundamentar as ações em novos conceitos, 

visando, como fim, à discussão de direitos e 

à busca da cidadania plena para todos. 

A partir das experiências desenvolvidas, e 

em desenvolvimento, temos implementado 

projetos que possibilitam a prática 

extensionista na Universidade; a coleta de 

materiais para pesquisas, que vêm sendo 

realizadas em diferentes níveis: graduação e 

pós-graduação (mestrados e doutorados); e, 

ainda, a formação de terapeutas 

ocupacionais. 

Trabalhamos com intervenções no campo 

social direcionadas a grupos em situação de 

vulnerabilidade social e de desfiliação, ou 

seja, de dupla fragilização social com o 

intuito de criar novas tecnologias de 

cuidado que se traduzam na ampliação de 

suas redes sociais de suporte, buscando, 

pelo menos, amenizar os fatores de 

vulnerabilidade aos quais estão expostos 

crianças e jovens nas cidades brasileiras, 

com vistas à sua maior autonomia e 

inserção social. 

Essas experiências visam, também, a 

aglutinar materiais que se traduzam em 

produção de conhecimento sobre essa 

realidade e em parâmetros acerca das 

possibilidades de intervenção, bem como 

para a formação de recursos humanos com 

base numa atuação direcionada para a 

dimensão territorial, para o 

desenvolvimento da convivência, para a 

superação da abordagem calcada na 

dimensão clínica/ individual, respeitando, 

todavia, as singularidades dos sujeitos, 

tendo como pressupostos os princípios 

concernentes à busca do exercício radical 

da democracia e dos direitos e deveres 

decorrentes da cidadania. 

Tendo por base esses referenciais, assume-

se o desafio de criação de metodologias 

participativas de intervenção com uma 

determinada parcela da população 

brasileira: os jovens de grupos populares 

urbanos. 

Tal escolha não se faz de modo aleatório. 

Trata-se de uma temática complexa, para a 

qual há um pequeno acúmulo de 

experiências, sobretudo daquelas 

direcionadas para a produção de tecnologias 

sociais que se dediquem à criação de 

espaços de participação democrática e que 

ampliem a rede de sociabilidade e  

possibilidades daqueles jovens, na direção 

de, concretamente, envolvê-los numa 

atenção personalizada que tenha como 

parâmetro a possibilidade de construção de 

perspectivas de futuro, a partir da 

autonomia do sujeito envolvido. 

Assim, as experiências que temos 

desenvolvido buscam apreender, discutir e 

oferecer subsídios para políticas públicas 

direcionadas aos jovens pobres no Brasil. 

Crianças, adolescentes e jovens 

brasileiros: entre a realidade da 

desigualdade social e o legado do 

direito  
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O Brasil é composto, atualmente, por uma 

população de 0 a 29 anos de, 

aproximadamente, 109 milhões de pessoas, 

o que representa cerca de 60% de sua 

população, sendo, portanto, um contingente 

absolutamente relevante. 

O estado de vulnerabilidade social, como já 

apresentado, é uma categoria capaz de 

descrever a situação de uma grande parcela 

da população brasileira. São diversos os 

fatores que confluem para a dissociação 

social. A extrema desigualdade, a migração 

para os grandes centros urbanos, a 

precariedade de moradia, as características 

históricas da formação da família nuclear 

brasileira, em um contexto de precarização 

do trabalho, levam, muitas vezes, a uma 

situação de rupturas da participação e da 

coesão social. 

Nessa concepção, é preciso desenvolver 

estratégias e ações que promovam os 

direitos e a participação decorrentes da 

cidadania de grupos sociais específicos: 

pessoas em situação de rua, idosos sem 

recursos, chefes de família monoparentais, 

especialmente mulheres sem proteção, sem-

terra, sem-teto, operários sem empregos, 

adolescentes e jovens pobres e outros. Para 

isso, é igualmente fundamental criar 

estratégias para fortalecer as redes sociais 

de suporte, evitando rupturas trazidas por 

situações nas quais a vulnerabilidade já está 

presente. 

A história de atenção a crianças e 

adolescentes de grupos populares no Brasil 

percorre uma trajetória histórica do 

assistencialismo ao direito, na qual o 

modelo europeu de assistência às famílias, 

notadamente o modelo francês, norteou 

moralmente as ações realizadas e, em 

muitas situações, continua a se configurar 

como sua base. A proposição do “fazer o 

bem ao próximo”, sem que se discutam as 

causas dessa problemática e, nem mesmo, 

as ações necessárias que demandam, cria 

uma cultura da dádiva e da benemerência, 

na qual a cidadania é concedida e 

configurada pela subserviência, associando 

à dimensão do “favor”, que tem regido 

historicamente as relações de cidadania no 

Brasil. 

Somente com a Constituição Brasileira de 

1988, com o Estatuto da Criança e do 

Adolescente - ECA, Lei de 1990, e com a 

Convenção Internacional sobre os Direitos 

da Criança, de 1989 (ratificada pelo Brasil 

em 1990), foi que se introduziu no Brasil, 

em seu ordenamento jurídico, um novo 

paradigma inspirado pela concepção da 

criança e do adolescente como verdadeiros 

sujeitos de direitos, em condição peculiar 

de desenvolvimento. Esse novo paradigma 

apoia-se na doutrina da proteção integral à 

criança e ao adolescente. Consagra-se, 

desse modo, uma lógica que assegura a 

prevalência e a primazia do interesse 

superior da criança e do adolescente. 

Sob a perspectiva dos direitos humanos, 

tanto a Convenção Internacional sobre os 

Direitos da Criança, como a Constituição 

Brasileira e o ECA, traduzem uma visão 

integral dos direitos das crianças e dos 

adolescentes, contemplando a 

indivisibilidade desses direitos, sua  

implementação recíproca e a igual 

importância de todos eles, sejam civis, 

políticos, sociais, econômicos ou culturais, 

consagrando a criança e o adolescente como 

cidadãos. 

No entanto, apesar da clareza dos comandos 

normativos nacionais e internacionais em 

atribuírem direitos às crianças e aos 

adolescentes, testemunhamos, no Brasil, um 

padrão de desrespeito com relação a essa 

população, principalmente para com 

aqueles oriundos das camadas mais pobres. 

Destacam-se, com relação a violações aos 

direitos humanos das crianças e 

adolescentes, no Brasil, segundo 

organizações internacionais que se dedicam 

à sua defesa: a) a violência, o abuso e a 
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exploração sexual; b) o trabalho infantil; e 

c) o tratamento do adolescente em conflito 

com a lei. 

Portanto, faz-se necessário o fortalecimento 

e a implementação de ações que se 

dediquem à promoção dos direitos das 

crianças, dos adolescentes e dos jovens em 

situação de vulnerabilidade. Daí decorre a 

importância do investimento em pesquisas e 

intervenções que reconheçam e lidem com 

essas complexas questões, de maneira a 

produzir subsídios e tecnologias sociais 

para políticas públicas eficazes na 

promoção da diminuição das desigualdades, 

da discriminação e da violência a que está 

sujeita a maioria das crianças, adolescentes 

e jovens de grupos populares urbanos no 

Brasil, produzindo, nesse âmbito, direitos e 

ampliação da cidadania. Faz-se preciso, 

ainda, a educação profissional de sujeitos 

que estejam aptos para o enfrentamento 

dessas complexas questões.  

Intervenção com jovens em 

comunidades pobres: relacionando 

violência e direitos 

No contexto atual de violação de direitos da 

infância e da juventude brasileiras, vale 

destacar a discussão acerca das violências e 

suas múltiplas interfaces. 

Embora não exista um consenso entre os 

teóricos sobre o conceito da violência, e 

haja uma compreensão ampliada desse 

fenômeno na atualidade, utiliza-se aqui a 

definição da Organização Pan- Americana 

da Saúde, para a qual a violência pode ser 

definida como o uso deliberado da força 

física ou de poder, seja em grau de ameaça 

ou efeito contra si mesmo, com outra 

pessoa, um grupo ou uma comunidade, que 

cause ou tenha muitas probabilidades de 

causar lesões, morte, danos psicológicos, 

transtornos do desenvolvimento ou 

privações. Compreendendo como violência 

a autoagressão, a interpessoal e a coletiva. 

Em relação aos adolescentes e jovens, 

sobretudo aqueles de grupos populares, a 

violência tem se tornado constante e 

banalizada quando colocada em discussão, 

uma vez que têm sido tantos os eventos, 

que se torna cotidiano e corriqueiro apontar 

situações de violência envolvendo 

adolescentes e jovens no Brasil. Inúmeros 

dados têm demonstrado que esses jovens se 

encontram em situação de maior 

vulnerabilidade à violência, sendo essa 

considerada um grave problema para a 

saúde pública no Brasil e constituindo-se na 

principal causa de morte de adolescentes. 

A violência torna-se, emblematicamente, 

uma questão complexa e urgente em relação 

à vulnerabilidade dos adolescentes e jovens. 

Dados atuais, que relacionam juventude e 

violência, apontam para essas análises. 

Segundo Waiselfisz, a estrutura de 

mortalidade é notadamente diferenciada 

entre os jovens e os não-jovens. Enquanto 

as causas naturais (doenças) são 

responsáveis por 27,2% das mortes entre os 

jovens, no grupo não-jovem representam 

mais de 90,2% das causas de mortalidade. 

Já as causas externas, que na população 

não-jovem respondem por 9,8% dos óbitos, 

são responsáveis por 72,8% da mortalidade 

entre os 

jovens. Essas causas externas englobam 

acidentes de transporte, homicídios e 

suicídios, sendo que esses últimos, de 

forma isolada, são responsáveis por mais de 

61,3% das mortes dos nossos jovens.  

Essas práticas de violência socialmente 

produzidas, que, notoriamente, violam 

direitos sociais, são vivenciadas, 

cotidianamente, por adolescentes e jovens 

pobres no Brasil, demonstrando um 

instituído viés de classe no qual a relação 

social é estabelecida entre periculosidade e 

classe social, constituindo um imaginário 

que estigmatiza essa população. 
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Optamos pela designação do conceito de 

vulnerabilidade, pois revela a forma como 

olhamos para esses sujeitos. Esses jovens, 

além de vulneráveis na sua condição de 

inserção social, vivenciam o contexto das 

periferias urbanas com as consequências 

que esse ambiente possibilita em termos de 

condições de trabalho, de estudo, de 

espaços de circulação. No que se refere ao 

universo do trabalho, é fato que os 

adolescentes pobres vivem duplamente a 

precariedade do trabalho, uma vez pela 

experiência das instáveis condições de 

(não) trabalho de seus pais (em sua maioria, 

as famílias pobres têm sido chefiadas por 

mulheres/mães), assim como devido a eles 

mesmos, já que também se deparam com as 

dificuldades de inserção no mercado e, na 

medida em que conseguem, incluem-se em 

subempregos, bicos, trabalhos esporádicos. 

Por sua vez, em relação aos estudos, esses 

jovens, apesar de constitucionalmente 

poderem ter acesso e direito a uma vaga na 

escola pública, não têm garantida, a priori, 

sua permanência nesse espaço. 

Por esses motivos, elegemos a escola 

pública e a ação territorial como espaços de 

intervenção, visando à estruturação de 

ações coletivas alicerçadas na busca do 

pleno desenvolvimento social dos jovens de 

grupos populares urbanos. 

Objetiva-se a discussão das intervenções 

sociais, considerando- se as características, 

os problemas e as necessidades concretas da 

população com a qual se trabalha, e, além 

disso, do papel social que as atividades 

podem propiciar, por meio da intervenção 

do terapeuta ocupacional, como 

instrumento de autonomia e de 

reconstituição de histórias e contextos. 

Desde 2005, desenvolvemos as atividades 

no município de São Carlos, cidade 

localizada na área central do Estado de São 

Paulo (estado brasileiro com maior aporte 

de recursos econômicos), com, 

aproximadamente, 215 mil habitantes. 

O bairro onde realizamos a intervenção 

caracteriza-se por ser uma região 

empobrecida e periférica da cidade, 

necessitando de  infraestrutura e cuja rede 

pública e privada de serviços é precária 

para atender aos cerca de 15.200 habitantes 

locais. 

As ações desenvolvidas pautam-se pela 

intervenção interdisciplinar e intersetorial, 

por meio de três eixos bases, descritos a 

seguir, com seus objetivos respectivos: 

a) Violência Escolar e Ações 

Pedagógicas: 

• fomentar as ações político-pedagógicas 

acerca da violência escolar, capacitar os 

profissionais envolvidos com o trabalho de 

enfrentamento às violências escolares, 

realizar levantamentos específicos de 

índices dessa problemática na escola e, 

ainda, oferecer suporte para cada escola 

parceira nos casos de violência escolar; 

• fomentar as ações político-pedagógicas 

relacionadas à participação e à efetiva 

inserção dos jovens de grupos populares 

urbanos nas escolas, seja para aqueles que a 

frequentam, ou para aqueles que a 

abandonaram. 

b) Violência Urbana e Território: 

• realizar intervenções com adolescentes, 

jovens e suas famílias sobre a temática da 

violência, as oportunidades e as 

perspectivas de vida autônoma por meio da 

participação e da reivindicação sob bases 

democráticas; 

• facilitar a realização de grupos de 

discussão e formação dos profissionais 

atuantes nos equipamentos sociais 

parceiros; 

• produzir material de apoio e divulgação 

com relação à temática da própria 

comunidade. 
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c) Violação de Direitos e Articulação da 

Comunidade: 

• realizar levantamento dos tipos de 

violência e os agentes envolvidos, produzir 

banco de dados que auxilie nas proposições 

de políticas públicas e nas ações do próprio 

programa e, ainda, capacitar os 

profissionais das áreas correlatas para 

identificação, orientação e prevenção de 

violências;  

• promover intervenções pautadas pela 

articulação entre os equipamentos de 

referência para os adolescentes e jovens de 

grupos populares urbanos daquela 

comunidade, buscando criar estratégias de 

respostas às demandas individuais e 

coletivas, favorecendo e fortalecendo os 

espaços públicos existentes. 

As estratégias de intervenção lidam com a 

qualificação dos jovens por meio de uma 

escuta individualizada e de uma 

aproximação efetiva. 

Essa mediação é realizada nas Oficinas de 

Atividades, durante as quais passamos a 

intervir por meio de diferentes recursos: 

jogos  interativos, rodas de conversa, 

músicas, criação de paródias, leitura de 

imagens, fotografia, vídeo (elaboração e/ou 

fruição de documentários), construção de 

textos, de esquetes, de apresentações 

culturais, debates, 

dinâmicas de trocas de informações, entre 

outros. 

Esses recursos são comumente selecionados 

tendo como parâmetro a temática que se 

deseja focalizar: situações de violência, 

sexualidade, drogas, cidadania e direitos, 

política, trabalho, questões históricas sobre 

violações e conquistas de direitos, entre 

outros. 

O recurso da atividade nos permite um 

contato aproximado com os jovens, a partir 

do qual se torna possível aprofundar a 

leitura das necessidades individuais e 

coletivas; também promove um maior 

contato e convivência entre os próprios 

jovens; proporciona, ainda, a 

experimentação de um espaço prazeroso de 

sociabilidade e trocas que pode extrapolar o 

espaço físico da Oficina e transcender para 

os contextos que os cercam. 

Um dos recursos priorizados para o trabalho 

é o audiovisual, o qual se apresenta como 

um importante instrumento de diálogo com 

o universo juvenil. A imagem é o recurso 

intermediário catalisador, utilizado nas 

oficinas por possibilitar ao adolescente a 

percepção de si e de seu local de 

pertencimento e por facilitar a aproximação, 

favorecendo à formação do vínculo. Esse 

vínculo permite ao profissional oferecer 

novas possibilidades de vivências e de 

cotidiano para aquele que se encontra em 

situação de vulnerabilidade social. Para que 

esses aspectos sejam alcançados, 

ressaltamos a necessidade de se trabalhar 

numa perspectiva de participação juvenil, 

que vislumbre no adolescente e no jovem os 

principais interventores de sua vida. 

Ao longo de todas as experiências, temos 

nos baseado em uma metodologia de 

ensino-aprendizagem que conjuga o 

binômio ‘teoria-prática’. Dessa forma, toda 

a equipe de trabalho, para além da 

dedicação ao campo de intervenção, 

participou de encontros semanais para 

supervisão, planejamento das atividades e 

grupo de estudo, sendo que, nesse último, 

buscou-se o aprofundamento teórico de 

temas condizentes ao campo e que não 

foram trabalhados no currículo de educação 

profissional. 

Essas experiências puderam alavancar e dar 

sustentação a um trabalho coeso e que tem 

sido reconhecido no campo da escola 

pública, mas, principalmente, na ação 

territorial junto a uma região pobre da 

periferia da cidade. 
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Considerações Finais 

O desenvolvimento desses projetos nos 

oferece importantes elementos e 

indicadores, assim como fortalece os 

pressupostos teóricos do direcionamento 

que as abordagens e metodologias 

empregadas na ação com adolescentes e 

jovens devem conter: condições para a 

promoção e apropriação de direitos, para a 

construção de relações de respeito e para o 

exercício de autonomia. Todavia, dadas as 

enormes desigualdades sociais enfrentadas 

no nosso País, somos, enquanto técnicos e 

pesquisadores, conscientes da limitação e 

da pontualidade de nossas intervenções 

num contexto de extensão universitária. 

Na utilização de atividades extensionistas 

como estratégias de ensino, visualizamos a 

viabilização da formação profissional por 

meio de experiências que partam da 

sensibilização para a intervenção com um 

olhar comprometido com a questão social, 

bem como habilitem o graduando para 

ações voltadas ao território, com 

competência para a promoção de redes 

sociais de suporte para a população juvenil. 

Por se caracterizar como uma esfera de 

interface, apresentando uma diversidade de 

núcleos a serem desenvolvidos por 

diferentes áreas, o campo social tem 

demandado pessoas qualificadas que se 

dediquem a intervenções em seu contexto. 

São contratados profissionais 

de saúde, educação, cultura, ciências 

humanas e sociais, entre outros, aos quais 

se solicitam diferentes contribuições na 

composição 

da chamada equipe multidisciplinar. 

Porém, a formação de grande parte dos 

profissionais não prevê suportes para sua 

atuação enquanto operadores sociais e 

encontra-se, na absoluta maioria das vezes, 

calcada em apenas um aspecto de 

intervenção, não se direcionando para a 

dimensão territorial, da convivência, da 

superação da clínica e da manutenção das 

singularidades de cada história. 

Como dito anteriormente, a formação de 

operadores/técnicos para o campo social 

pressupõe práticas e princípios 

interdisciplinares e intersetoriais, que 

valorizem e estabeleçam a conexão entre 

saúde, assistência social, justiça, cultura e 

educação, demandando profissionais que se 

dediquem ao enfrentamento das grandes 

situações de vulnerabilidades vivenciadas 

no contexto brasileiro, de extrema 

desigualdade social, para o que se faz 

necessária uma competência técnica, ética e 

política. 

Em nossa experiência, essa dimensão é 

construída na medida em que se reflete e se 

teoriza acerca das práticas concretizadas no 

cotidiano, a partir do melhor entendimento 

das múltiplas dimensões das temáticas 

portadas pelos ‘fazeres’ dos projetos. 

 

4) Sociedade 

A FRENTE POLÍTICA 

NEODESENVOLVIMENTISTA 

E AS CLASSES POPULARES  

Armando Boito Jr.  

I – A divisão de campos na política 

brasileira contemporânea  

 

1. A política brasileira contemporânea está 

dividida entre, de um lado, as forças que 

defendem o modelo capitalista neoliberal na 

sua versão ortodoxa e propõem uma nova 

onda de reformas neoliberais e, de outro 

lado, as forças que apóiam a versão 

reformada do modelo capitalista neoliberal, 

versão essa criada pelo 
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neodesenvolvimentismo dos governos Lula 

e Dilma.  

2. A frente neodesenvolvimentista é a frente 

política integrada por classes e frações de 

classe muito heterogêneas que sustentou os 

governos Lula da Silva e que, agora, 

sustenta o governo Dilma. Essa frente 

representa prioritariamente os interesses de 

um setor importante da burguesia brasileira 

que é a grande burguesia interna. Essa 

frente contempla também, ainda que de 

maneira periférica e pontual, alguns 

interesses das classes populares – 

operariado urbano, baixa classe média, 

campesinato e a massa empobrecida pelo 

desemprego e pelo subemprego.  

