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Apresentação
Por que nós, humanos, nos distinguimos dos outros animais? Existe uma fronteira
que separa a natureza da sociedade? O que nos singulariza diante do mundo? De qual
cultura faço parte? De quantas? Em que medida eu me constituo como indivíduo e
ser social com base na cultura? Convidamos você a buscar algumas respostas a essas
questões ao estudar esta obra de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas para o Ensino
Médio.
Mas não se iluda! As respostas não estarão prontas nem são uma verdade única.
Você terá de construí-las coletivamente lendo textos, fazendo pesquisas, investigando
sua realidade, interpretando textos filosóficos, literários, imagens, filmes, enfim, você
precisará buscar as respostas e discutir com os professores e os colegas.
Há, ainda, muitas outras perguntas do âmbito das Ciências Humanas e Sociais Aplicadas a serem feitas e respondidas, e caberá a você formulá-las, pois quem pergunta
e exercita a curiosidade já começa a enfrentar um dos desafios mais importantes da
área: desenvolver um pensamento crítico sobre muitas das questões que nos cercam.
Neste mar sem fim de informações em que vivemos no século XXI, temos de
desenvolver uma grande capacidade crítica para construir nossas próprias opiniões,
baseados em estudo, argumentos e dados confiáveis. Não basta buscar, sem critério, informações na internet, pois corremos o risco de ser enganados e manipulados.
Como saber se uma informação é falsa ou merece ser questionada? Sendo críticos,
isto é, buscando outras fontes para comparar, levantando dados e, o mais importante,
criando uma interpretação própria, com base nos dados apurados.
Esta pode ser a maior tarefa da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas:
contribuir para que os cidadãos exercitem suas habilidades intelectuais e adquiram
conhecimentos que os tornem capazes de construir uma leitura do mundo que os
cerca. Isso os ajudará a fazer suas escolhas com autonomia, responsabilidade e baseados em argumentos. Ou seja: não se trata de, simplesmente, memorizar informações
para fazer uma prova. Bem mais do que isso, esta obra propõe que você seja capaz de
pensar por conta própria, que seja dono de suas próprias ideias. Para isso, oferecemos
um conjunto de perguntas e problemas vividos pela nossa sociedade e para os quais
vamos buscar construir, juntos, respostas e soluções, a partir de uma análise bem
fundamentada e de um pensamento crítico.
Para que serve tudo isso? Para nos constituirmos em cidadãos responsáveis pelas
nossas escolhas e pela vida coletiva. Para que possamos compreender e respeitar os
direitos do outro e as necessidades do planeta em que vivemos. Para que todos possamos, enfim, viver com dignidade.
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Conheça sua obra!
Esta obra está organizada em torno de um conjunto de textos e atividades que vão se intercalando: a proposta
é convidar o estudante a ter um papel ativo em sala de aula, produzindo pesquisas e reflexões para construir conhecimentos e também um pensamento crítico.

SEÇÕES
LER...
Atividades baseadas em textos de diferentes linguagens com
vistas a trabalhar habilidades como comparar, observar, analisar e produzir reflexões a partir da leitura e do diálogo entre
estudantes e professor.

PONTO DE VISTA
Atividades em que será necessário identificar as opiniões e os
argumentos de um ou mais autores para, em seguida, elaborar
uma opinião própria, concordando ou discordando do(s) autor(es) e apresentando novos argumentos com base no que já
foi trabalhado, em pesquisas ou na experiência pessoal.

NARRATIVAS
Textos de pessoas que contam algo relacionado com o tema do
capítulo; o objetivo é incentivar uma discussão inicial acerca do
que vai ser problematizado no capítulo.

PESQUISA
Ao realizar pesquisas, os estudantes assumem um papel ativo na construção do conhecimento trazendo novos elementos e ideias para a reflexão conjunta de professor e colegas.
As propostas de pesquisa apresentam roteiros com um passo a passo na perspectiva de oferecer estratégias de maior
rigor metodológico.

PARE e PENSE
Oferece um apoio para a leitura dos textos explicativos dos
temas dos capítulos propondo questões que não se limitam
à identificação de informações no texto, mas visam fomentar reflexões e extrapolações em relação ao que está sendo
discutindo.

RELEITURA
Esforço de síntese e de elaboração de conclusões acerca de
temas relacionados ao mundo em que vivemos, à luz do que
foi trabalhado ao longo do capítulo.

LER, ASSISTIR, NAVEGAR
Indicação de livros, artigos, filmes, documentários e sites
que possam ampliar os conceitos e ideias trabalhadas no capítulo. É sempre acompanhado de um pequeno texto sobre
o conteúdo da obra sugerida.

ENEM
Seleção de questões do Exame Nacional do Ensino Médio
que mobilizam conteúdos estudados em cada capítulo.

ENTENDA A BNCC
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento elaborado por especialistas de todas as áreas
do conhecimento com a colaboração de milhares de professores e educadores; ela orienta o desenvolvimento de
práticas em sala de aula que promovam uma formação humana integral e, também, a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Além disso, esse documento define o conjunto de aprendizagens essenciais
que todos os estudantes brasileiros devem ter ao término da Educação Básica.
A BNCC traz Competências Gerais, Competências Específicas e Habilidades para as quatro áreas do
conhecimento; elas visam assegurar a formação básica comum dos estudantes.
É importante que você entenda o conceito de competência, pois ele é o eixo condutor das aprendizagens da
Educação Básica.
Pode-se definir competência como mobilização de:
• conhecimentos (conceitos e procedimentos);
• habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais);
• atitudes e valores a fim de resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania
e do mundo do trabalho.
A BNCC estabelece um conjunto de dez Competências Gerais, que devem ser trabalhadas ao longo de toda a
Educação Básica, e de diversas Competências Específicas e Habilidades próprias de cada área do conhecimento.

BNCC
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Nas diferentes etapas do livro você encontrará ícones bastante visíveis que identificam tanto as
Competências Específicas da área como as Habilidades trabalhadas nas seções e atividades que
compõem as etapas. É importante que você entenda essas Competências e Habilidades para aproveitar melhor as proposições de cada projeto. Nas páginas 143-144 você encontra todas as
Competências e Habilidades da BNCC que foram utilizadas na obra.
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O

bserve essas imagens. O que elas revelam
sobre a cultura das sociedades contemporâneas? Será que nossa maneira de
viver pode revelar um pouco dessa cultura? Quando falamos em cultura, geralmente pensamos em
situações relacionadas com entretenimento: música,
teatro, cinema e literatura, por exemplo. Mas será
que nossos hábitos sociais também revelam traços
importantes da nossa cultura? O ritmo e o modo
como consumimos indicam muito do que somos,
mas nem sempre pensamos nesses hábitos como
traços de uma cultura. Muitas vezes nem mesmo
desconfiamos de que se trata de características cul-

turais e têm um impacto profundo em nossa vida.
Ao consumirmos sempre mais, não provocamos somente efeitos nocivos à natureza, mas colocamos
em risco nossa própria existência. Assim, ainda que
acreditemos que natureza e cultura são coisas distintas e desconectadas, elas têm uma ligação importante. Os grupos humanos e as sociedades não
são culturalmente homogêneos, mas constituídos
na diversidade. No entanto, a homogeneização de
padrões de consumo e de determinado estilo de
vida, aprofundada com a globalização, tem impactos na diversidade da própria humanidade e provoca efeitos importantes na natureza.

 Nessa foto vemos o rio Teles Pires, em Mato Grosso, 2019. Muitas vezes separamos natureza e cultura. Mas será que há alguma relação
6

entre essas duas coisas