3. O inimigo político da frente 

neodesenvolvimentista é o campo político 

neoliberal ortodoxo. Esse campo é formado 

pelo capital financeiro internacional, pela 

fração da burguesia brasileira perfeitamente 

integrada aos interesses desse capital e pela 

alta classe média cujo padrão de vida se 

assemelha ao das camadas abastadas dos 

países centrais. 

II – O programa da frente 

neodesenvolvimentista e os interesses dos 

seus integrantes  

1. O neodesenvolvimentismo é o 

desenvolvimentismo da época do 

capitalismo neoliberal. Em relação ao velho 

desenvolvimentismo, essa nova política de 

crescimento apresenta taxas de crescimento 

econômico menores, dá importância menor 

ao mercado interno, é, no tocante à renda, 

menos distributivo e aceita passivamente o 

papel subordinado da economia brasileira 

na divisão internacional do trabalho.  

2. A grande burguesia interna é a força 

dirigente da frente neodesenvolvimentista. 

Ao contrário de uma idéia corrente, a 

chamada “globalização” não fundiu a 

burguesia dos diferentes países numa 

suposta burguesia mundial. Pois bem, esse 

setor da grande burguesia brasileira 

acumulou, ao longo dos anos 90, 

contradições com aspectos secundários do 

modelo capitalista neoliberal e passou a 

reivindicar proteção do Estado – ou seja, 

justamente aquilo que a burguesia condena 

no seu discurso ideológico – para não ser 

engolida pelo grande capital financeiro 

internacional. A priorização dos interesses 

dessa fração do grande capital pelo Estado 

brasileiro aparece em inúmeros aspectos da 

política econômica dos governos Lula e 

Dilma.  

3. O operariado urbano e a baixa classe 

média, por intermédio do sindicalismo e do 

Partido dos Trabalhadores (PT) têm uma 

participação organizada na frente 

neodesenvolvimentista. Essas classes 

trabalhadoras ganham algo com a frente 

neodesenvolvimentista. O crescimento 

econômico permitiu uma recuperação do 

emprego, reduzindo à metade o índice de 

desemprego da era FHC; a política de 

salário mínimo permitiu um aumento real 

significativo desse que é um dos mais 

baixos salários mínimos de toda América 

Latina; inúmeros setores das classes 

trabalhadoras obtiveram, ao longo dos anos 

2000 e como evidenciam os dados do 

DIEESE, ganhos reais de salário.  

4. O campesinato também está presente na 

frente e de forma organizada. Organizações 

de luta pela terra, a começar pela mais 

importante que é o MST, e organizações 

baseadas em camponeses e em 

trabalhadores rurais assalariados, como a 

Contag, representam o trabalhador do 

campo. O campesinato está dividido em 

camadas. O camponês remediado está 

presente, principalmente, na Contag e 

também no setor assentado do MST. 

Reivindica assistência técnica, 

financiamento para a produção, mercado e 

preço para seus produtos. Os governos 

neodesenvolvimentistas têm atendido, de 

maneira parcial, essas reivindicações com o 
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financiamento à agricultura familiar, que, 

embora insuficiente, cresceu muito quando 

comparado com o que havia na era FHC. O 

campesinato pobre, que corresponde aos 

camponeses sem-terra ou com pouca terra, 

reivindica a desapropriação das terras 

ociosas e uma política agressiva de abertura 

de novos assentamentos. Essa camada 

camponesa é a mais marginalizada pela 

frente neodesenvolvimentista.  

5. Os trabalhadores desempregados, 

subempregados, vivendo do trabalho 

precário ou “por conta própria” representam 

o extremo da frente neodesenvolvimentista. 

Esses trabalhadores formam aquilo que a 

sociologia crítica latino-americana já 

denominou “massa marginal”, massa cuja 

existência e amplitude indicam a 

incapacidade do capitalismo dependente 

brasileiro de explorar produtivamente, para 

o próprio capital, os recursos humanos 

disponíveis no país. Convém distinguir dois 

setores na massa marginal. Parte dessa 

massa é social e politicamente 

desorganizada. Ela foi incluída na frente 

neodesenvolvimentista graças às políticas 

de transferência de renda que possuem uma 

amplitude muito maior nos governos Lula e 

Dilma. Essa massa desorganizada forma 

uma base eleitoral passiva, mas tem tido um 

peso decisivo na eleição dos candidatos da 

frente neodesenvolvimentista. Outra parte 

da massa marginal está organizada em 

movimentos populares como movimentos 

por moradia e movimentos de 

desempregados. As vitórias desses 

movimentos na luta reivindicativa 

aparecem, no plano da ação direta, nas 

ocupações urbanas que conseguiram se 

colocar fora do alcance da repressão e, na 

política nacional, em medidas de política 

habitacional como o programa “Minha casa, 

minha vida” criado no final do governo 

Lula.  

III – As contradições da frente política 

neodesenvolvimentista  

1. A frente política não é uma aliança de 

classes. No caso de uma aliança, as classes 

e frações que participam de uma luta 

comum estão, no geral, organizadas como 

forças sociais distintas, dotadas de um 

programa político próprio e têm consciência 

dos objetivos limitados e comuns que a 

aliança persegue. No caso de uma frente 

política, como é a frente 

neodesenvolvimentista, as classes e frações 

que a integram não estão, necessariamente, 

organizadas como forças sociais distintas, 

não possuem, necessariamente, um 

programa próprio e podem não ter 

consciência de que participam de uma 

empreitada comum; suas contradições 

internas são mais importantes e a sua 

unidade é muito mais frouxa ou, dito de 

outro modo, o compromisso de cada força 

integrante da frente com as demais é 

frouxo.  

2. A unidade da frente política aparece, 

principalmente, nos momentos críticos – 

nas eleições presidenciais e nos momentos 

de instabilidade ou de crise política a “Crise 

do Mensalão” – e na participação, central 

ou periférica, nas instituições 

governamentais. Porém, cada uma das 

forças integrantes da frente persegue 

também objetivos próprios e pode entrar em 

conflito com as demais. Contudo, esse 

conflito é, basicamente, uma disputa 

econômica – salário, alocação do orçamento 

do Estado, criação de novos assentamentos 

rurais etc. – e não chega a ameaçar o 

programa neodesenvolvimentista que é o 

que unifica, ainda que frouxamente e de 

modo muito amplo, tal frente política.  

3. Uma questão chave para as forças 

populares que a integram é antever e 

preparar o momento em que deverão 

romper com o campo 

neodesenvolvimentista. 
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LUTA POLÍTICA E A AGENDA 

LIBERALIZANTE DO 

GOVERNO DILMA  

AS FORÇAS POPULARES NÃO 

PODEM DEIXAR DE 

DENUNCIAR OS CRIMINOSOS 

LEILÕES DO PETRÓLEO QUE 

ESTÃO MARCADOS PARA OS 

DIAS 14 E 15 DE MAIO  

08/05/2013  Editorial da edição 532 do 

Brasil de Fato  

Algumas movimentações em curso no atual 

cenário político do país são sinais de uma 

polarização que se torna cada vez mais 

inevitável. A tendência da luta de classes no 

Brasil é que as contradições e diferenças 

entre os interesses das forças populares e 

das forças neoliberais se tornem cada vez 

mais nítidas para o conjunto da sociedade. 

As forças populares defendem um projeto 

de desenvolvimento nacional que 

contemple as reformas estruturais e seja 

pautado pela soberania popular. Já as forças 

neoliberais defendem centralmente a 

hegemonia do capital financeiro na 

economia brasileira, os ajustes fiscais que 

penalizam a classe trabalhadora e a 

retomada do programa de privatizações do 

patrimônio público.  

Os partidos de direita, que representam os 

interesses neoliberais, foram derrotados no 

plano eleitoral em 2002, 2006 e 2010. No 

entanto, não se pode subestimar a 

capacidade da direita brasileira de reagir e 

virar esse jogo.  

Existe um plano em curso que objetiva 

triunfar nas eleições presidenciais de 2014. 

Trata-se de uma ofensiva da direita 

brasileira que tem traços em comuns com a 

crise política da década de 1950 e que 

precedeu o golpe militar 1964. Podemos 

identificar três movimentações que dão 

conteúdo à ofensiva da direita nesse 

momento.  

A primeira reside no fato de que as forças 

neoliberais buscam compensar suas derrotas 

e fragilidades na luta eleitoral através de 

uma aliança conservadora com o poder 

Judiciário e com a grande mídia 

reacionária. Com este conluio as forças 

conservadoras avançam no campo da luta 

ideológica, negando a identidade de classe 

da jovem classe trabalhadora em formação 

através do embuste da “nova classe média”, 

criminalizando as lutas sociais, 

judicializando a política ao fazer do STF 

um balcão a serviço do revanchismo 

político da direita. A recente sanha do STF 

ao tentar sufocar as funções constitucionais 

do poder Legislativo de maioria pró-Dilma 

é parte dessa disputa. Essa movimentação 

da direita brasileira pode diminuir as 

margens para a luta democrática.  

A segunda movimentação desta direita 

objetiva pulverizar a luta eleitoral de 2014 

em torno de diversas candidaturas para 

provocar um segundo turno numa tentativa 

de derrotar a reeleição de Dilma. Uma 

candidatura alternativa proveniente da base 

de partidos que sustentam o governo Dilma 

e que divida votos, mesmo que poucos, faz 

parte dos planos da direita. Nesse caso, 

mais uma vez o STF e a mídia conservadora 

trabalham incansavelmente para viabilizar a 

candidatura de Marina Silva e Eduardo 

Campos.  

A terceira movimentação da direita busca 

diluir e descaracterizar o programa 

neodesenvolvimentista do governo Dilma, 

que tem como meta-síntese o crescimento 

econômico e a distribuição de renda. Para 

isto, o dispositivo midiático-conservador 

em aliança com o capital financeiro e com 

uma certa burguesia interna sem projeto de 

nação estão conseguindo imprimir uma 

agenda liberalizante no governo Dilma que 

não acumula forças para os interesses do 

povo brasileiro.  
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Começou com a timidez e lentidão na 

mudança dos rumos da política econômica 

que ainda permanece refém do dogma 

neoliberal fundado no tripé conservador: 

câmbio flexível, sistemas de metas de 

inflação e superávit primário. Depois, veio 

o fim da aposentadoria integral do 

funcionalismo e o enfrentamento da greve 

dos servidores públicos com mão de ferro 

no ano de 2012.  

Em seguida, o governo federal encaminhou 

a concessão dos três maiores aeroportos do 

país para o controle da iniciativa privada. 

Além disso, para atender aos interesses 

diretos da burguesia interna, o governo 

viabilizou a desoneração da folha de 

pessoal de 15 setores da economia, podendo 

comprometer a previdência social.  

Agora, um amplo programa de concessão 

de rodovias, ferrovias e portos para o setor 

privado está em curso. Para consolidar a 

agenda liberalizante, o governo autorizou a 

retomada dos leilões de áreas de exploração 

do petróleo para este ano, que estavam 

paralisados desde dezembro de 2008.  

A contradição é que esta perniciosa agenda 

liberalizante parte do seio da frente 

neodesenvolvimentista que sustenta o 

governo Dilma. Isto é a demonstração cabal 

de que tal frente é hegemonizada pela 

burguesia interna.  

Nesse momento, os setores populares 

precisam acumular forças para impedir as 

medidas privatizantes. Nesse sentido, as 

forças populares não podem deixar de 

denunciar os criminosos leilões do petróleo 

que estão marcados para os dias 14 e 15 de 

maio. 
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5) Movimento 

Estudantil 
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6) Ações afirmativas 

POLÍTICA DE 

RECONHECIMENTO DAS 

DIFERENÇAS ÉTNICO-

RACIAIS NO BRASIL: AÇÕES 

AFIRMATIVAS E A POLÍTICA 

PARA A EDUCAÇÃO 

SUPERIOR PÚBLICA NO 

GOVERNO LULA 

Danilo de Souza Morais 

 

Introdução 

Neste ensaio pretendo contribuir para a 

reflexão sobre as duas gestões do Governo 

Federal brasileiro sob a presidência de Luiz 

Inácio Lula da Silva, do PT (Partido dos 

Trabalhadores), a partir de análise da 

política de reconhecimento das diferenças. 

Detenho-me, no referido período, mais 

especificamente nas diferenças étnico-

raciais, discutindo o quadro em que 

avançam as ações afirmativas nas 

universidades públicas, relacionando-as 

com as políticas do Governo Federal para a 

Educação Superior Pública. 

As transformações na política de 

reconhecimento emergem com maior 

visibilidade na cena pública brasileira nos 

anos 2000, com a demanda pelo movimento 

social negro e a implementação, por 

iniciativa de governos estaduais e/ou por 

decisão de instituições públicas de Ensino 

Superior, de ações afirmativas que prevêem 

formas de acesso diferenciado – o que no 

debate público usualmente é definido como 

“cotas” –, para ingresso de estudantes 

negros/as nas universidades. 

As ações afirmativas nas universidades 

públicas, indicativo da mudança no padrão 

de reconhecimento das diferenças 

étnicoraciais no Brasil, não são 

centralizadas por políticas do Governo 

Federal, porém ganham crescentes 

incentivos do mesmo. Assim sendo, 

apresentarei alguns dados gerais sobre estas 

iniciativas no país, para uma reflexão 

panorâmica sobre a mudança na política de 

reconhecimento que as ações afirmativas 

podem engendrar. Aqui se destacam os 

elementos de sinergia na relação entre as 

ações afirmativas desenvolvidas dentro da 

autonomia constitucional das universidades 

e o Governo Federal, no período entre 2003 

e 2010. 

A abordagem do reconhecimento 

das diferenças 

O conceito de reconhecimento, desde os 

trabalhos mais conhecidos de Charles 

Taylor e de Axel Honneth, além da 

polêmica entre este e Nancy Fraser, tem 

ganhado destaque crescente como 

instrumento de uma perspectiva válida para 

análises por meio das ciências sociais, 

possivelmente com maior influência sobre a 

sociologia. Esta perspectiva, junto das 

interpretações feministas contemporâneas e 

dos estudos pós-coloniais2 podem ser 

identificadas de certa maneira como um 

campo de crítica e renovação das ciências 

sociais, que ainda carecem de um maior 

diálogo entre si. 

Não aprofundando o debate sobre as 

distinções teóricas entre os autores 

mencionados, apenas destaco, a partir de 

discussão desenvolvida em trabalho 

anterior3, que utilizo a noção de política de 

reconhecimento das diferenças próximo da 

acepção de Taylor, entretanto, não 

recorrendo e me limitando ao plano de 

referências do liberalismo, que é para o 

referido filósofo a fronteira normativa para 

o reconhecimento. 

O campo mais amplo da política de 

reconhecimento das diferenças – sejam 

estas etárias/geracionais, raciais, étnicas, de 
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gênero, sexuais – detém relevância, em um 

plano, para evidenciar a forma em que na 

dinâmica societal marcadores sociais de 

diferenças constituem grupos subalternos – 

LGBT, negros/as, mulheres, jovens –, como 

também a maneira que as políticas públicas, 

ou seja, a forma mais organizada do 

“Estado em ação”, reconhece tais 

diferenças. Neste segundo aspecto um breve 

olhar, mesmo que panorâmico, das duas 

gestões do Presidente Lula apontam uma 

ampliação e mudança na política de 

reconhecimento no país. Alguns exemplos 

são a criação de organismos específicos, no 

Executivo Federal, para políticas com este 

perfil, tais como: Secretaria Especial de 

Políticas de Promoção da Igualdade Racial 

(SEPPIR), a Secretaria de Políticas para as 

Mulheres (SPM), a Secretaria Nacional de 

Juventude (SNJ), dentre outros. 

Outro importante exemplo a indicar 

mudanças na política de reconhecimento é 

percebido na maior permeabilidade do 

Executivo Federal para interlocução com 

segmentos e temas subalternizados na vida 

social e na relação com a política 

institucional brasileiras, o que ocorre pelo 

estabelecimento de novos Conselhos 

Setoriais e Gestores de Políticas Públicas, 

além da realização de um número bastante 

significativo de novas Conferências 

Setoriais. Deve-se chamar a atenção, 

entretanto, que há diferenças entre as 

diferenças. Em outras palavras, de um lado, 

na dinâmica societal existem 

especificidades na forma como distintos 

marcadores sociais de diferenças são 

instrumentalizados como forma de 

subalternização dos grupos sociais, bem 

como na forma como tais grupos se valem 

de identificações subalternas para 

organizarem sua ação política – por 

exemplo: o machismo e o sexismo operam 

de maneira distinta do racismo; e o 

movimento feminista tem um histórico e 

uma dinâmica, distintos do histórico e da 

dinâmica do movimento social negro. 

De outro lado, para construção de políticas 

públicas, nas ações dos atores do Estado, a 

política de reconhecimento também guarda 

especificidade na relação com os diferentes 

grupos subalternos. Numa análise de maior 

complexidade e amplitude, na perspectiva 

dos estudos subalternos buscar-se-ia 

compreender como estas especificidades, 

entre as diferenças, convergem na 

construção e manutenção de toda a ordem 

social. Mesmo concordando com este ponto 

de vista geral, como já explicitei em 

trabalho anterior, me limito aqui à análise 

de como a política de reconhecimento das 

diferenças étnico-raciais fundamenta nossa 

ordem social e de como, portanto, 

mudanças na política de reconhecimento 

podem indicar transformações também de 

sua hegemonia. 

Contextualizando a política de 

reconhecimento das diferenças 

étnico-raciais no Brasil e sua atual 

transformação 

No início da década de 1930, com o 

governo Getúlio Vargas, um projeto 

político de modernização conservadora no 

Brasil inicia sua hegemonia. Tal hegemonia 

se mantém, apesar das distinções e até do 

antagonismo interno, até meados dos anos 

1980, quando inicia o fim do regime 

autoritário instalado em 1964 e a transição 

para o regime democrático. Um dos 

construtos do projeto político em questão é 

o próprio moderno Estado-nacional no país, 

fundamentado ideologicamente em uma 

pretensa união harmônica das “três raças” 

(indígenas, negros e brancos), ou seja, 

baseado no mito da democracia racial 

brasileira. 

Em linhas gerais o projeto de modernização 

conservadora – tomado por alguns, como 

Luiz Werneck Vianna, como sinônimo de 

nacional-desenvolvimentismo –, além de 

auxiliar decisivamente na constituição da 

ideologia da democracia racial no Brasil, 
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pode ser caracterizado pela centralização no 

Estado como indutor do desenvolvimento 

econômico, regulador do mercado e 

majoritariamente repressivo e/ou tutelar na 

relação com a sociedade civil. 

Desenvolvido principalmente em períodos 

político-autoritários a partir da era Vargas, 

o projeto de modernização conservadora 

tem, evidentemente, atores mais 

progressistas, como no caso de Vargas, e os 

mais reacionários, caso do regime 

autoritário de 1964-1985. 

Especialmente desde o fim da 2ª Grande 

Guerra, portanto, a democracia racial 

respondeu pela necessária manutenção do 

consenso/consentimento – de tipo passivo, 

em que pese a contribuição de setores 

importantes da intelectualidade negra para 

sua construção – para a hegemonia da 

modernização conservadora no Brasil, 

compondo o quadro de nossa cidadania 

regulada8 ou a formação dominante da 

cidadania. 

Concordando com Antônio Sergio Alfredo 

Guimarães, entende-se que o mito da 

democracia racial, mesmo como formação 

ideológica do racismo em nossa sociedade, 

foi também a partir deste período um 

“compromisso político e social do moderno 

Estado republicano brasileiro”9, que orienta 

a ação estatal para uma integração 

subordinada da população negra. Assim 

queremos ressaltar que a cidadania 

dominante não só é uma forma de 

estratificação pelo mundo do trabalho 

através da ocupação, como na definição de 

Wanderley Guilherme dos Santos, mas 

também pela origem étnico-racial ou pela 

forma como as pessoas são identificadas 

socialmente por sua cor ou raça. 

Em outras palavras, podemos interpretar 

que mais do que um constructo cultural, a 

democracia racial na acepção de 

Guimarães, é também um constructo 

político para a integração limitada ou 

subalterna da população negra10, o que não 

deixa de ser uma forma de política de 

reconhecimento. 

Já na resistência ao regime autoritário de 

1964-1985 nasce a contestação da 

democracia racial como política de 

reconhecimento, identificada 

crescentemente pelos militantes do 

movimento social negro, que se re-organiza 

em fins da década de 1970, como uma 

ideologia, no sentido de uma “falsa 

consciência”, que encobriria o racismo 

realmente existente na sociedade brasileira. 

Neste sentido, e como um exemplo da re-

emergência dos movimentos sociais no 

período de democratização político-

institucional do país há a formação do 

Movimento Negro Unificado (MNU). 

Nascido em 1978 e primeiramente 

denominado Movimento Negro Unificado 

Contra a Discriminação Racial, o MNU 

explicita em seu discurso uma relação de 

continuidade para com organizações que o 

precederam no movimento social negro, 

como a Frente Negra Brasileira (FNB), da 

década de 1930, e o Teatro Experimental do 

Negro (TEN), de fins dos anos de 1940 e 

início dos 1950. Entretanto, o MNU guarda 

importante distinção em relação a estas 

organizações anteriores, por combinar, 

segundo Antônio Sérgio A. Guimarães “(...) 

três movimentos em um: a luta contra o 

preconceito racial; a luta pelos direitos 

culturais da minoria afro-brasileira; a luta 

contra o modo como os negros foram 

definidos e incluídos na nacionalidade 

brasileira.”ou seja, se opõe ao compromisso 

político-cultural que representa a 

democracia racial. 

Em síntese, remetendo à interpretação de 

Florestan Fernandes, Guimarães ressalta 

que neste momento de re-emergência do 

movimento negro, nos anos de 1970 e nos 

anos 1980, o novo é “(...) a demanda por 

direito à diferença cultural pari passu à 

demanda por direitos sociais e respeito 

pelos direitos civis dos negros.”12 Este nos 
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parece um dos indicativos fundamentais 

para relacionar uma nova política do 

reconhecimento das diferenças, não 

dissociada, como vemos, de políticas 

consideradas de redistribuição. Porém, 

Antonio S. Alfredo Guimarães parece 

interpretar diferentemente este processo, 

pois, para ele, o que vem substituindo a 

hegemonia da democracia racial no Brasil, 

e também seus congêneres em outros 

Estadosnacionais da América Latina que 

saíram de regimes autoritários nas décadas 

de 1980 e 1990, seria um multiculturalismo 

necessariamente associado ao 

neoliberalismo.  

A questão central para Guimarães é que 

uma “ideologia multiculturalista”, como 

parte da hegemonia neoliberal, estaria 

substituindo o ideário da democracia racial, 

parte da modernização conservadora. 

Portanto, a erosão da democracia racial no 

país não significaria, necessariamente, a 

superação das desigualdades que se 

apresentam em termos raciais, antes disso, 

pode reproduzir estas desigualdades em 

outros termos, sem modificar suas bases. 

Assim é que o autor avalia o governo Lula, 

pelo que denomino política de 

reconhecimento das diferenças étnico-

raciais. 

Certamente da erosão da democracia racial 

como política de reconhecimento no Brasil, 

não necessariamente deriva a superação da 

desigualdade racial, muito menos a 

condição mais ampla de subalternização 

dos não-brancos, principalmente negros e 

indígenas. Porém, a substituição desta por 

um “multiculturalismo neoliberal” parece 

mais uma aposta interpretativa do autor, 

num quadro que de fato ainda está em 

disputa. O problema é que Guimarães parte 

do pressuposto que a “era Lula” se 

caracteriza apenas pelo neoliberalismo e, 

assim, a conclusão de que a nova política de 

reconhecimento deva se adequar a este 

projeto parece óbvia. 

Francisco de Oliveira e Carlos Nelson 

Coutinho, cada um ao seu modo, cometem 

o mesmo equívoco que Guimarães, pois 

encaram o governo Lula como mera 

continuidade ou mesmo aprofundamento do 

projeto neoliberal. Vianna parece ter 

encontrado uma chave importante, diferente 

destes autores, ao retomar o tema da 

revolução passiva14. Todavia, se levamos 

em consideração de fato as categorias 

gramscianas para pensar a revolução 

passiva, coloca-se a pergunta: em que 

termos se está colocando a construção do 

consenso/consentimento, ou seja, o pilar 

fundamental da hegemonia? Se as novas 

e/ou ampliadas formas de participação da 

cidadania nos assuntos públicos não forem 

encaradas apenas sob a ótica do 

transformismo, mas sim sob a possibilidade 

de partilha efetiva do poder15 de decisão, 

certamente a articulação da interpretação de 

Vianna – que ressalta a retomada da 

iniciativa do Estado-nacional – e Guimarães 

– que ressalta a erosão da democracia racial 

como compromisso políticocultural –, pode 

ensejar um entendimento bastante distinto 

da “era Lula”, a partir da abordagem da 

política de reconhecimento das diferenças 

étnico-raciais. 

As ações afirmativas nas universidades 

públicas são um grande exemplo para meu 

argumento, pois entram na chave de parte 

das demandas históricas do movimento 

social negro no Brasil, que re-emergiu em 

fins da década de 1970 com o MNU. 

Ações Afirmativas em 

Universidades Públicas no Brasil e 

as políticas para Educação 

Superior Pública no Governo Lula 

O tema da educação é central nas 

preocupações, demandas e propostas do 

movimento negro em toda sua história no 

século XX. Petronilha Beatriz Gonçalves e 

Silva e Luiz Alberto O. Gonçalves 

descrevem estas demandas, desmistificando 
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certo senso comum que acusa o movimento 

negro no Brasil de apenas discutir o tema da 

educação quando este está relacionado à 

demanda mais recente por “cotas” no 

Ensino Superior. Já Tatiane C. Rodrigues 

desmistifica a noção equivocada de que não 

houve legislação abertamente racista no 

Brasil após o encerramento formal da 

escravização de pessoas negras e a 

institucionalização da República, 

ressaltando como esta legislação racista 

afetava diretamente as políticas públicas de 

educação.  

O conteúdo acima é importante para 

demonstrar a dimensão do processo 

histórico, de lutas sociais e políticas no 

Brasil, que possibilitou trazer à cena 

pública do país com tanta ênfase a partir da 

segunda metade da década de 1990 e mais 

ainda nos anos 2000 a discussão das 

desigualdades raciais na educação e em 

outras áreas das políticas públicas, assim 

como as medidas para superar estas 

desigualdades18. Desta forma contraria-se a 

ênfase da abordagem de Guimarães, em que 

a nova política de reconhecimento das 

diferenças étnico-raciais, que substitui a 

democracia racial, estaria necessariamente 

vinculada a um “multiculturalismo 

neoliberal” presente no “mercado 

internacional de ideias”. 

Alguns dos marcos institucionais no Brasil 

que são em grande parte produto deste 

histórico de lutas sociais e que possibilitam 

crescentemente mudanças na política de 

reconhecimento, buscando a superação das 

desigualdades raciais na educação são: a 

Constituição de 1988; a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação (LDB) de 1996 (Lei nº 

9.394/96); a Lei 10.639 de 2003; o parecer 

do Conselho Nacional de Educação (CNE/ 

CP03 de 2004) que regulamenta esta 

modificação da LDB e institui as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação das 

Relações Étnico-Raciais e para o Estudo da 

História e Cultura da África e dos Afro-

Brasileiros; e as primeiras iniciativas de 

ações afirmativas no Ensino Superior, com 

recorte racial para negros/as, no início dos 

anos 2000. 

É importante salientar que por ação 

afirmativa deve-se entender todo o tipo de 

discriminação positiva voltada a segmentos 

reiteradamente marginalizados em 

determinada ordem social. Como políticas 

públicas podem ser definidas como: 

medidas especiais e temporárias, tomadas 

pelo Estado (...) com o objetivo de eliminar 

desigualdades historicamente acumuladas, 

garantindo a igualdade de oportunidade e 

tratamento, bem como de compensar perdas 

provocadas pela discriminação e 

marginalização, por motivos raciais, 

étnicos, religiosos, de gênero e outros. 

As ações afirmativas no Ensino Superior 

Público no Brasil, demandadas pelo 

movimento negro e que, portanto, adotam 

diferentes mecanismos para possibilitar 

maiores condições de acesso a este nível de 

ensino para esta população, passam a ser 

uma realidade a partir das experiências de 

cotas para negros nos cursos de graduação 

da UNEB (Universidade do Estado da 

Bahia), da UERJ (Universidade do Estado 

do Rio de Janeiro), da UENF (Universidade 

Estadual do Norte Fluminense) e da UnB 

(Universidade de Brasília), implementadas 

desde o ano de 2003.Em poucos anos, de 

2003 a 2009, das 90 Instituições Públicas 

de Ensino Superior brasileiras, a pesquisa 

de João Feres Júnior aponta que 57, dentre 

estas 28 Instituições Federais, haviam 

instituído alguma forma de ação afirmativa 

para ingresso em seus cursos de graduação. 

Mesmo enfrentando forte oposição de 

praticamente todas as grandes empresas de 

mídia no Brasil e de parcela dos intelectuais 

acadêmicos – como também descreve Feres 

Júnior – verifica-se que é muito 

significativo o número destas experiências e 

sua expansão pelo país nesta primeira 

década do século XXI. 
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Segundo Valter Roberto Silvério e Sabrina 

Moehlecke, a partir da gestão iniciada em 

2003 no Governo Federal, sob a presidência 

de Lula é que “as ações afirmativas passam 

a ser assumidas pelo governo brasileiro de 

maneira mais sistemática e institucional, 

sendo inclusive consideradas no desenho de 

suas secretarias e ministérios”23 – a 

SEPPIR e a SECAD (Secretaria de 

Educação Continuada, Alfabetização e 

Diversidade), esta última no âmbito do 

Ministério da Educação (MEC), são 

exemplares na análise de Silvério e 

Moehlecke. É fato que as iniciativas para a 

implementação de ações afirmativas nas 

universidades públicas, no que diz respeito 

às Instituições Federais de Ensino Superior 

(IFES), desde sua primeira experiência com 

a UnB, são tomadas dentro da chamada 

autonomia universitária. Desta maneira 

foram decisões das próprias instituições, 

não centralizadas por uma política dirigida 

especificamente a este fim pelo Governo 

Federal. Todavia, no período entre 2003 e 

2010, medidas significativas foram tomadas 

pelo Governo Federal no campo da 

Educação Superior Pública e minha 

hipótese é que estas medidas, em geral, 

podem ter impactado positivamente na 

adoção das ações afirmativas pelas IFES. 

Por esta razão, faço a partir daqui 

considerações sobre algumas destas 

iniciativas do Executivo Federal, com a 

pretensão apenas de uma reflexão bastante 

inicial, guiado pela hipótese proposta. 

Um primeiro exemplo de política federal é 

o programa Uniafro (Programa de Ações 

Afirmativas para a População Negra nas 

Instituições Federais e Estaduais de 

Educação Superior), que estabeleceu 

parcerias entre Ministério da Educação 

(MEC)/ SECAD e as universidades 

públicas, principalmente a partir de 

propostas desenvolvidas por Núcleos de 

Estudos Afro-brasileiros (NEABs) 

provenientes das instituições24. O 

programa consistia, em seu formato entre os 

anos de 2008 e 2010, em financiamento por 

parte do EC/SECAD a ações para formação 

continuada de professores da Educação 

Básica e a elaboração de material didático, 

com o objetivo de implementação da Lei nº 

10.639/03. 

O Uniafro, sob um primeiro olhar, pode 

parecer não influir tão diretamente em 

políticas afirmativas para o acesso nos 

cursos de graduação das instituições. Deve-

se considerar, porém, que ao fortalecer nas 

universidades públicas os NEABs – núcleos 

de estudos envolvidos em atividades de 

ensino, pesquisa e extensão, em que 

professores e estudantes de diferentes áreas 

trabalham com variadas temáticas, mas a 

partir do eixo das relações étnico-raciais –, 

intelectuais acadêmicos negros/as e/ou anti-

racistas deles participantes podem ter 

conseguido mais instrumentos para a 

intervenção na política acadêmica em suas 

universidades, contribuindo diretamente 

para a construção, adoção e implementação 

de políticas afirmativas para acesso e 

permanência. 

Outra ação do Governo Federal, o Plano 

Nacional de Assistência Estudantil 

(PNAES), não carece de maior explicação 

sobre a relação com a adoção de políticas 

afirmativas, dada a necessidade de que para 

qualquer iniciativa de democratização de 

acesso de estudantes serem imprescindíveis 

também políticas de apoio material a sua 

permanência. O PNAES passou a garantir 

um orçamento específico voltado à 

assistência estudantil para execução das 

IFES, que podem utilizar o recurso para 

atender seus estudantes a partir de critérios 

sócio-econômicos, portanto, voltados a 

estudantes considerados de famílias de 

baixa renda.Implementado desde 2008 o 

PNAES teve novo decreto em 2010, onde 

se destacam as seguintes áreas em que as 

IFES podem apoiar estudantes: moradia 

estudantil; alimentação; transporte; atenção 

à saúde; inclusão digital; cultura; esporte; 
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creche; apoio pedagógico; atenção às 

pessoas com deficiência e pessoas com 

super dotação. 

Também na chave da preocupação com 

maiores condições de permanência, pela 

garantia de mais recursos materiais, como 

também para o desenvolvimento acadêmico 

de estudantes que ingressam por ações 

afirmativas nas IFES, o Governo Federal – 

por iniciativa conjunta de CNPq/ MCT 

(Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico do Ministério da 

Ciência e Tecnologia) e SEPPIR – 

estabeleceu uma nova modalidade de bolsas 

de Iniciação Científica (IC) para as 

universidades com políticas afirmativas e 

que possuem cotas do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação 

Científica (PIBIC), denominada PIBIC nas 

Ações Afirmativas (PIBIC-Af). Excetuando 

a especificidade de ser exclusiva para 

ingressantes por formas de acesso 

diferenciado por ações afirmativas, o 

PIBIC-Af é criado em 2009 com os 

mesmos objetivos do PIBIC, pois é voltado 

para o apoio, com concessão de bolsas, ao 

desenvolvimento acadêmico por meio da IC 

a estudantes de graduação, que devem estar 

sob a orientação de professor/a responsável. 

Entre todas as iniciativas do governo Lula 

voltadas à Educação Superior Pública, 

certamente as de maior impacto foram o 

Programa de Expansão das IFES e o 

Programa de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais (REUNI).27 É 

bastante razoável supor que um quadro 

geral de ampliação da estrutura da 

Educação Superior Pública e consequente 

ampliação do acesso a ela, teve impacto 

positivo sobre as comunidades acadêmicas 

para a adoção e implementação das ações 

afirmativas, como políticas também 

inovadoras de democratização do acesso e 

permanência nas IFES. 

Uma ressalva a ser feita, dentre as 

iniciativas do Governo Federal entre 2003 e 

2010 em sua relação com a adoção e 

implementação de ações afirmativas nas 

IFES, diz respeito ao Sistema de Seleção 

Unificada (SiSU). Proposto para início em 

2010, mas ganhando força pela adesão das 

IFES para a seleção de ingressantes em seus 

cursos em 2011 o SiSU, executado pelo 

MEC, utiliza como avaliação para ingresso 

ao Ensino Superior o Exame Nacional do 

Ensino Médio (ENEM). Assim é uma 

política que tem a virtude de se apresentar 

como alternativa aos vestibulares isolados, 

executados habitualmente por grandes 

fundações – que mesmo por vezes 

vinculadas a estabelecimentos públicos de 

ensino, em sua maioria obedecem à 

racionalidade privada de obtenção 

principalmente do lucro ao aplicar suas 

avaliações. Mesmo prevendo em seu 

desenho a possibilidade do/a candidato/a se 

inscrever para concorrer a vagas 

disponíveis nas instituições por formas de 

ação afirmativa, ao estabelecer, no entanto, 

certa homogeneização no processo de 

admissão para ingresso nos cursos de 

graduação das universidades que dele 

participam, o SiSU pode estar interferindo 

nos desenhos institucionais próprios, 

adotados pelas IFES, para suas políticas 

afirmativas para acesso aos cursos de 

graduação, de forma a não contribuir com 

sua organização enquanto políticas 

institucionais. 

É possível afirmar que as medidas adotadas 

pelo governo Lula para a Educação 

Superior indicam fortes elementos de 

sinergia com a decisão de adoção e/ou o 

processo de implementação de ações 

afirmativas pelas IFES. Uma possível 

exceção parece ser o SiSU, apesar dos 

aspectos positivos desta medida ao se 

viabilizar como alternativa aos vestibulares 

isolados. 
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Não é demasiado lembrar, entretanto, o 

aspecto bastante inicial da reflexão 

apresentada e que carece de 

aprofundamento analítico posterior, com 

estudos de caso e/ou comparativos sobre a 

implementação das ações afirmativas em 

IFES, na relação cotidiana estabelecida no 

plano da gestão das universidades entre 

estas políticas e as medidas tomadas pelo 

Governo Federal para a Educação Superior 

Pública. 

Considerações finais 

Impulsionadas pelas reivindicações e 

propostas do movimento negro, para 

enfrentar especificamente as desigualdades 

raciais no acesso da população negra ao 

Ensino Superior, verifica-se que a maior 

parte das experiências de ações afirmativas 

nas universidades públicas apresenta 

critérios étnicoraciais que contemplam a 

forma destas demandas iniciais – 

notadamente apresentadas como reserva de 

vagas ou cotas exclusivamente para a 

negros/as para ingresso nos cursos de 

graduação –, mas combina ou soma 

também a estes outros critérios, que fazem 

as ações afirmativas atenderem um 

conjunto de outros grupos subalternos.29 

Assim sendo, evidencia-se que a dinâmica 

do reconhecimento das diferenças étnico-

raciais, desenvolvida nos espaços públicos e 

na institucionalidade das IFES, ao construir 

a legitimidade de políticas sensíveis à 

desigualdade racial a que está submetida a 

população negra, abre também caminho 

para problematizar outras formas de 

desigualdade e incluí-las como parte das 

políticas afirmativas. Ao contrário de 

construir “privilégios corporativos”, como 

tenta argumentar José de Souza Martins, o 

que as experiências de ações afirmativas no 

Ensino Superior Público apontam é um 

processo dinâmico de ampliação do 

reconhecimento das diferentes expressões 

da subalternização, desta forma, também o 

reconhecimento das múltiplas formas em 

que se apresenta a desigualdade – seja esta 

por trajetória educacional, classe, raça, 

etnia, origem nacional, origem regional etc. 

Afetando uma das bases da reprodução da 

desigualdade, o acesso a Educação 

Superior,32 não me parece que uma nova 

política de reconhecimento das diferenças, 

tendo como um de seus mais significativos 

indicadores a expansão de ações afirmativas 

também sensíveis à desigualdade racial, 

esteja associada necessariamente ao regime 

neoliberal como define Guimarães. Pelo 

contrário, me parece uma evidência de que 

está em disputa, não só a volta da 

modernização conservadora, como 

argumenta Vianna, ou a continuidade do 

neoliberalismo – como em Oliveira, 

Coutinho ou Guimarães –, mas também a 

perspectiva de uma democracia emergente, 

que Evelina Dagnino sintetiza na noção do 

projeto democrático-participativo. Este 

projeto, mesmo longe de se apresentar 

como hegemônico em nossa ordem social, 

não me parece “invisível”, como parte 

destes analistas parece crer. Ao contrário, se 

tomamos como exemplo as mudanças na 

política de reconhecimento das diferenças 

étnico-raciais, parece-me que o período sob 

a presidência de Lula coloca a disputa por 

uma nova hegemonia, cujos contornos 

ainda estão por se estabelecer, de maneira 

bastante presente. 

 

7) Sucateamento do 

Ensino Superior e 

REUNI 

 

Eixos da política do imperialismo 

para a destruição do ensino 

Edison Cardoni 
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APRESENTAÇÃO 

A partir da leitura de documentos oficiais e 
leis, este material procura identificar os 

eixos fundamentais das contra-reformas da 

educação. Destina-se a subsidiar estudos e 
debates a respeito da situação do ensino 

público. A primeira e fundamental 

consideração a fazer é que vivemos sob a 
égide do imperialismo em decomposição. 

Longe de ser a repetição de um “chavão”, 

partir daí é um elemento indispensável para 

a análise dos passos e iniciativas que “os 
poderosos do mundo” empreendem para 

garantir o funcionamento do capitalismo na 

era da “reação em toda linha” (Lênin). 
Sem medo de errar, podemos dizer que tudo 

que vem do imperialismo, seja dos seus 

governos, das suas multinacionais ou dos 
organismos internacionais que lhe dão 

sustentação (FMI, Banco Mundial, 

Organização Mundial do Comércio, 

Organização das Nações Unidas, União 
Européia) tudo tem um único e mesmo 

objetivo: reduzir o custo do trabalho, seja 

diretamente, pelo rebaixamento dos salários 
e a retirada das garantias e direitos 

trabalhistas, seja indiretamente, pela 

redução dos gastos sociais nos orçamentos 

governamentais (orçamentos que vem dos 
impostos, que são uma parte da mais-valia 

que o capital cede para a manutenção dos 

aparatos estatais).  
Dito de outro modo, nenhum trabalhador 

consciente pode esperar qualquer coisa de 

positivo nas iniciativas do imperialismo. 
Antes, o que poderia parecer progressivo 

são na verdade, enganos ou armadilhas 

colocadas para melhor ludibriar a classe 

operária. É o caso, por exemplo, da 
“descentralização”, “parceria”, “co-

responsabilização”, “democracia de 

gestão”, entre tantas outras. 
Isto porque -e esta é a segunda observação 

fundamental- dizer 

imperialismo em decomposição é dizer 
também que as políticas destruidoras dos 

direitos e conquistas não podem, não 

poderiam, ser aplicadas sem o 

envolvimento direto e ativo das 
organizações construídas pelos próprios 

trabalhadores, tenham elas a coloração 

política que tiverem. Se essa colaboração é 
levada até o fim implica a destruição dessas 

organizações. 

Estamos chamando de “eixos” aquelas 

idéias ou necessidades básicas do 

imperialismo presentes no corpo dos textos 
e documentos que impulsionam as contra-

reformas educacionais. Em cada um dos 

artigos de leis e documentos citados 
adiante, vamos encontrar um ou mais 

desses eixos. 

O objetivo da seleção de textos a seguir é 

ajudar a identificar esses “eixos” nas leis e 
documentos oficiais, mesmo naquilo que 

parece “inovação metodológica”, 

“revolução de conceitos”, etc. 
Trata-se de uma condição para nos 

armarmos para enfrentar as medidas de 

destruição do ensino, em geral embaladas 
em pseudo teorias “pedagógicas”. 

 

SEIS IDÉIAS PARA DESTRUIR 

O ENSINO 

Identificamos seis eixos (ou “idéias 

básicas”) que o imperialismo sustenta e que 

são repetidas à exaustão pela mídia com 

argumentos mais ou menos parecidos com 

o que reproduzimos abaixo. 

Apenas com variações de forma esses 

argumentos estão presentes nos trechos de 

documentos oficiais citados mais adiante. 

Você pode enriquecer a discussão 

rememorando outros argumentos e outras 

justificativas que eles encontram para as 

contra-reformas. Os principais 

(os “eixos”) são: 

1) O mercado capitalista em 

decomposição é a única 

realidade social possível: adaptemo-nos a 

ela: A triste, penosa, difícil e lamentável 

realidade social em todo o mundo é, 
infelizmente, imutável ou, pelo menos, 

imutável para esta geração. Assim, temos 

que arregaçar as mangas, com muita 
participação social, força e determinação. 

Nada de perder tempo e energia tentando 

transformar a realidade (afinal, o socialismo 
acabou, lembra?) Em vez de sonhos, ação e 

“realismo”. Não tente varrer as causas da 

miséria (o capitalismo). Encare a miséria 

existente e minimize o sofrimento dos 
miseráveis. Não tente transformar a 
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realidade: encare o inevitável capitalismo e 

se adapte a ele. 

2) Desresponsabilização do Estado com o 
ensino: O Estado é ineficiente e perdulário, 

como sabemos. Mas o principal é que não 

podemos esperar que o estado faça o que, já 
está provado, ele não consegue fazer, nem 

tem dinheiro suficiente e nem vai ter. 

Temos pressa. Não podemos perder tempo. 

A educação é algo importante demais para 
que a sociedade se omita. A começar pela 

família, todos têm que participar do esforço 

educacional. [Observação: a confusão 
deliberada entre ensino e educação, ao 

longo de todos os documentos, visa, 

claramente, empurrar para as famílias 
a responsabilidade, que é do Estado, pelo 

ensino] 

3) Cooptação dos sindicatos, partidos e 

organizações 
dos trabalhadores: Decorre diretamente do 

anterior. A família, os empresários, as 

Igrejas, os sindicatos... A gestão 
democrática, os Conselhos Escolares... A 

“participação da comunidade” é a fórmula 

“democrática” para o envolvimento de pais 

e alunos na aplicação e administração da 
política de desmantelamento do ensino. A 

pretexto da “democracia”, a 

descentralização (financeira, pedagógica...) 
é o instrumento para a crescente 

desobrigação do estado. 

4) Rebaixamento dos conteúdos 

programáticos (rebaixamento 

do conhecimento transmitido): 

Desinstrução dos filhos da classe operária: 

Não se pode tentar impor a pessoas de 
origem social e cultural tão diferentes um 

mesmo padrão curricular. 

É preciso respeitar as pessoas, respeitar as 
culturas, respeitar as comunidades. O mais 

importante é ensinar a aprender do que 

ensinar conhecimento. Por exemplo, para 
quê física, filosofia, [citar outros exemplos] 

se a comunidade rural ou a comunidade da 

periferia de um grande centro à qual a 

criança pertença não vai usar nada disso?.... 
Em vez de ensinar [quer dizer, transmitir às 

novas gerações o conhecimento e a cultura 

acumulados pela humanidade, função 
primordial da escola e para a qual existem 

professores há milênios!] a onda da moda é 

educar para a cidadania [transformando 

a escola num lugar onde se faz de tudo... 
menos aprender] 

5) Desregulamentação ampla geral e 

irrestrita, deixando 

“ao mercado” a tarefa de se “regular”: o 
aluno ou pai de aluno “consumidor de 

serviços educacionais” -”pela livre escolha 

que faz da escola onde coloca o filho”- 
seleciona o que deve e o que não deve 

existir em termos de estabelecimentos de 

ensino. Isso serve, também, para a profissão 

de professor. 

6)Uso do ensino fundamental (1a. à 8a. 

séries) como escudo para destruir todo o 

ensino público, inclusive o ensino 
fundamental: [este é, na verdade, uma 

espécie de eixo geral de toda a política]. O 

importante é o ensino fundamental. O 
restante depende dele. Para que uma 

Universidade pública cara, laboratórios 

caros (geralmente freqüentados por quem 

pode pagar...!!!), se milhares, milhões de 
crianças, vagam pelas ruas analfabetas, se 

não há vagas no ensino fundamental? 

 

A LETRA DOS DOCUMENTOS 

OFICIAIS E LEIS (ALGUNS 

EXEMPLOS) 

“Não digam para minha esposa que eu sou 

um animador de auditórios, ela pensa que 
eu sou professor num colégio público” 
Cartaz numa manifestação de professores 
franceses referindo-se às contra-reformas 
baseadas na Declaração Mundial Educação 
Para Todos. 
 

A) DECLARAÇÃO MUNDIAL 

EDUCAÇÃO PARA TODOS: 

SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES 

BÁSICAS DE APRENDIZAGEM - 

MARÇO 1990 
Aprovada na Conferência de Educação para 
Todos, em Jomtien, Tailândia, - UNESCO, 

UNICEF, PNUD-Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento e Banco 
Mundial. 

Preâmbulo 

(...) a falta de educação básica (...) 
impede que a sociedade enfrente esses 
problemas [dívida externa, decadência 
econômica, aumento da população, 
guerra, ocupação, violência, morte de 
milhões de crianças]. 
Hoje, testemunhamos um autêntico 
progresso rumo à distensão pacífica e 
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uma maior cooperação entre as nações 
(...) o volume das informações (...) 
continua crescendo num ritmo 
acelerado. 
Estes conhecimentos incluem 
informações sobre como melhorar a 
qualidade de vida ou como aprender a 
aprender. Um efeito multiplicador 
ocorre quando informações 
importantes estão vinculadas com outro 
grande avanço: nossa nova capacidade 
em comunicar. 
Essas novas forças, combinadas com a 
experiência de reformas (...) fazem com 
que a meta de educação básica para 
todos (...) seja uma meta viável. 
(...) uma educação básica adequada é 
fundamental para fortalecer os níveis 
superiores de educação e de ensino 
(...) proporcionar às gerações presentes 
e futuras uma visão abrangente de 
educação básica e um renovado 
compromisso a favor dela (...) 
Art. 1º. (...) necessidades básicas de 
aprendizagem compreendem os 
instrumentos essenciais para a 
aprendizagem (leitura, escrita, 
expressão oral, cálculo) e os conteúdos 
básicos de aprendizagem (como 
conhecimentos, habilidades, valores e 
atitudes). 
Art. 2º. 
1-(...) É necessário um enfoque 
abrangente, capaz de ir além (...) das 
estruturas institucionais, dos currículos 
e dos sistemas convencionais de ensino 
Art. 3º. 
(...) 2- (...) oferecer a oportunidade de 
alcançar e manter um padrão mínimo 
de qualidade da aprendizagem. 
(...) 4- (...) os grupos excluídos (...) não 
devem sofrer qualquer tipo de 
discriminação no acesso às 
oportunidades educacionais  
Art. 4º. Concentrar a atenção na 
aprendizagem 
1-(...) as pessoas aprenderem 
conhecimentos úteis, habilidades de 
raciocínio, aptidões e valores. Em 
conseqüência, a educação básica deve 
estar centrada (...) não mais 
exclusivamente na matrícula, 
freqüência aos programas estabelecidos 
e preenchimento dos requisitos para a 
obtenção do diploma. Abordagens 
ativas e participativas (...) 

Art. 5º. 
(...) A aprendizagem começa com o 
nascimento. (...) O principal sistema de 
promoção da educação básica fora da 
esfera familiar é a escola fundamental - 
A educação fundamental deve ser 
universal (...) e levar em consideração a 
cultura, as necessidades e 
possibilidades da comunidade. 
Programas complementares 
alternativos podem ajudar a satisfazer a 
necessidade de aprendizagem das 
crianças cujo acesso à escolaridade 
formal é limitado ou inexistente (...) 
Art. 7º  
As autoridades responsáveis pela 
educação (...) têm a obrigação de 
proporcionar educação básica para 
todos. Não se pode, todavia, esperar 
que elas supram a totalidade dos 
requisitos humanos, financeiros e 
organizacionais necessários a esta 
tarefa. Novas e crescentes articulações e 
alianças serão necessárias em todos os 
níveis (...); entre as organizações 
governamentais e não-governamentais, 
com o setor privado, com as 
comunidades locais, com os grupos 
religiosos, com as famílias. É 
particularmente importante reconhecer 
o papel vital dos educadores e das 
famílias 
Art. 9º 
1-(...) mobilizar atuais e novos recursos 
financeiros e humanos, públicos, 
privados ou voluntários. Todos os 
membros da sociedade têm uma 
contribuição a dar (...) 
 
B) COMPROMISSO NACIONAL DE 

EDUCAÇÃO PARA TODOS - MAIO 

DE 1993 
Semana Nacional realizada em Brasília, 
reproduzindo a estrutura tripartite: governo, 

capitalistas, trabalhadores  

4-Atribuir às unidades escolares, nos 
sistemas de ensino, crescente 
autonomia organizativa e didático-
pedagógica, propiciando inovações e 
sua integração no contexto local. 
6-Definir as competências e 
responsabilidades das diferentes 
instâncias e setores do Poder Público, 
em regime de colaboração, 
incorporando a participação de 
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entidades, grupos sociais organizados e 
da família no processo de gestão das 
políticas educacionais e da escola. 
 
C) DECLARAÇÃO DE NOVA DELHI 

DEZEMBRO/1993 
Assinada por auto denominados “líderes 
dos nove países em desenvolvimento de 

maior população do mundo”, ou, apenas, 

Ministros da Indonésia, China, Bangladesh, 

Brasil, Egito, México, Nigéria, Paquistão, 
Índia. 

2.8 - a educação é -e tem que ser- 
responsabilidade da sociedade, 
englobando igualmente os governos, as 
famílias, as comunidades e as 
organizações não-governamentais, 
exige o compromisso e a participação 
de todos numa grande aliança que 
transcenda a diversidade de opiniões e 
posições políticas. 
3.1 - garantiremos a toda criança uma 
vaga em uma escola ou em um 
programa educacional adequado às 
suas capacidades (...) 
3.2 - consolidaremos esforços dirigidos 
à educação básica de jovens e adultos 
proporcionada por entidades públicas e 
privadas (...) 
3.5 - (...) assegurando que uma parcela 
crescente dos recursos nacionais e 
comunitários seja canalizada à 
educação básica (...) 
4.2 - [portanto, convocamos] as 
instituições financeiras internacionais 
para que, sob o prisma de ajustes 
estruturais, reconheçam a educação 
como investimento crítico isento da 
imposição de tetos preestabelecidos (...) 
 
D) LEI DE DIRETRIZES E BASES 

DA EDUCAÇÃO 

LDB - (LEI 9.394, 20 DE DEZEMBRO 

DE 1996) 
Art. 1º. O dever do Estado com a educação 
escolar pública será efetivado mediante a 

garantia de:  

I-ensino fundamental, obrigatório e 
gratuito, inclusive para os que a ele não 

tiverem acesso na idade própria; 

II-progressiva extensão da obrigatoriedade 
e gratuidade ao ensino médio; 

Art. 2º. A educação, dever da família e do 

Estado, (...) tem por finalidade o pleno 

desenvolvimento do educando (...) para o 

exercício da cidadania e sua qualificação 

para o trabalho. 

Art. 3º. O ensino será ministrado com base 
nos seguintes princípios: (...) VIII - gestão 

democrática do ensino público, na forma 

desta Lei e da legislação dos sistemas de 
ensino; 

Art. 5º § 5º. Para garantir o cumprimento da 

obrigatoriedade de ensino, o Poder Público 

criará formas alternativas de acesso aos 
Diferentes níveis de ensino, 

independentemente da escolarização 

anterior. 
Art. 8º. § 1º - Caberá à União a 

coordenação da política nacional de 

educação, articulando os diferentes níveis e 
sistemas e exercendo função normativa, 

redistributiva e supletiva. 

Art. 10. Os Estados incumbir-se-ão de: (...) 

VI- assegurar o ensino fundamental e 
oferecer, com prioridade, o ensino médio. 

Art. 11. Os Municípios incumbir-se-ão de: 

(...) VI- oferecer o ensino infantil (...) e, 
com prioridade, o ensino fundamental. 

Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as 

normas da gestão democrática do ensino 

público na educação básica, de acordo com 
as suas peculiaridades e conforme os 

seguintes princípios: I - participação dos 

profissionais da educação na elaboração do 
projeto pedagógico da escola; II - 

participação das comunidades escolar e 

local em conselhos escolares ou 
equivalentes. 

Art. 23. A educação básica poderá 

organizar-se em séries anuais, períodos 

semestrais, ciclos, alternância regular de 
períodos de estudos, grupos não-seriados, 

com base na idade, na competência e em 

outros critérios, ou por forma diversa de 
organização, sempre que o interesse do 

processo de aprendizagem assim o 

recomendar. 
Art. 26. Os currículos do ensino 

fundamental e médio devem ter uma base 

nacional comum, a ser complementada, em 

cada sistema de ensino e estabelecimento 
escolar, por uma parte diversificada, 

exigida pelas características regionais e 

locais da sociedade, da cultura, da 
economia e da clientela. 

Art. 20. As instituições privadas de ensino 

se enquadrarão nas seguintes categorias: 
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II - comunitárias, assim entendidas as que 

são instituídas por grupos de pessoas físicas 

ou por uma ou mais pessoas jurídicas, 
inclusive cooperativas de professores e 

alunos que incluam na sua entidade 

mantenedora representantes da 
comunidade; 

 

E) PARÂMETROS CURRICULARES 

NACIONAIS (PCN) 
Ensino e Vida Cotidiana Os PCN referem-
se a dois ciclos que abrangem da 1ª à 4ª 
série. 
Cobrem, de um lado, as áreas que 
compõem obrigatoriamente o ensino 
nestas séries: Língua Portuguesa, 
Matemática, História, Geografia, 
Ciência Naturais, Arte e Educação 
Física. De outro, abrangem os 
chamados “temas transversais”, que 
não constituem disciplinas específicas 
de ensino, mas devem impregnar 
profundamente o conteúdo de cada 
matéria e todo o convívio social na 
escola. São os seguintes: Ética, Saúde, 
Meio Ambiente, Pluralidade Cultural e 
Orientação Sexual. 
A importância desses temas é evidente. 
Pois, como se pode perceber, já a partir 
da idéia de incluir questões que 
aproximem ensino e vida cotidiana, 
bem como do tipo de assuntos 
escolhidos e do espaço que se pretende 
que ocupem na aprendizagem, tem-se 
aí talvez a essência do que seja a escola 
voltada para cidadania, aqui e agora. 
Ainda no plano da filosofia de educação 
adotada pelos PCN, um ponto 
fundamental diz respeito à própria 
finalidade do ensino: escola para quê? A 
resposta é ousada. Da perspectiva do 
aluno que é,afinal, o que conta, essa 
finalidade significa que a escola, mais 
do que transmitir conhecimentos 
consolidados, deve capacitar os alunos 
a adquirir novos conhecimentos em um 
processo permanente de aprendizagem.  

 

8) Opressões  

8.1) Gênero 

 

A DIVISÃO SEXUAL DO 

TRABALHO COMO BASE 

MATERIAL DAS RELAÇÕES 

DE GÊNERO 

A divisão sexual do trabalho está na base 

social da opressão e da desigualdade. Em 

primeiro lugar, é preciso destacar que ela é 

histórica, ou seja, foi sendo constituída, não 

é imutável. Mas tem princípios que 

permanecem; o que modificam são as 

modalidades. Isso nos ajuda a pensar sobre 

a permanência dessa desigualdade. Danièle 

Kergoat, que foi muito importante para 

sistematizar esse conceito, considera que há 

dois princípios organizadores da divisão 

sexual do trabalho. Um deles é a separação, 

essa idéia que separa o que é trabalho de 

homens e de mulheres. Outro é a hierarquia, 

que considera que o trabalho dos homens 

vale mais do que o das mulheres. 

Uma das principais justificativas 

ideológicas para a divisão sexual do 

trabalho é a naturalização da desigualdade, 

que empurra para o biológico as 

construções sociais e as práticas de homens 

e mulheres. Ou seja, atribui a uma essência 

biológica, como parte da natureza, a 

construção do masculino e do feminino. 

Mas é preciso articular a ideologia, a 

reprodução simbólica, com a existência de 

uma base material. 

Neste sentido, é importante chamar atenção 

para o fato de que, muitas vezes, o conceito 

de divisão sexual do trabalho fica reduzido 

às estatísticas sobre as diferenças de 

inserção no mercado de trabalho de homens 

e mulheres. Isso não dá conta da 

complexidade deste conceito, que faz parte 

de um processo da luta e da organização 

feminista, e que busca justamente entender 

como se transforma em desigualdade o 

trabalho entre homens e mulheres. 

A emergência do conceito da divisão sexual 

do trabalho teve um papel muito importante 
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para questionar o que era a definição 

clássica de trabalho. As feministas que 

discutiram a divisão sexual do trabalho 

estavam no campo do marxismo. Elas 

problematizaram que o debate de classe não 

explicava e não dava conta do conjunto da 

realidade do trabalho. Num primeiro 

momento, parecia haver uma destinação dos 

homens ao trabalho chamado produtivo e 

uma destinação prioritária das mulheres ao 

trabalho reprodutivo. Mas o que se viu foi 

muito mais do que isso. Nós, mulheres, 

estávamos e estamos simultaneamente nas 

duas esferas: no trabalho produtivo e no 

trabalho reprodutivo. 

Dessa forma, o trabalho que realizamos em 

casa não é considerado. Para Cristina 

Carrasco, o não reconhecimento do trabalho 

doméstico e de cuidados tem por objetivo 

ocultar sua dimensão econômica e a relação 

com a exploração capitalista. No 

capitalismo, houve uma redução do 

conceito de trabalho àquelas atividades 

vinculadas ao mercado. Antes do 

capitalismo, era considerado trabalho o 

conjunto das atividades humanas 

necessárias para nossa existência. Essa 

redução do conceito de trabalho veio 

vinculada a uma forte separação, que o 

capitalismo instaurou entre o que é uma 

esfera produtiva e uma esfera reprodutiva, 

correspondente a uma outra divisão entre 

esfera pública e privada. No capitalismo, é 

considerado produtivo só aquilo que gera 

troca no mercado, ou seja, aquilo que pode 

se “mercantilizar”. E aí o trabalho 

reprodutivo deixa de ser trabalho porque 

não se troca no mercado. 

Ao mesmo tempo, o trabalho mercantil 

depende do trabalho doméstico e de 

cuidados, que é feito na casa, realizado 

pelas mulheres. A abordagem da economia 

feminista consolidou um enfoque de 

economia mais amplo, que considera o 

trabalho de reprodução e outras atividades 

não monetárias como parte da economia. 

Resgatou o conceito do econômico, que não 

é só o que se produz para vender no 

mercado, e afirmou que o trabalho 

doméstico tem um papel econômico. 

Portanto, todas nós, mulheres, 

independentemente se estamos ou não no 

mercado de trabalho assalariado, damos 

contribuições para a construção da 

economia, e isso está ancorado em uma 

análise da centralidade do trabalho humano 

na construção do conjunto de bens 

produzidos pela humanidade. 

Isso foi muito importante na nossa 

resistência ao neoliberalismo nos anos 90, 

porque nos permitiu retomar a agenda 

econômica para as mulheres. É uma idéia 

que supera a percepção da economia 

vinculada aos homens, às empresas, ao 

sistema financeiro, dos bancos. Nessa visão, 

as mulheres são vistas como parte social e, 

neste sentido, a sociedade como um todo 

tem uma dívida para com as mulheres, uma 

dívida também econômica. 

Outro elemento importante é perceber como 

hoje ainda vivemos uma situação de 

bipolaridade do trabalho feminino. Sob a 

globalização neoliberal, uma pequena 

camada de mulheres conseguiu ter acesso a 

altos postos de trabalho. De outro lado, a 

grande maioria está nos trabalhos mais 

precários.  

Dentro de uma sociedade baseada no 

individualismo, se milhões não venceram é 

porque são incapazes. Essa bipolaridade 

pode despertar diferentes interesses entre as 

mulheres. A idéia de que, pela primeira vez, 

na sociedade atual, as mulheres tiveram 

acesso ao capital por elas mesmas não só 

pelas suas relações de família, de herança – 

distancia nossos interesses enquanto 

mulheres. Há mulheres que, 

individualmente, pela sua posição, pelo seu 

acesso ao capital, têm interesses diferente 

de nós. 
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Divisão internacional e sexual do 

trabalho 

Um desafio colocado para as mulheres é 

pensar a nova reconfiguração da divisão 

internacional e sexual do trabalho e em 

como uma nova forma da divisão sexual do 

trabalho estrutura a divisão internacional do 

trabalho. Por exemplo, em todos os setores 

“transnacionalizados” que precisam de 

mão-de-obra intensiva, quem está ali são as 

mulheres. 

O capitalismo se utiliza da mesma forma do 

trabalho intensivo das mulheres, como foi 

no final do século XIX, início do século 

XX, mas agora sobre outras modalidades, 

como a migração. Em vários países, 

inclusive na América Latina, exportadores 

de mão-de-obra há muitos anos, 

incrementaram a migração das mulheres e 

aquilo que as teóricas chamam de 

globalização do trabalho de cuidados. Em 

geral, as mulheres que migram do sul para o 

norte o fazem para cuidar dos filhos e dos 

idosos no norte, quando no norte também 

houve uma retração do Estado. 

É interessante notar que, na discussão sobre 

a crise econômica global, a crise dos 

cuidados não apareceu. Aqui no Brasil a 

migração para os países do norte não é 

muito visível, embora exista em grande 

número. Mas em casos como o das 

Filipinas, migraram inclusive mulheres de 

carreira universitária. O mesmo ocorre com 

países do Caribe, onde as enfermeiras 

migram para os Estados Unidos, que por 

isso não precisam investir na formação da 

mão-de- obra de enfermagem. 

Bien vivir 

Há uma avaliação bastante ampla que na 

América Latina há uma nova situação a 

partir da derrota do projeto da ALCA e da 

eleição dos chamados governos 

progressistas, de esquerda, populares. Esses 

governos têm em comum uma ruptura em 

relação a políticas estado- unidenses e 

buscam a construção de políticas 

autônomas. Para isso, há uma reafirmação 

da soberania nacional, ao mesmo tempo em 

que é feito um discurso da importância da 

integração latino-americana. É nesse marco 

que há uma retomada da discussão sobre o 

socialismo do século XXI e também das 

propostas de um novo modelo em torno do 

“bien vivir”, ou “vivir bien”, de Equador e 

Bolívia. Ao mesmo tempo, vemos 

redefinições em relação ao Mercosul, a 

consolidação da Unasur e também a 

construção da ALBA. No discurso de todas 

essas propostas há a incorporação geral dos 

princípios que devem organizar a sociedade 

discutidos entre as feministas. Por exemplo, 

a idéia da reciprocidade, da solidariedade, 

da redistribuição e da complementaridade. 

Embora não apareçam como contribuição 

das feministas, há uma explícita 

convergência do sentido da nova sociedade 

que se quer construir. Ao mesmo tempo, 

precisamos continuar nosso trabalho de dar 

visibilidade às contribuições e elaborações 

das mulheres deste nosso movimento. 

Um olhar sobre o conjunto 

É importante levantar que as relações de 

gênero ou a divisão sexual do trabalho não 

dão conta de pensar a totalidade da nossa 

situação. Danièle Kergoat fala que não há 

como hierarquizar gênero e classe e que há 

uma coextensividade. Temos o desafio de 

pensar o conjunto das relações e, a partir 

daí, buscar transformá-las integralmente. 

Nesse aspecto, é importante uma menção ao 

questionamento às políticas de igualdade 

em geral, presente em diversos espaços. 

Este questionamento nasce, em geral, de 

uma crítica à igualdade, que continua tendo 

como referência de universal o masculino, 

ou do desejo de  não queremos ser iguais 

aos homens, a partir de nossa crítica ao 

machismo. 
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Mas é importante diferenciar o conceito de 

equidade e igualdade. E, de fato, se não 

pensamos na transformação global da 

sociedade, no conjunto das relações, muitas 

vezes o que chamamos de igualdade fica no 

terreno da equidade ou da equiparação. Por 

exemplo, em termos de renda, escolaridade, 

propriedade entre homens e mulheres, 

quando falamos de igualdade estamos 

tratando de uma transformação geral de 

como a sociedade se  organiza e de um 

questionamento a todas as formas de 

desigualdade e hierarquia. Isso traz, por 

exemplo, um outro olhar para a relação 

reprodução, para o conceito de trabalho, 

para a dimensão étnico-racial. 

Várias feministas apontam que o debate 

iluminista, referência para o debate dos 

direitos universais, tem uma dívida com as 

mulheres e também com outros setores 

oprimidos. Falam da necessidade de 

radicalizar o conceito de universal para que 

não esteja restrito às experiências e 

referências masculinas. Sabemos o quanto 

ainda é difícil, por exemplo, reconhecer que 

a luta por creche faz parte de uma luta do 

mundo do trabalho, e não apenas  

das mulheres. É como se a luta por creche 

não atingisse todo mundo. Sabemos que 

quem precisa mesmo da creche para 

trabalhar são as mulheres; os homens 

podem entrar no mercado de trabalho como 

se não tivessem filhos. Portanto, continua 

fundamental questionar essa destinação 

exclusiva das mulheres ao cuidado das 

crianças. 

Por isso a economia feminista fala da 

necessidade de ter uma outra forma de 

enfocar os problemas e “reconceituá-los” a 

partir da recuperação da experiência das 

mulheres. Ou seja, levar em consideração as 

práticas sociais concretas, reconhecendo a 

participação, os acúmulos e as 

contribuições das mulheres para a história. 

Isso não significa que não devemos 

continuar lutando por políticas universais, 

como a redução da jornada de trabalho, uma 

das bandeiras da CUT. Hoje as jornadas são 

muito mais extensas do que prevê a lei por 

uma primazia do mercado, não por uma 

necessidade, uma vez que o grau de 

produtividade da sociedade permitiria para 

o conjunto da população jornadas de 

trabalho muito menores, o que inclusive 

poderia contribuir para uma  

reorganização da reprodução, tirando a 

sobrecarga que existe hoje sobre as 

mulheres. 

O mesmo vale para as políticas de salário 

mínimo. Nós, na Marcha Mundial das 

Mulheres, aprendemos muito com as 

companheiras da CSN e da Marcha 

Mundial das Mulheres do Quebec. Em 

1995, quando elas fizeram a Marcha Pão e 

Rosas, uma das principais reivindicações 

foi o aumento de salário mínimo, o que nos 

chamou a atenção. Nos países que têm um 

salário mínimo alto, que funciona não como 

um piso, mas quase como um teto,  

o grau de desigualdade é menor. 

Temos que conseguir mudar o paradigma 

que, ainda hoje, é centrado nos ganhos do 

mercado para um paradigma vinculado ao 

bem estar de todos e todas, o que exige 

colocar o cuidado da vida humana no 

centro. 

A lógica do mercado prevê que as pessoas 

devem estar o tempo todo disponíveis para 

o seu trabalho mercantil, enquanto a lógica 

do cuidado exige acompanhar os ciclos da 

vida. Ou seja, em diferentes períodos da 

vida necessitamos de mais cuidados do que 

em outros, como na infância e na velhice. 

Hoje essa sociedade do mercado, no mundo 

inteiro, se sustenta na utilização do tempo e 

do trabalho como fontes inesgotáveis e 

como variáveis de ajuste para manter este 

modelo funcionando. Em São Paulo, uma 

empregada doméstica sai de casa às 6h e 

volta pra casa às 20h. O que a gente sempre 

estica é o tempo e o trabalho das mulheres. 
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É visível: em períodos de desemprego na 

família, as mulheres trabalham mais, fazem 

um bico, produzem mais bens e serviços 

dentro de casa. 

Todos esses elementos têm que vir para 

nossa agenda, até pra gente olhar para uma 

campanha especifica. Na campanha 

Igualdade de Oportunidades, por exemplo, 

o trabalho de cuidados tem que estar posto 

no debate. 

É necessário continuar com essas lutas 

chamadas tradicionais, mas sempre com o 

objetivo de incidir sobre o maior número 

possível de mulheres. Ao mesmo tempo, 

temos que continuar insistindo e colocando 

no debate essa compreensão do trabalho 

num sentido mais amplo, não só como 

assalariado, mas também a reprodução 

social, pensando a economia de uma forma 

ampliada. A economia não está 

desvinculada do social e do cultural. Temos 

que repensar nossa sociedade e reconstruir 

nossos paradigmas, mexendo em alguns 

elementos em geral naturalizados. 

Nalu Faria é psicóloga, integrante da SOF 

(Sempreviva Organização Feminista) e da 

Marcha Mundial das Mulheres. 

Publicado em 11/12/2010 

Disponível em: 

<http://www.sof.org.br/textos/11> 

Acesso: Junho/ 2013. 

 

GUEST POST: LUTA E 

AGRESSÃO NA USP DE SÃO 

CARLOS 

 

Alunos da USP de São Carlos agridem 

manifestante feminista. 

Ano passado, na Faculdade de Direito 

da USP de Ribeirão Preto, os 

trotes foram notícia. Um grupo de 

calouras foi proibido de sair da "Festa 

de Coroação" por não querer participar 

da "Bixete pega o disquete", em que 

tem de se abaixar. As calouras também 

devem prestar um juramento de que 

serão apenas dos veteranos. O 

juramento começa com "Eu, bixete 

vagabunda..." 

 

Dezenas de alunos e professores 

assinaram um comunicado contra a 

violência moral daquele trote. Agora 

para este ano, começando amanhã, a 

ADUSP coletivos estudantis 

organizaram palestras sobre trotes 

culturais e políticas de cotas. Eu me 

sinto muito honrada por ter sido 

convidada a ser uma das palestrantes. 

Estarei lá na terça, às 19 horas, num 

evento aberto ao público. 

 

No meio da semana recebi um 

vídeo que mostra um pouco o início de 

http://www.sof.org.br/textos/11
http://g1.globo.com/sp/ribeirao-preto-franca/noticia/2012/04/alunos-e-professores-da-usp-ribeirao-repudiam-humilhacao-de-calouros.html
https://www.facebook.com/events/432385110169774/
http://www.adusp.org.br/index.php/correcao/1560-convite-como-e-minha-universidade-hoje-e-como-ela-poderia-ser
http://www.youtube.com/watch?v=9Pr8bKedmVc
http://www.youtube.com/watch?v=9Pr8bKedmVc
http://3.bp.blogspot.com/-krK-v5Jx92A/UTNfVPFQdfI/AAAAAAAA3hA/1TMBTmWDUVM/s1600/1+a+1+a+a+a+a+a+a+trote+sao+carlos+13+hostilizar+feministas.png
http://2.bp.blogspot.com/-_DGnzu0_Y2w/UTNmszqczKI/AAAAAAAA3iY/13eVV-DVQdU/s1600/1+a+1+a+a+a+a+a+a+a+tr+usp+ribeirao+preto+2012+assembleia+sobre+trotes.png
http://2.bp.blogspot.com/-bGYYObIIZK8/UT1F5f5iStI/AAAAAAAA3wk/ijnBOA7c7Yo/s1600/1+a+1+a+a+a+a+a+a+a+sc+subst2.png
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um confronto na USP de São Carlos. E 

anteontem o ocorridovirou notícia nos 

principais jornais do país: um coletivo 

feminista esteve no campus para 

protestar pacificamente contra o Miss 

Bixete. As manifestantes foram 

agredidas verbalmente por um bando de 

misóginos.  

Eu pedi 

para que o coletivo falasse sobre o que 

aconteceu. Publico aqui, com 

exclusividade, o relato assinado pela 

Frente Feminista de São Carlos e Grupo 

de Mulheres CAASO e Federal. Estou 

indignada, e claro que falarei disso na 

palestra de terça.  

Meus parabéns a quem protestou, e meu 

repúdio a quem insiste em fazer de uma 

universidade pública sua sala de estar de 

preconceitos. 

É muito comum pensarmos que a 

universidade é um ambiente 

esclarecido, com espaço para a 

discussão de diferentes visões de 

mundo. E sim, esses espaços existem, 

mas à custa de muita luta diária de 

pequenos grupos resistentes.  

Eventos 

como o “Miss Bixete” deixam claro que 

repensar a ordem social não é prioridade 

para muitos que compõe a dita “elite 

intelectual” do país. O Miss Bixete é 

uma (péssima) tradição de cerca de 

quinze anos que acontece na semana de 

recepção dos calouros da unidade da 

USP na cidade de São Carlos, interior 

de SP. Sabemos que esse evento não é 

uma exclusividade da USP São Carlos, 

e que ocorre em várias outras 

instituições. Durante essa semana são 

realizadas diversas atividades de 

“recepção” e a terça-feira é marcada 

historicamente pela realização da 

“apelidação” e do tal concurso de miss. 

Na última terça, dia 26, a tradição foi 

honrada. 

 

Para a realização do Miss Bixete, uma 

passarela e uma estrutura de som são 

montadas no interior do Centro 

Acadêmico Armando Salles de Oliveira 

(CAASO), espaço de convivência 

sempre aberto, que abriga o Restaurante 

Universitário, banheiros, lanchonete e 

papelaria. Entretanto, o evento não é 

organizado pela diretoria do CAASO 

que, aliás, posiciona-se contrária à sua 

realização, tendo inclusive integrado 

uma atividade paralela, uma gincana de 

integração, em conjunto com várias 

Secretarias Acadêmicas. 

 

O Miss Bixete é organizado pelo GAP – 

Grupo de Apoio à Putaria, e as calouras 

http://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2013/03/concurso-miss-bixete-e-liberdade-de-expressao-defende-aluno-organizador-usp-sao-carlos-trote.html
http://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2013/03/usp-apura-caso-de-universitarios-que-ficaram-pelados-dentro-do-campus.html
http://1.bp.blogspot.com/-R4gQO6x_YmM/UTNfNn2aKhI/AAAAAAAA3f4/wjm_VSaSmqE/s1600/1+a+1+a+a+a+a+a+a+trote+sao+carlos+13+contra+as+feministas+boneca+inflavel.png
http://1.bp.blogspot.com/-METrjFwxwcM/UTNmmnlcY_I/AAAAAAAA3hc/Ot_SIeVHf8I/s1600/1+a+1+a+a+a+a+a+a+a+tr+feministas+tentam+se+afastar+das+provocacoes.png
http://1.bp.blogspot.com/-bip_d0mjKD8/UTNmlEkI-gI/AAAAAAAA3hI/mdUAtVa7Cv4/s1600/1+a+1+a+a+a+a+a+a+a+tr+faixa+feminista+na+usp+sao+carlos.png
http://3.bp.blogspot.com/-CM1fcujTc3U/UTNfMCXIo3I/AAAAAAAA3fs/kyEJe8OOt0o/s1600/1+a+1+a+a+a+a+a+a+trote+sao+carlos+13+boneca+inflavel.png
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recém-chegadas, após o trote da 

apelidação, são convidadas a participar 

do desfile. Algumas veteranas sobem 

nas passarelas para incentivar as 

calouras, assim como é comum 

contratarem profissionais do sexo 

também para incentivá-las. O ambiente 

é indescritivelmente opressor, só 

estando lá para sentir o clima de 

"Queremos carne nova!", bem à la 

homem das cavernas mesmo. 

Interessante notar como os próprios 

rapazes não se dão conta de que todo 

aquele contexto reduz a eles mesmos, 

que se comportam como animais 

sedentos e irracionais. 

 

Um dos “argumentos” mais comuns dos 

defensores do Miss Bixete é que 

nenhuma menina é obrigada a 

participar. E, de fato, ninguém arrasta, 

puxa cabelos ou aponta armas 

carregadas para as calouras. Mas a 

obrigação se dá apenas fisicamente? 

Acreditamos que não. A caloura, em 

inegável situação vulnerável (assim 

como todos os calouros, mas com a 

particularidade da opressão por gênero), 

sofrerá a pressão psicológica e social de 

centenas de pessoas que compõem o 

grupo do qual ela fará parte e pelo qual 

ela quer ser aceita.  

Não é 

difícil encontrar relatos de calouros e 

calouras que, para serem aceitos e não 

serem taxados como anti-sociais e 

chatos, se submetem a situações que 

vão contra sua própria vontade. É isso 

que a intervenção organizada pelo 

Coletivo de Mulheres do 

CAASO/UFSCar, em conjunto com 

aFrente Feminista de São Carlos, da 

qual o Coletivo faz parte, quis impedir. 

Assim, algumas meninas do coletivo se 

posicionaram ao lado da passarela, 

explicando para as calouras que elas não 

precisavam fazer o que não quisessem e 

oferecendo segurança para que elas 

saíssem de lá.  

O 

Coletivo de Mulheres do Caaso e 

Federal surgiu da ideia de contrapor o 

machismo no meio universitário, entre 

eles o Miss Bixete, e hoje é um grupo 

de mulheres que realiza formações, 

debates e intervenções que contribuam 

para a transformação dessa realidade 

opressora e exploradora. O coletivo foi 

formado em 2007 e integra a Marcha 

Mundial de Mulheres desde 2012.  

Jamais quisemos julgar ou impedir as 

meninas que queriam participar do 

evento. Aliás, o julgamento vem dos 

próprios entusiastas, que não hesitam 

em taxá-las de vagabundas. A liberdade 

http://frentefeministausp.wordpress.com/
http://2.bp.blogspot.com/-iZF4ZxnrXjA/UTNfQPzGVPI/AAAAAAAA3gQ/KGOCwIL1JS4/s1600/1+a+1+a+a+a+a+a+a+trote+sao+carlos+13+feministas+protestam1.png
http://4.bp.blogspot.com/-2eGHAK2ixM8/UTNfQbRy90I/AAAAAAAA3gg/jX5XsXxfDQ8/s1600/1+a+1+a+a+a+a+a+a+trote+sao+carlos+13+feministas+miss+bixete+eh+opressao.png
http://3.bp.blogspot.com/-Y1ijZNSK62E/UTNfQarPwHI/AAAAAAAA3gc/8WAtjEYuZoE/s1600/1+a+1+a+a+a+a+a+a+trote+sao+carlos+13+feministas+protestam.png
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sexual feminina, nesse contexto, só tem 

utilidade quando convém ao interesse 

masculino. 

Paralelamente ao Miss Bixete, do lado 

de fora do CAASO, outrxs 

manifestantes realizavam uma batucada, 

com algumas pausas para falas e 

intervenções cênicas. Cantávamos para 

que todos e todas soubessem que ali 

existe quem não concorda com a 

reprodução do machismo e com a 

objetivação da mulher. Intervenções 

semelhantes são organizadas desde 

2005, mas, neste ano, foi composta por 

cerca de 50 manifestantes, número 

maior que nos anos anteriores. 

 

Alguns estudantes ficaram sentados, 

apenas nos assistindo. Algumas 

calouras disseram sentir-se aliviadas por 

ver ali quem não concordasse com o 

evento. Já outrxs estudantes dançavam 

debochando de nossas músicas, 

cantavam com ironia nossas letras, 

passavam por entre nós distribuindo 

panfletos que diziam: “50 golpes de 

Cinta: a cura para o fogo no rabo dessa 

mulherada mal comida", sob a 

justificativa mais velha e batida do “é só 

uma piada”.  

 

Como resposta a nossa faixa que 

continha os dizeres "Somos mulheres, 

não bonecas infláveis, temos ideias, não 

somos manipuláveis", alguns simularam 

sexo e violência com uma boneca 

inflável. Chegaram a incentivar que um 

cachorro a mordesse. 

Mas continuávamos cantando, 

continuávamos sorrindo. Ao passar do 

tempo o repúdio a nossa manifestação 

tornou-se mais intenso. Nossas faixas 

foram rasgadas e vestidas por alguns 

rapazes; alguns tentaram agarrar muitas 

das manifestantes, outros mostravam a 

bunda e, em certo momento, o pênis, 

tendo em vista a correção desse “bando 

de viados e sapatões”.  

 

Quando o Miss Bixete terminou, 

aqueles que estavam dentro do CAASO, 

assistindo ao evento, saíram para onde 

estávamos e se somaram aos demais. 

Eram muitas pessoas nos cercando, 

gritando, gesticulando, jogando cerveja. 

Em certo momento ouvimos uma 

bomba/rojão, vimos fumaça. Foi ali 

perto, mas não atingiu ninguém. 

Começamos a ir embora ao som de 

“Feminista, vai tomar no cu!”. Uma 

segunda bomba estourou, um grupo de 

rapazes cobrindo os rostos com suas 

http://3.bp.blogspot.com/-HotKR4Magyw/UTNmmGEZ74I/AAAAAAAA3hY/hj-6bc6hyio/s1600/1+a+1+a+a+a+a+a+a+a+tr+faixa+e+provocacoes.png
http://4.bp.blogspot.com/-3_ZCHAyTVtE/UTNoTfOhENI/AAAAAAAA3ig/S7Y7l6l5uDU/s1600/1+a+1+a+a+a+a+a+a+trote+50+golpes+de+cinta.png
http://4.bp.blogspot.com/-IsskZPBhkW0/UTNfKCCMoKI/AAAAAAAA3fY/VrZrktHS2c8/s1600/1+a+1+a+a+a+a+a+a+trote+sao+carlos+13+aluno+com+penis+de+fora.png
http://2.bp.blogspot.com/-2VZQ_LZbPuM/UTNfTtRja2I/AAAAAAAA3gw/j0cGtWM90I8/s1600/1+a+1+a+a+a+a+a+a+trote+sao+carlos+13+miss+bixete+coro+de+peitao+peitao.png
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camisetas nos seguiu e ameaçou com 

um pedaço de madeira. 

 

O evento e a intervenção tomaram 

proporções que não imaginávamos, 

afinal, ele ocorre, intocável, há vários 

anos. Identificamos que por parte da 

mídia há certo interesse sensacionalista 

nos estudantes que ficaram pelados, mas 

esse não é o ponto mais crítico. 

Acreditamos que a nudez em si não 

necessariamente tem que ser um 

problema ou um ato agressivo. O 

problema, neste caso, foi toda a 

violência envolta na ação de mostrar o 

pênis, pois o fizeram dizendo que isso 

seria para nos mostrar "o que é bom", o 

fizeram nos xingando, ao mesmo tempo 

que seus amigos tentavam nos agarrar 

logo depois de terem distribuído os 

panfletos dos “50 golpes de cinta”, e 

enquanto outros deles batiam e 

simulavam estupro com uma boneca 

inflável.  

 

Nossa revolta é pelo caráter 

extremamente machista e violento do 

evento, somado ao fato de termos nosso 

direito de protestar violado, de termos 

sido agredidxs de diversas formas, tanto 

através de palavras quanto de 

insinuações. Nossa revolta é pelo 

aspecto misógino do evento e das 

pessoas que participam dele. As pessoas 

que tiraram a roupa foram só mais umas 

das que nos agrediram e apenas 

confirmaram a denúncia que trazíamos 

em forma de manifestação. 

 

Estando em São Carlos e fazendo parte 

das universidades (USP e UFSCar), 

estamos acompanhando como a própria 

comunidade acadêmica reage ao 

ocorrido. Recebemos muito apoio e, 

claro, muitas críticas. As críticas 

infundadas de sempre, repetidas à 

exaustão: “nenhuma caloura é obrigada 

a participar, estavam apenas brincando, 

as mulheres também ficam nuas em 

protesto, estão exagerando e fazendo 

uma tempestade em copo d’água” etc. 

Mas, apesar disso, todo mundo está 

falando sobre feminismo! E, tão perto 

do Dia Internacional de Luta das 

Mulheres, estamos em debate.  

 

Precisamos de muita energia para 

continuar desconstruindo as ideias 

infundadas e explicando quais são as 

http://3.bp.blogspot.com/-Q2XAEKrxCrA/UTNfR1ecPsI/AAAAAAAA3go/8i6FIUkT5jw/s1600/1+a+1+a+a+a+a+a+a+trote+sao+carlos+13+ficar+nu+pras+feministas.png
http://3.bp.blogspot.com/-T1ASdAeoiGw/UT1GGlASgGI/AAAAAAAA3ws/jRCmuCVUBXs/s1600/1+a+1+a+a+a+a+a+a+a+sc+subst.png
http://4.bp.blogspot.com/-gr1w1YqTLIE/UTNfOImA8dI/AAAAAAAA3gA/A6RROXFK_Ig/s1600/1+a+1+a+a+a+a+a+a+trote+sao+carlos+13+feminist+somos+mulheres+nao+bonecas+inflaveis.png
http://1.bp.blogspot.com/-wifh4CE1iUQ/UTNmmSrrdgI/AAAAAAAA3hg/dsB4QX1Iu2U/s1600/1+a+1+a+a+a+a+a+a+a+tr+levante+se+contra+o+machismo+grafite+na+usp.png
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nossas reais intenções com a 

manifestação realizada. Dando 

continuidade às ações da Frente 

Feminista de São Carlos, criada em 

2011 com o objetivo inicial de unir 

diversas pessoas, partidos, entidades e 

coletivos da cidade para a organização 

da Marcha das Vadias, e, 

posteriormente, de manter esta unidade 

para construir outras ações visando a 

luta pela igualdade de gênero, 

realizaremos no próximo dia 7 uma 

marcha em referência ao Dia 

Internacional de Luta da Mulher (8 de 

março), com concentração na Praça 

Santa Cruz, às 16h30. Esperamos a 

presença de todxs.  

 

Queremos continuar nossa luta contra o 

machismo e a objetificação da mulher! 

Queremos continuar nos apropriando 

dos espaços da universidade e da 

cidade, ampliando o debate a todxs. 

Queremos -- e iremos -- continuar 

lutando pela nossa liberdade e pela 

igualdade de direitos. 

 

Enquanto estudantes machistas 

distribuíam folhetos com reprodução 

desta imagem tirada de uma página de 

ódio na  internet... 

 

...este é o material que as feministas 

distribuem. Dá pra entender a 

diferença? Qual tem lugar numa 

universidade? 

UPDATE: Airton,  um dos autores das 

imagens, dá sua opinião sobre o que 

aconteceu. 

https://www.facebook.com/events/135514029952782/?fref=ts
https://www.facebook.com/events/135514029952782/?fref=ts
http://frentefeministausp.files.wordpress.com/2013/02/manual-da-caloura-versc3a3o-online-final.pdf
http://frentefeministausp.files.wordpress.com/2013/02/manual-da-caloura-versc3a3o-online-final.pdf
http://airtonmoreirajr.wordpress.com/2013/03/03/os-argumentos-contrarios-a-manifestacao-feminista-no-miss-bixete-usp-sao-carlos-2013/
http://4.bp.blogspot.com/-RKF8UgHVeKE/UTNmoy3ydXI/AAAAAAAA3ho/cUMKg-jQCJ0/s1600/1+a+1+a+a+a+a+a+a+a+tr+protesto+feminista.png
http://3.bp.blogspot.com/-XnfD5SdqXT4/UTNs8Cs9VoI/AAAAAAAA3i4/2Yrt8KcMGxo/s1600/1+a+1+a+a+a+a+a+a+a+tr+cinquenta+golpes+de+cinza.png
http://2.bp.blogspot.com/-Hz7T4qih_C4/UTNs7G52UCI/AAAAAAAA3iw/sdFDZLQ3mLs/s1600/1+a+1+a+a+a+a+a+a+a+tr+manual+da+caloura.png
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Um dos organizadores 

do Miss Bixete soltou esta pérola: "Se 

fosse minha namorada, não deixaria 

desfilar". 

Leitoras denunciam trotes do Poli USP: 

além do famigerado Miss Bixete, tem 

caloura lavando carro com camiseta 

branca molhada, e gravação de vídeos 

inspirados em "dick in a box" e 

"cumshot surprise".  

Enquanto isso, aquele trote da Medicina 

da USP que resultou no afogamento e 

morte de um calouro está prestes a 

completar 14 anos. Sem que ninguém 

tenha sido responsabilizado.  

Disponível em: 

<http://escrevalolaescreva.blogspot.com

.br/2013/03/guest-post-luta-e-agressao-

na-usp-de.html> Acesso em: junho / 

2013. 

8.2) Racial 

DA COR AO CORPO: A 

VIOLÊNCIA DO RACISMO  

Jurandir Freire Costa 

Há 11 anos, publicava-se em Paris as cartas 

de prisão de negro americano George 

Jacson. A Jean Genet coube a tarefa de 

introduzir a obra ao público francês. 

Introdução que, já no início, traía as 

expectativas do leitor, pois nada tinha em 

comum com os usuais prefácios ou 

comentários do gênero. Genet, o 

comentarista, tragado pela emoção do texto, 

despediu a pretensão da crítica, 

convertendo-se em aliado do combate e do 

amor do negro pelo negro. As cartas de 

Jackson, dizia ele, eram um “poema de 

amor e combate”.  

Prefaciar o presente livro colocou-nos 

diante de um dilema semelhante. 

Perguntamo-nos, insistentemente, o que 

acrescentar a esta denúncia feita de 

depoimentos que falam por si. A autora 

empresta seu talento aos oprimidos. Põe a 

serviço do negro sua generosidade e 

firmeza intelectuais. E, como resultado, 

temos esta condenação sem mágoas, este 

alerta que nos martela a consciência e ecoa 

aos ouvidos como um grande grito de 

solidariedade aos injustiçados.  

Lendo este trabalho, não nos foi possível 

deixar de evocar a inscrição definitivamente 

gravada no monumento às vitimas do 

holocausto nazista em Paris: “Pardonne, 

mais n’oublie pas.” Impossível, do mesmo 

modo, foi abordá-lo com o olhar de quem 

julga mais um produto de nossa incipiente 

indústria acadêmica de teses. A 

credibilidade do que é afirmado não nasce, 

primordialmente, dos conhecidos 

passaportes para o tantas vezes insípido 

mundo da respeitabilidade científica: “rigor 

teórico”, “coerência conceitual”, 

“fidedignidade do fato empírico”, etc. Aqui, 

a dor cria a noção; a indignação, o conceito; 

a dignidade, o discurso.  

Retomando as palavras de Marilena Chauí, 

diríamos que este não é um discurso 

competente. Nele, os cânones do protocolo 

científico, apesar de respeitados, não 

mumificam o saber. O esqueleto teórico-

metodológico é apenas o suporte de uma 

substância viva que pulsa, transpira e nos 

transmite um sentimento de honestidade 

radial. A crítica contundente não recorre ao 

ódio ou ao ressentimento para ser escutada. 

A liberdade e a igualdade são exigidas, 

reclamadas. Mas, em nome da fraternidade. 

Não nos enganemos, esta adesão terna e 

apaixonada à verdade contra a opressão tem 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/ribeiraopreto/1240052-se-fosse-minha-namorada-nao-deixaria-desfilar-diz-organizador-de-trote.shtml
http://www.feministacansada.com/post/44492821098
http://pt.scribd.com/doc/128147520/Lista-IntegraPoli-2013
http://virgula.uol.com.br/ver/noticia/nacola/2009/04/09/121092-na-cola-morte-de-calouro-da-usp-completa-10-anos-sem-nenhum-culpado
http://escrevalolaescreva.blogspot.com.br/2013/03/guest-post-luta-e-agressao-na-usp-de.html
http://escrevalolaescreva.blogspot.com.br/2013/03/guest-post-luta-e-agressao-na-usp-de.html
http://escrevalolaescreva.blogspot.com.br/2013/03/guest-post-luta-e-agressao-na-usp-de.html
http://1.bp.blogspot.com/-WPcVMcWhKeQ/UTPzPCOODlI/AAAAAAAA3sM/qmbtChrEyHA/s1600/1+a+1+a+a+a+a+a+a+a+a+tr+edison+calouro+de+medicina+da+usp+morre+afogado+em+99.jpg
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fornecido aquilo que de melhor possuímos 

nas ciências humanas.  

Comentar um trabalho deste gênero exige, 

portanto, que abdiquemos rapidamente de 

nossos velhos hábitos de pensar. É inútil, 

neste caso, duelar com a palavra. Ou, o que 

é mais corrente, procurar cindi-la e buscar 

no verso e reverso de seu âmago a 

verdadeira intenção, ideologicamente 

travestida.  

O trabalho crítico, aqui, não deve procurar 

desvendar um suposto sentido latente 

emudecido pela ruidosa máscara do 

manifesto. Muito ao contrário, deve deixar-

se conduzir pela visibilidade do testemunho 

daqueles a quem foi dada a palavra. Deve 

acompanhar a postura da autora, 

prolongando seus propósitos e intenções, 

quais sejam, tornar o saber um instrumento 

de transformações e não um objeto de 

disputa escolástica.  

Neste sentido, o estudo sobre as vicissitudes 

do negro brasileiro em ascensão social 

levou-nos, incoercivelmente, a refletir sobre 

a violência. A violência pareceu-nos a 

pedra de toque, o núcleo central do 

problema abordado. Ser negro é ser 

violentado de forma constante, contínua e 

cruel, sem pausa ou repouso, por uma dupla 

injunção: a de encarnar o corpo e os ideais 

de Ego do sujeito branco e de recusar, negar 

e anular a presença do corpo negro.  

Nisto reside, a nosso ver, a espinha dorsal 

da violência racista, violência que, mutatis 

mutandis, poderia ajudar-nos a melhor 

entender o fardo imposto a todos os 

excluídos da norma psico-sócio-somática 

criada pela classe dominante branca ou que 

se auto define desta maneira.  

Em que consiste esta violência? A autora, 

sem ambigüidades, aponta-nos seu primeiro 

traço, visto sob o ângulo da dinâmica 

intrapsíquica. A violência racista do branco 

é exercida, antes de mais nada, pela 

impiedosa tendência a destruir a identidade 

do sujeito negro. Este, através da 

internalização compulsória e brutal de um 

ideal de Ego branco, é obrigado a formular 

para si um projeto identificatório 

incompatível com as propriedades 

biológicas do seu corpo. Entre o Ego e seu 

Ideal cria-se, então, um fosso que o sujeito 

negro tenta transpor, à custa de sua 

possibilidade de felicidade, quando não de 

seu equilíbrio psíquico. 

O Ideal de Ego do negro, em contraposição 

ao que ocorre regularmente com o branco, é 

forjado, desrespeitando aquilo que, em 

linguagem psicanalítica, denominamos 

regras das identificações normativas ou 

estruturantes. Estas regras são aquelas que 

permitem ao sujeito ultrapassar a fase 

inicial do desenvolvimento psíquico onde o 

perfil de sua identidade é desenhado a partir 

de uma dupla perspectiva:  

1º) A perspectiva de olhar e do desejo do 

agente que ocupa a função materna;  

2º) A perspectiva da imagem corporal 

produzida pelo imaturo aparelho perceptivo 

da criança.  

A esta fase inaugural da construção da 

identidade do sujeito chamamos de 

narcísica, imaginária ou onipotente, termos 

indissociáveis e funcionalmente 

complementares na dinâmica mental que os 

preside e organiza.  

As regras das identificações normativas ou 

estruturantes são uma barreira contra a 

perpetuação desta posição imaginária da 

infância do homem. Acompanhando o 

desenvolvimento biológico da criança, elas 

permitem ao sujeito infantil o acesso a uma 

outra ordem do existente – a ordem da 

cultura -, onde a palavra desejos maternos 

não mais serão as únicas fontes de definição 

da “verdade” ou “realidade” de sua 

identidade. O dueto exclusivo entre a 

criança e a mãe é interrompido. Em 
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primeiro lugar, pela presença do pai e, em 

seguida, pela presença dos pares, que serão 

todos os outros sujeitos exteriores à 

comunidade familiar.  

Estas instâncias vão mostrar ao sujeito 

aquilo que lhe é permitido, proibido ou 

prescrito sentir ou exprimir, a fim de que 

sejam garantidos, simultaneamente, seu 

direito à existência, enquanto ser psíquico 

autônomo, e o da existência de seu grupo, 

enquanto comunidade histórico-social. As 

identificações normativo-estruturantes, 

propostas pelos pais aos filhos, são a 

mediação necessária entre o sujeito e a 

cultura. Mediação que se faz através das 

relações físico-emocionais criadas dentro da 

família e do estoque de significados 

lingüísticos que a cultura põe à disposição 

dos sujeitos.  

O ideal de Ego é um produto da decantação 

destas experiências. Produto formado a 

partir de imagens e palavras, representações 

e afetos que circulam incessantemente entre 

a criança e o adulto, entre o sujeito e a 

cultura. Sua função, no caso ideal, é a de 

favorecer o surgimento de uma identidade 

do sujeito, compatível com o investimento 

erótico de seu corpo e de seu pensamento, 

via indispensável a sua relação harmoniosa 

com os outros e com o mundo.  

Ao sujeito negro, esta possibilidade é, em 

grande parte, sonegada. O modelo de ideal 

de Ego que lhe é oferecido em troca da 

antiga aspiração narcísico-imaginária não é 

um modelo humano de existência psíquica 

concreta, histórica e, conseqüentemente, 

realizável ou atingível. O modelo de 

identificação normativo estruturante com o 

qual ele se defronta é o de um fetiche: o 

fetiche do branco, da brancura.  

Para o sujeito negro oprimido, os 

indivíduos brancos, diversos em suas 

efetivas realidades psíquicas, econômicas, 

sociais e culturais, ganham uma feição 

ímpar, uniforme e universal, a brancura. A 

brancura detém o olhar negro antes que ele 

penetre a falha do branco. A brancura é 

abstraída, retificada, alçada à condição de 

realidade autônoma, independente de quem 

a porta enquanto atributo étnico ou, mais 

precisamente, racial. A brancura é o fetiche 

simétrico inverso do que a autora designou 

por mito negro. Funciona como um pré-

dado, como uma essência que antecede a 

existência e manifestações históricas dos 

indivíduos reais, que são apenas seus 

arautos e atualizadores. O fetichismo em 

que se assenta a ideologia racial faz do 

predicado branco, da brancura, o “sujeito 

universal e essencial”, e do sujeito branco 

um “predicado contingente e particular”.  

Vítima dos efeitos desta alienação, pouco 

importa, então, ao sujeito negro, o que o 

branco real, enquanto indivíduo ou grupo, 

venha a fazer, sentir ou pensar. Hipnotizado 

pelo fetiche do branco, ele está condenado a 

negar tudo aquilo que contradiga o mito da 

brancura.  

O negro sabe que o branco criou a 

inquisição, o colonialismo, o imperialismo, 

o anti- semitismo, o nazismo, o stalinismo e 

tantas outras formas de despotismo e 

opressão ao longo da história. O negro 

também sabe que o branco criou a 

escravidão e a pilhagem, as guerras e as 

destruições, dizimando milhares de vidas. O 

negro sabe igualmente que, hoje como 

ontem, pela fome de lucro e poder, o branco 

condenou e condena milhões e milhões de 

seres humanos à mais abjeta degradada 

miséria física e moral.  

O negro sabe tudo isso e, talvez, muito 

mais. Porém, a brancura transcende o 

branco. Eles – indivíduo, povo, nação ou 

Estados brancos – podem “enegrer-se”. Ela, 

a brancura, permanece, branca. Nada pode 

macular esta brancura que, a ferro e fogo, 

cravou-se na consciência negra como 

sinônimo de pureza artística, nobreza 

estética, majestade moral, sabedoria 

científica etc. O belo, o bom, o justo e o 
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verdadeiro são brancos. O branco é, foi e 

continua sendo a manifestação do Espírito, 

da idéia, da Razão. O branco, a brancura, 

são os únicos artífices e legítimos herdeiros 

do progresso e desenvolvimento do homem. 

Eles são a cultura, a civilização, em uma 

palavra, a “humanidade”.  

O racismo esconde assim seu verdadeiro 

rosto. Pela repressão ou persuasão, leva o 

sujeito negro a desejar, invejar e projetar 

um futuro identificatório antagônico em 

relação à realidade de seu corpo e de sua 

história étnica e pessoal. Todo ideal 

identificatório do negro converte-se, desta 

maneira, num ideal de retorno ao passado, 

onde ele poderia ter sido branco, ou na 

projeção de um futuro, onde seu corpo e 

identidade negros deverão desaparecer.  

Não é fácil imaginar o ciclo entrópico, a 

direção mortífera imprimida a este ideal. O 

negro, no desejo de embranquecer, deseja, 

nada mais, nada menos, que a própria 

extinção. Seu projeto é o de, no futuro 

deixar de existir; sua aspiração é a de não-

ser ou não ter sido.  

Esta é, de maneira sucinta, a argumentação 

nodal da autora, quando desmonta e 

explicita os mecanismos da violência 

racista.  

Porém, como não ver, através desta mesma 

demonstração, que a ideologia da cor é , na 

verdade, a superfície de uma ideologia mais 

daninha, a ideologia do corpo. De fato, 

parece-nos evidente que o ataque racista à 

cor é o close-up de uma contenda que tem 

no corpo seu verdadeiro campo de batalha. 

Uma visão panorâmica, rapidamente, nos 

mostra que o sujeito negro, ao repudiar a 

cor, repudia radicalmente o corpo.  

Nos depoimentos colhidos e nas análises 

feitas, a autora mostra como o mito negro 

constrói-se às expensas de uma 

desvalorização sistemática dos atributos 

físicos do sujeito negro. É com desprezo, 

vergonha ou hostilidade que os depoentes 

referem-se ao “beiço grosso” do negro, 

“nariz chato e grosso” do negro, “cabelo 

ruim” do negro, “bundão” o negro, 

“primitivismo” sexual do negro e assim por 

diante.  

O segundo traço da violência racista, não 

duvidamos, é o de estabelecer por meio do 

preconceito de cor, uma relação 

persecutória entre o sujeito negro e seu 

corpo. O corpo ou a imagem corporal 

eroticamente investida é um dos 

componentes fundamentais na construção 

da identidade do indivíduo. A identidade do 

sujeito depende, em grande medida, da 

relação que ele cria com seu corpo. A 

imagem ou enunciado identificatório que o 

sujeito tem de si estão baseados na 

experiência de dor, prazer ou desprazer que 

o corpo obriga-lhe a sentir e a pensar.  

Para que o sujeito construa enunciados 

sobre identidade, de modo a criar uma 

estrutura psíquica harmoniosa, é necessário 

que o corpo seja predominantemente vivido 

e pensado como local e fonte de vida e 

prazer. As inevitáveis situações de 

sofrimento que o corpo impõe ao sujeito 

têm que ser “esquecidas”, imputadas ao 

casão ou a agentes externos ao corpo. Só 

assim o sujeito pode continuar a amar e 

cuidar daquilo que é, por excelência, 

condição de sua sobrevida.  

No dizer de Piera Aulagnier, criadora da 

teoria que inspira esta reflexão, o futuro 

identificatório do sujeito depende desta 

possibilidade de “inocentar” o corpo. Um 

corpo que não consegue ser absolvido do 

sofrimento que inflige ao sujeito tornar-se 

um corpo perseguidor, odiado, visto como 

foco permanente de ameaça de morte e de 

dor.  

Pode-se imaginar quais as seqüelas 

psíquicas derivadas desta última situação. A 

relação persecutória com o corpo expõe o 

sujeito a uma tensão mental cujo desfecho, 
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como seria previsível, é a tentativa de 

eliminar o epicentro do conflito.  

A partir do momento em que o negro toma 

consciência do racismo, seu psiquismo é 

marcado com o selo da perseguição pelo 

corpo próprio. Daí por diante, o sujeito vai 

controlar, observar, vigiar este corpo que se 

opõe à construção da identidade branca que 

ele foi coagido a desejar. A amargura, 

desespero ou revolta resultantes da 

diferença em relação ao branco vão 

traduzir-se em ódio ao corpo negro.  

A discriminação de que seu corpo é objeto 

não dá tréguas à humilhação sofrida pelo 

sujeito negro que não abdica de seus 

direitos humanos, resignando-se à passiva 

condição de “inferior”. Curiosa e trágica 

contradição. É no momento mesmo em que 

o negro reivindica sua condição de 

igualdade perante a sociedade que a 

imagem de seu corpo surge como um 

intruso, como uma mal a ser sanado, diante 

de um pensamento que se emancipa e luta 

pela liberdade. Um dos entrevistados dizia: 

“Eu sinto o problema racial como uma 

ferida. É uma coisa que penso e sinto todo o 

tempo. É um negócio que não cicatriza 

nunca.” 

Os esforços para curar a “ferida” vão então 

suceder-se numa escalada patética e 

dolorosamente inútil. Primeiro tenta-se 

metamorfosear o corpo presente, atual, de 

modo penoso e caricato. São os “pregadores 

de roupa” destinados a afilar o nariz ou 

produtos químicos usados para alisar o 

“cabelo ruim”. Em seguida, vêm as 

tentativas de aniquilar, no futuro, o corpo 

rebelde à mutação, no presente. São as 

uniões sexuais com o branco e a procriação 

do filho mulato. O filho mulato e negro 

talvez branco representam uma louca 

vingança, suicida e homicida, contra um 

corpo e uma “raça” que, obstinadamente, 

recusam o ideal branco assumido pelo 

sujeito negro.  

O andamento deste processo torna 

perceptível, assim, um outro fenômeno, tão 

bem anotado pela autora. O sujeito negro, 

possuído pelo ideal de embranquecimento, 

é forçado a querer destruir os sinais de cor 

do seu corpo e da sua prole. Mas, para 

executar este intento, compromete seu 

pensamento com o trabalho de lidar quase 

que exclusivamente com afetos e 

representações vinculados à dor e à morte.  

O pensamento do sujeito negro, parasitado 

pelo racismo, termina por fazer do prazer 

um elemento secundário na vida do corpo e 

da mente. Para o psiquismo do negro em 

ascensão, que vive o impasse consciente do 

racismo, o importante não é saber, viver e 

pensar o que poderia vir a dar-lhe prazer, 

mas o que é desejável pelo branco. E como 

o branco não deseja o corpo negro, o 

pensamento vai encarregar-se de fazê-lo 

inexistir, desaparecer enquanto 

representação mental.  

Este é o terceiro elemento constitutivo da 

violência racista. O racismo que, através da 

estigmatização da cor, amputa a dimensão 

de prazer do corpo negro, também perverte 

o pensamento do sujeito, privando-o da 

possibilidade de pensar o prazer e do prazer 

de funcionar em liberdade. O pensamento 

do negro é um pensamento sitiado, acuado e 

acossado pela dor da pressão racista. Como 

conseqüência, a dinâmica da organização 

mental é subvertida. Um dos princípios 

régios do funcionamento psíquico, o 

princípio do prazer, perde a hegemonia de 

que goza na organização dos processos 

mentais. A economia psíquica passa a 

gravitar em torno da dor, deslocando o 

prazer do centro do pensamento.  

Em termos psicanalíticos, afirmamos que o 

principal vetor de crescimento e 

desenvolvimento psicológicos é a 

experiência da satisfação. O sujeito busca 

sempre reencontrar na realidade um objeto 

que corresponda ao traço mnésico de um 

objeto primordial, matriz de uma 
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experiência de satisfação inesquecível. Este 

movimento do psiquismo com vistas à 

reedição do prazer constitui o desejo. O 

desejo, em sua vertente erótica, é este 

impulso, esta moção em direção ao objeto e 

à situação de prazer.  

Nesta busca nostálgica de satisfação 

perdida, o sujeito esbarra, é inevitável, com 

a decepção. O prazer esperado, moldado 

pela lembrança do objeto ideal de outrora, 

jamais encontra na realidade o objeto 

adequado à fantasia. Todo objeto substituto 

do objeto primordial será falho, imperfeito, 

limitado. O desejo está fadado à 

incompletude.  

Mas, esta falta consubstancial ao desejo de 

prazer é o sal da terra do continente 

psíquico. A esperança de realizar o prazer 

sonhado leva o sujeito a transformar-se, 

idealizando o futuro conforme seu ideal de 

Ego, e a transformar o mundo, na busca do 

objeto desejado. O pensamento, função e 

instrumento do Ego na definição de sua 

identidade, ao defrontar-se com a decepção, 

faz do desprazer o motor propulsor de 

novas esperanças e expectativas. A 

polarização prazer-desprazer faz o 

pensamento transitar na esfera de 

representações e afetos que concernem o 

prazer de pensar e a possibilidade de viver, 

de novo, o prazer.  

O desprazer, todos sabemos, não pertence a 

uma linhagem psíquica autônoma, diversa 

em natureza e objetivos da linhagem do 

prazer. Ele é tão-somente o momento 

negativo, o passo atrás dado num processo 

imantado pela positividade da experiência 

de satisfação. Prazer e desprazer são facetas 

de uma mesma ordem de orientação 

psíquica ou, se se quiser, de um mesmo 

princípio do funcionamento mental. Por 

conseguinte, o pensamento voltado para a 

elaboração do conflito estruturado pela 

oposição prazer/frustração é um 

pensamento fluído, criador, levado sempre 

adiante pela promessa de prazer do objeto 

idealizado.  

Diversa é a situação de pensamento atraído 

para a órbita da dor. A dor não é um 

fenômeno pertencente à série de elementos 

que compõem o regime erótico. A 

experiência da dor inscreve-se no registro 

das representações e afetos adscritos à 

ordem da morte, da destruição. Diante da 

dor, o que interessa é recompor a 

integridade do aparelho psíquico esgarçado 

pelo estímulo excessivo. Na “experiência de 

dor”, ao contrário da “experiência de 

satisfação”, o movimento do psiquismo 

rigidifica-se. Reduz-se a acionar defesas 

cujo único objetivo é controlar, dominar, 

fazer desaparecer a excitação dolorosa. O 

modelo de compreensão das reações 

psíquicas em face da dor é o da compulsão 

de repetição, como Freud demonstra a 

propósito das neuroses traumáticas. 

O pensamento do sujeito em situação de dor 

permanece insensível ao apelo erótico. O 

refluxo narcísico, em direção ao corpo-

próprio ou ao Ego, observável nestes casos, 

é um elemento coadjuvante, no drama 

central do psiquismo. Os fenômenos 

narcísicos sublinhados nos quadros da 

“experiência de dor” representam, em nosso 

ponto de vista, uma neutralização, mais ou 

menos duradoura, mais ou menos extensa, 

do princípio do prazer retira-se, recolhe-se 

aos bastidores.  

A dor não nasce, portanto, da frustração, 

nem é sinônimo de desprazer. Sua origem 

não se encontra na decepção amorosa. Seu 

ponto de irradiação não é obstáculo à 

realização do prazer, e sim o rompimento 

da homeostase psíquica provocado por um 

trauma específico produzido pela violência.  

Não iremos, no momento, deter-nos nas 

justificativas metapsicológicas que apóiam 

as distinções que acabamos de propor. Em 

outros trabalhos, procuramos demonstrar as 

razões clínico-teóricas que sustentam a 
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oposição entre “experiência de dor”, fruto 

da violência, e “experiência de 

satisfação/frustração”, correlato do 

princípio do prazer/desprazer. Basta-nos, 

agora, sem entrar em maiores considerações 

a respeito da natureza da dor e da violência, 

postular esta diferenciação interna ao 

campo psíquico. E assinalar que é neste 

estreito quadrante que o pensamento do 

sujeito negro se debate.  

A reação do pensamento negro frente à 

violência do ideal branco não é uma 

resposta ao desprazer da frustração, 

elemento periférico do conflito, mas uma 

réplica à dor. O sujeito negro diante da 

“ferida” que é a representação de sua 

imagem corporal tenta, sobretudo cicatrizar 

o que sangra. É a este trabalho de cerco à 

dor, de regeneração da lesão que o 

pensamento se dedica. A um custo que, 

como se vê neste trabalho, será cada vez 

mais alto. O tributo pago pelo negro à 

espoliação racista de seu direito à 

identidade é o de ter de conviver com um 

pensamento incapaz de formular 

enunciados de prazer sobre a identidade do 

sujeito. O racismo tende a banir da vida 

psíquica do negro todo prazer de pensar e 

todo pensamento de prazer.  

Pensar sobre a identidade negra redunda 

sempre em sofrimento para o sujeito. Em 

função disto, o pensamento cria espaços de 

censura à sua liberdade de expressão e, 

simultaneamente, suprime retalhos de sua 

própria matéria. A “ferida” do corpo 

transforma-se em “ferida” do pensamento. 

Um pensamento forçado a não representar a 

identidade real do sujeito é um pensamento 

mutilado em sua essência. Os enunciados 

do pensamento sobre a identidade do EU 

são enunciados constitutivos do 

pensamento eles mesmos.  

A violência racista subtrai ao sujeito a 

possibilidade de explorar e extrair do 

pensamento todo infinito potencial de 

criatividade, beleza e prazer que ele é capaz 

de produzir.  

O pensamento do sujeito negro é um 

pensamento que se auto-restringe. Que 

delimita fronteiras mesquinhas a sua área de 

expansão e abrangência, em virtude do 

bloqueio imposto pela dor de refletir sobre 

a própria identidade.  

As estratégias, táticas e compromissos que 

o pensamento do sujeito negro cria diante 

do racismo demonstram o que foi afirmado. 

Através dos testemunhos dos negros 

entrevistados é possível captar os rastros 

deste combate do pensamento contra a 

realidade do corpo e da identidade negra.  

Um primeiro expediente do pensamento na 

luta contra a negritude em favor do ideal 

branco, já observamos, consiste em tentar 

reverter à situação biológica do corpo, por 

meio de técnicas de correção física. O 

pensamento abandona a verdade partilhada 

pelo grupo cultural a respeito da 

imutabilidade das leis da hereditariedade. 

Deixa- se contaminar pela ilusão de poder 

interferir sobre o patrimônio genético, 

mediante o emprego de artefatos mecânicos 

aplicados à superfície corporal.  

A inutilidade deste procedimento, 

comprovada ao longo das gerações, não tem 

o poder de desmentir a ficção psíquica de 

que o atributo étnico não é um atributo 

arbitrário, assim como o são os fatos da 

ordem da cultura. O negro herda de seus 

ancestrais a crença mágica na possibilidade 

de alterar o tipo racial, sem atingir as 

estruturas genotípicas. A dissociação no 

campo do pensamento é evidente. Assim 

como ocorre com o branco, em outros 

setores da existência e da experiência 

psicossociais, a racionalidade lógica não 

consegue sobrepor-se ao impulso irracional 

para a realização imaginária do desejo.  

Para alguns, entretanto, esta etapa é 

vencida. A magia do procedimento 
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consegue ser batida pelos desmentidos 

constantes da realidade. O pensamento 

avança, então, em direção a técnicas de 

mudanças exeqüíveis e eficazes. O sujeito 

já não mais tenta converter o corpo negro 

em corpo branco. Contenta-se em renegar o 

estereótipo de comportamento, que pensa 

ser propriedade exclusiva do branco, em 

cuja supremacia acredita.  

O comportamento é, por sua natureza, mais 

plástico e flexível. A meio caminho entre o 

fato natural e o fato cultural, o 

comportamento ou conduta compõem-se, 

ao mesmo tempo, de elementos físicos, 

predicados morais, condutas sociais, 

maneiras de exprimir-se e possibilidades de 

localizar-se na ecologia urbana, em 

situações de prestígio e ascensão social. 

Assim se exprimia uma entrevistada: “Aí eu 

não sabia meu lugar, mas sabia que negra 

eu não era. Negro era sujo, eu era limpa; 

negro era burro, eu era inteligente; era 

morar na favela e eu não morava; entretanto 

negro tinha lábios e nariz grossos e eu não 

tinha.”  

A combinação de certas regras de higiene 

com certas manifestações intelectuais 

unem-se às condições de moradia e à 

miscigenação de traços físicos para 

definirem um contorno de condutas e 

posturas físico-morais, tidas como índices 

de brancura. O pensamento entrega-se a 

uma verdadeira garimpagem, tentando 

colher na “ganga” do corpo negro o “ouro 

puro” dos traços brancos. Os supostos 

predicados brancos são catados a lupa. 

Selecionados, catalogados e armazenados 

de tal sorte que o corpo e a identidade do 

sujeito são divididos em uma parte branca e 

outra negra. A primeira age, desta forma, 

como um antídoto contra a total 

identificação do sujeito com a condição de 

negro.  

O pensamento, neste nível, opera um 

compromisso. Afirma e nega a presença da 

negritude. Admite, implicitamente, que o 

negro existe, quando enumera qualificativos 

brancos, cuja escassez nega, ao mesmo 

tempo, a totalidade. A submissão ao código 

do comportamento tido como branco 

concretiza a figura racista criada pela 

mistificadora democracia racial brasileira, a 

do “negro de alma branca”.  

No entanto, o exercício da negação da 

identidade a que se livra o pensamento não 

chega, também, neste caso, a escotomizar a 

realidade da percepção. O pensamento não 

sucumbe por completo ao impacto da dor, 

interpretando a realidade corpórea de 

maneira totalmente fantasiada. Sua função 

essencial, a de dispositivos seletor e 

metabolizador de estímulos pulsionais e 

excitações vindas do mundo externo, resta 

intacta. A alteração que podemos notar 

circunscreve-se a certas zonas de sua 

organização ou a certos momentos de seu 

funcionamento. 

Em outros casos, mais dramáticos, a 

distorção é bem maior e mais radical. Um 

depoente dizia: “Eu estava crescendo como 

artista e então ia sendo aceito. Aí eu já não 

era negro. Perdi a cor... O racismo 

continuava. Eu era aceito sem cor,mas eu ia 

vivendo.”  

Perder a cor significa para o indivíduo uma 

sujeição completa ao imperativo racista. 

Aqui, pelo menos dois processos psíquicos 

de alteração do pensamento devem ser 

assinalados.  

O primeiro deles concerne à relação do 

sujeito ao enunciado sobre a “verdade” de 

sua identidade, proferido pelo branco. O 

negro que perde a cor admite que esta 

metonímia do corpo e da identidade 

coincide com a totalidade destes existentes, 

o que é eminentemente falso. Aderindo à 

ideologia racista da cor, o sujeito cauciona 

o mito negro fabricado pelo branco. Não 

apenas aceita sua cor como um predicado 

pejorativo, como pensa que suprimindo-a 
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enquanto representação do espaço, do 

pensamento, suprime sua identidade negra.  

O mesmo mecanismo de construção da 

identidade total da pessoa a partir de um 

único atributo tem sua contrapartida na 

identificação do sujeito ao papel ou função 

social de artista. Deixando de ser negro para 

ser artista, o sujeito troca o atributo 

desprezado por um outro, apreciado e 

valorizado pelo branco. A situação de 

alienação, por ter sido invertida, não perde, 

entretanto, suas características 

fundamentais. Tanto faz “perder a cor” para 

tornar-se “artista”. O resultado é sempre o 

mesmo: a identidade negra existe como um 

apêndice do desejo e da palavra do branco.  

Este é o segundo processo a que fizemos 

referência. O sujeito negro delegando ao 

branco o direito de definir sua identidade 

renuncia ao diálogo que mantém viva a 

dinâmica do pensamento. Um pensamento 

privado do confronto com outro 

pensamento perde-se num solipsismo, cujas 

conseqüências são a autolegitimação 

absoluta da “verdade” pensada ou, 

inversamente, sua absoluta negação. Esta 

lei do tudo ou nada reenvia o pensamento 

do sistema que ordena os processos 

secundários ao sistema característico dos 

processos primários. Ou seja, o pensamento 

tende a romper seus elos com a realidade e 

a reforçar suas ligações com os processos 

que estruturam as leis do inconsciente, do 

imaginário, ou qualquer outro nome que se 

prefira.  

Recorrendo, novamente, a Piera Aulagnier, 

diríamos que esta filiação do pensamento ao 

sistema dos processos primários não se dá, 

é claro, gratuitamente. Como mostra esta 

autora, o sujeito impelido a utilizar este tipo 

de defesa procura fugir à “prova da 

dúvida”, que surge do confronto com o 

pensamento de outro sujeito. Neste 

confronto, as “verdades” narcísicas 

enunciadas sobre sua própria identidade 

podem ser contraditas, levando-o à 

experiência do sofrimento. Contudo, 

evitando o desprazer de duvidar e de ver 

infirmados seus enunciados de verdade, o 

sujeito também impede seu ingresso no 

terreno das rivalidades e acordos que 

formam as “verdades partilhadas” por seus 

pares, base do convívio humano e da 

sobrevivência cultural.  

Esta tendência virtual à exclusão da “prova 

da dúvida” está presente em todo sujeito, 

dada a inclinação do psiquismo para evitar 

o desprazer. Contudo, para que esta 

virtualidade se atualize é preciso: a) que a 

“verdade” posta em dúvida atinja um 

aspecto nevrálgico da identidade do sujeito; 

b) que se encontre na realidade um outro 

sujeito com as condições necessárias para 

fazê-lo crer na ilusão de pensar em 

liberdade, sem duvidar.  

Defrontado com uma ou outra 

circunstância, ou, ainda, com as duas 

simultaneamente, o sujeito é levado a abrir 

mão da arquitetura dialógica do 

pensamento. E, conforme a dinâmica e a 

trajetória de sua vida psíquica, isto pode 

ocorrer, basicamente, de duas maneiras.  

Na primeira delas, o sujeito impermeabiliza 

o pensamento contra a intrusão do 

pensamento do outro. Encerra, por assim 

dizer, a comunicação com o exterior. Vai 

buscar no mundo interno – sensações 

físicas, afetos e representações – o aval para 

os enunciados de verdades sobre sua 

identidade. Pensamos em alguns tipos de 

pensamento psicótico ou mesmo no 

pensamento de alguns toxicômanos, em que 

a dúvida sobre o que é pensado cessa de 

existir.  

Na segunda, a direção do processo é como 

que invertida. O sujeito pára de pensar 

autonomamente, conferindo a um outro o 

direito arbitrário e onipotente de definir a 

verdade indubitável sobre sua identidade. 

Esta possibilidade caracteriza o que Piera 
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Aulagnier chamou de “estado de 

alienação”.  

Acreditamos que este último fenômeno 

descreve satisfatoriamente o que acontece 

com o pensamento do negro que “perde a 

cor” e a identidade negras, para ganhar a 

“alma branca” (artística, folclórica), 

também definida pelo branco. Visando a 

evitar a dor, o negro desiste de defender 

sua“ verdade” contra a “verdade” da 

palavra branca. Expurga de seu pensamento 

os itens relativos à questão da identidade 

que ele poderia criar e outorga ao discurso 

do branco o arbitrário poder de definir o 

que ele pode e deve pensar sobre si mesmo.  

Todavia, os entraves ao livre exercício do 

pensar podem ir mais além. O sujeito, na 

tentativa de desfazer-se da identidade negra, 

dissocia a percepção de sua representação 

psíquica. Cria no sistema de pensamento 

um ponto cego, ativamente encarregado de 

dissipar os traços das imagens e idéias 

constitutivas desta identidade.  

Aproximamo-nos, nestes limites, de um 

fenômeno francamente aparentado ao que 

conhecemos na clínica psicopatológica 

como alucinação negativa. E, assim como 

acontece na psicopatologia, o emprego 

desta defesa traz consigo conseqüências 

drásticas. O repúdio à identidade 

persecutória, fundado na alucinação 

negativa, não consegue manter-se ao longo 

do tempo. Dinâmica e economicamente 

onerosa, esta defesa provoca uma espécie 

de exaustão na capacidade de pensar. A 

identidade negra, negativamente alucinada, 

pressiona as barreiras erguidas contra sua 

irrupção no espaço psíquico reservado às 

representações. O pensamento não resiste à 

tensão de continuar “representando-a em 

branco”. Sua estrutura desmantela-se. Sua 

função de intérprete de percepções, 

emoções, desejos e defesas, cai por terra. O 

sujeito como que desiste de encontrar 

escapatórias e negociar soluções. A 

violência racista obtém seu máximo efeito.  

Assistimos, então, à invasão catastrófica de 

afetos e representações sem nome ou 

sentido, com seus correlativos sentimentos 

de perda da identidade e despersonalização: 

“contavam que (quando era pequena) falava 

muito sozinha, tinha amigos invisíveis, 

falava muito na frente do espelho; era uma 

sensação de me sentir, de me reconhecer, de 

identidade minha. Falava comigo 

mesma,me achava muito feia, me 

identificava como uma menina negra 

diferente; não tinha nenhuma menina como 

eu. Todas as meninas tinham cabelo liso, o 

nariz fino. Minha mãe mandava eu botar 

pregador de roupa no nariz para ficar menos 

chato. Depois eu fui sentindo que aquele 

negócio de olhar no espelho era uma coisa 

ruim. Um dia eu me percebi com medo de 

mim no espelho! Tive uma crise de pavor. 

Foi terrível. Fiquei um tempo grande assim; 

não podia me olhar no espelho com medo 

de reviver aquela situação”.  

O nada, o vazio, tecido no lugar da 

representação de identidade negra, é 

subitamente preenchido. A identidade 

temida e o dia da emerge como um corpo 

estranho que o pensamento, surpreendido 

em suas lacunas, nãos sabe qualificar. Após 

ter sido recusada, melhor dito, alucinada 

negativamente, volta à tona. Não com a 

“inquietante estranheza” do retorno do 

recalcado mas com a tonalidade afetiva e 

representacional própria do fato 

alucinatório. O pavor sentido foi o produto 

de um pensamento que, momentaneamente 

esvaziou-se, carregando, em sua derrocada, 

as defesas construídas contra o surgimento 

daquela identidade.  

O percurso de vida desta pessoa recapitula, 

de maneira translúcida, o que poderia ser 

tomado por uma história prototípica da 

violação do negro pelo branco. É uma 

história psíquica onde são admiravelmente 

resumidas as etapas de reação à violência, 

desde o momento inicial da resistência ao 

instante final da rendição.  
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No começo, era o diálogo com o espelho 

com os interlocutores imaginários. Imagem 

comovente da solidão do sujeito em face do 

ambiente hostil. A entrevistada procura, 

sozinha, garantir seu direito a uma 

identidade passível de ser amada. No 

entanto, as reticências que acompanham o 

processo já dão mostras da dúvida que ela 

tinha em investir amorosamente na imagem 

do corpo e no ideal de Ego negro. Em 

seguida, vem um confronto como ideal de 

Ego branco da mãe e da realidade racista do 

seu meio social. Nasce, então, a dor e a 

tentativa de forçar o espelho a reproduzir a 

imagem branca desejada ou, em caso de 

impossibilidade, ao pacificar-se, deixando 

de refletir a imagem negra desprezada. 

Finalmente, o tour de force agônico 

representado pela recusa em olhar o espelho 

que, retratando o estertor do pensamento, 

deixava passar, através das brechas das 

defesas, a imagem cautelosamente mantida 

à distância.  

A violência racista pode submeter o sujeito 

negro a uma situação cuja desumanidade 

nos desarma e deixa perplexos. Seria difícil 

encontrar o adjetivo adequado para nomear 

esta odiosa forma de opressão. 

 

8.3) Diversidade sexual 

PARADAS DE ORGULHO E 

NAZIS METROSSEXUAIS 

O coletivo RASH-SP esteve presente nas 

últimas três edições da Parada do Orgulho 

LGBT de São Paulo. Ainda que 

mantivéssemos sempre uma postura crítica 

em relação ao evento e às organizações 

do mainstream LGBT – como podem 

observar nos panfletos que distribuímos 

em 2011 e 2012 – sempre nos sentimos no 

dever de estar junto dxs heterodissidentes 

que lutam. Assim como ocorreu no ano 

passado, quando punx e skins antifascistas 

quase fomos impedidos de participar da 

Parada pela polícia, neste ano tivemos a 

companhia de uma escolta policial, que nos 

vigiou e fotografou durante todo o trajeto. 

Dias antes, um outro grupo de skins e punx 

antifascistas havia tido sua participação na 

feira cultural LGBT do Anhangabaú 

impedida por, segundo informação que 

ainda não pudemos confirmar, sugestão da 

polícia. Como de costume, consideramos 

estranho que as forças da lei e da ordem, 

que se dizem tão bem informadas sobre as 

“gangues” da cidade, nos considerem uma 

ameaça em potencial à população 

heterodissidente… mas, enfim, parece que a 

lógica será sempre a da criminalização. 

De qualquer forma, o clima nas atividades 

relacionadas à Parada do Orgulho é bem 

diferente daquele que encontramos 

na Marcha das Vadias, manifestação da 

qual participamos pela primeira vez este 

ano e onde pudemos sentir um vigor 

político que talvez nunca tenha havido na 

Parada. O espírito é totalmente outro: ao 

contrário da Parada do Orgulho, cujo 

objetivo principal parece ser pedir a 

inserção plena no mundo heterocapitalista – 

“queremos ser como você, hétero branco de 

classe média: casar, ter filhxs-herdeirxs, 

investir na bolsa de valores, explorar xs 

mais miseráveis” – a Marcha das Vadias 

não pede aceitação nem integração na 

barbárie heterocapitalista, mas exige a 

transformação profunda deste mundo. 

Assim sendo, consideramos que já não há 

mais sentido em participar da Parada do 

Orgulho LGBT, essa micareta 

heterocapitalista e policialesca. 

*** 

Já que está claro que nem a chamada 

“grande imprensa”, nem a polícia têm a 

intenção de informar a população a respeito 

das gangues nazifascistas que agem nas 

ruas da cidade, tomamos a iniciativa de 

distribuir durante a Parada deste ano um 

material com informações básicas sobre as 
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quadrilhas homofóbicas de São Paulo. É um 

material que ainda será melhorado e 

ampliado, mas que consideramos 

fundamental para que as pessoas comecem 

a se proteger melhor nas ruas. 

Panfleto distribuído durante a Parada do 

Orgulho LGBT – clique na imagem para 

ampliar 

Na noite do domingo, enquanto ainda 

fazíamos uma avaliação de tudo o que 

ocorreu durante a Parada – de como a 

organização do evento parece colaborar 

com a polícia para criminalizar os grupos 

de skins e punx antifascistas/anti-

homofóbicos e de qual teria sido o alcance 

do material que distribuímos – nos chega 

um mostruário de símbolos nazifascistas 

muito mais completo e eloquente que o 

panfleto que fizemos. Um mostruário 

ambulante que já havia circulado 

num evento pré-parada realizado em uma 

casa noturna LGBT chique, tocaria na 

Parada de São Paulo, estará também 

presente na Parada de Santo André e que 

temos que expor aqui por seu aspecto 

profundamente didático. 

Então, senhoras e senhores, depois da 

“neofeminista” (sic) nazi Sara Winter, 

temos o desprazer de apresentar o 

mostruário ambulante, digo, o dj Enrico 

Tank, mais conhecido como… 

O METROSSEXUAL NAZI!

http://rashsp.noblogs.org/files/2013/06/PANFLETO-RASH-frente2.jpg
http://rashsp.noblogs.org/files/2013/06/TANK.jpg
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1 – Bandeira Confederada – Bandeira usada 

pelos estados escravistas do sul dos Estados 

Unidos durante a Guerra de Secessão ou 

Guerra Civil Americana (1861 -1865). É 

símbolo de orgulho dos sulistas racistas dos 

Estados Unidos. 

2 – White Power (“Poder Branco”) –  Este 

punho cerrado pode ser confundido com o 

símbolo tradicional da esquerda e das lutas 

de libertação, mas na verdade representa a 

mão branca do White Power racista. Foi 

popularizado pela banda nazi inglesa 

Skrewdriver. 

3 – Logotipo da banda nazi inglesa 

Skrewdriver. 

4 – O número 8 corresponde à oitava letra 

do alfabeto – H – e o 88 é usado pelos nazis 

para representar a saudação Heil Hitler 

(“Salve Hitler”). 

5 – Cruz Celta – símbolo usado pelos White 

Power, em especial pelos Boneheads 

(pseudo-skins nazis). 

6 – Cruz de Ferro – condecoração de guerra 

alemã que, embora tenha sido criada antes 

do período nazista, é um dos grandes 

símbolos fashion pra nazistada. A da Sara 

Winter tem cerejinhas e a do nazi 

metrossexual cospe foguinho, mas é tudo a 

mesma merda. 

7 – Combat 18 – organização terrorista 

neonazi criada na Inglaterra e atuante em 

diversos países. O número 18 é uma 

referência às iniciais de Adolf Hitler. 

8 – Blood and Honour – organização 

neonazista composta basicamente por 

boneheads, cujas atividades envolvem 

concertos de rock nazi, conhecido como 

RAC (Rock Against Communism) e crimes 

de ódio. Em sua tattoo o metrossexual nazi 

combinou o nome da organização com a 

Runa Odal. 

9 – Runa Odal – É o símbolo de uma 

religião pagã chamada Odinismo. Nem a 

religião nem o símbolo é racista, mas 

ambos foram cooptados por certos setores 

da extrema direita. É uma letra do alfabeto 

rúnico, usado pelos antigos povos 

germânicos e representa o som “O”. 

Originalmente como dito, nada tem a ver 

com o nazismo, mas como foi usada como 

símbolo de uma divisão SS, passou a ser 

usada pelos neonazis. 

10 – Benito Mussolini – O “inventor” do 

fascismo, foi ditador da Itália entre 1922 e 

1943. 

11 – W.A.R. - White Aryan Resistance: 

organização neonazi criada nos Estados 

Unidos por um ex-lider da Klu Klux Klan 

chamado Tom Metzger. 

12 – Bandeira do Estado de São Paulo –

 como muitos outros símbolos mostrados 

aqui, não é racista nem fascista em sua 

http://rashsp.noblogs.org/files/2013/06/TANK2B.jpg
http://rashsp.noblogs.org/files/2013/06/TANK3.jpg
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origem, mas vem sendo apropriada por 

grupos de extrema direita, em geral 

separatistas como seus colegas fachos dos 

estados do Sul, que vêm criando toda uma 

mitologia em torno do Estado de São Paulo, 

sua história e seus símbolos. 

Bizarrices à parte, a existência de um dj 

metrossexual nazi na cidade só vem 

confirmar algumas coisas que já vínhamos 

dizendo há tempos. A primeira delas: os 

quadrilheiros nazis não são aberrações, 

criaturas monstruosas, mas pessoas 

socialmente bem adaptadas, que 

compartilham dos valores e preconceitos do 

cidadão médio. Sentem-se à vontade para 

cometer seus crimes porque contam com a 

conivência da família, dos amigos, dos 

colegas de trabalho e de escola, da polícia. 

O nazi metrossexual expõe tranquilamente, 

com muito orgulho, suas tatuagens nas 

redes sociais e ainda é contratado para tocar 

em clubes e eventos destinados às pessoas 

que deseja exterminar. 

Nesse ponto entramos em uma outra 

questão que também abordamos em nosso 

panfleto, que é a necessidade de se criar 

espaços autônomos de socialização: xs 

donxs das casas noturnas estão interessadxs 

apenas em tirar dinheiro dxs 

heterodissidentes, que acabam pagando, 

sem saber, membros de quadrilhas 

homofóbicas, sejam eles seguranças ou dj’s 

metrossexuais. Relembramos aqui o quanto 

setores heterodissidentes – ou “LGBTs”, 

propriamente ditos – se sentiram chocados 

quando, no ano passado, o 

empresário André Almada declarou 

apoio ao candidato Celso Russomanno. 

Criou-se um “comitê suprapartidário”, para 

coordenar os protestos “contra o apoio” e a 

gritaria foi grande. Como se o “pink 

market” tivesse a ver com alguma outra 

coisa além de lucro e exploração. 

Apesar de tudo, sabemos que não são 

poucxs xs que querem muito mais que 

simplesmente usufruir de privilégios em 

uma sociedade baseada na exploração e na 

desigualdade. Reafirmamos o convite feito 

em nosso panfleto, para que todxs xs que se 

encontram nas margens do 

heterocapitalismo se empoderem, aprendam 

a se defender e sigam construindo espaços 

autônomos de socialização. As ruas são 

nossas, são de todxs nós e cabe a nós torná-

las seguras e livres do ódio fascista. 

Em tempo: 

Depois que já havíamos postado o texto, 

recebemos o seguinte flyer da Parada do 

Orgulho de Santo André, que será 

realizada no próximo dia 23. Nele as 

tatuagens do metrossexual nazi aparecem 

com todo seu esplendor. É realmente 

estarrecedora a falta de informação e 

despolitização do mainstream LGBT 

tupiniquim, que chega ao absurdo de 

financiar aqueles que desejam seu 

extermínio. 

 

Recebemos também o print da seguinte 

conversa ocorrida hoje nofachobook, na 

qual o metrossexual nazi, ao ser interpelado 

por um antifa, debocha daquelxs que 

enchem seu bolso, completando a 

mensagem com a saudação nazi 88 14. 

http://rashsp.noblogs.org/post/2013/06/0

4/paradas-de-orgulho-e-nazis-

metrossexuais/> Acesso em: Junho / 2013. 

http://rashsp.noblogs.org/post/2013/06/04/paradas-de-orgulho-e-nazis-metrossexuais/
http://rashsp.noblogs.org/post/2013/06/04/paradas-de-orgulho-e-nazis-metrossexuais/
http://rashsp.noblogs.org/post/2013/06/04/paradas-de-orgulho-e-nazis-metrossexuais/
http://rashsp.noblogs.org/files/2013/06/296100_10151616829549395_189241342_n.jpg


57 
 

  



58 
 

  



59 
 

  



60 
 

  



61 
 

 


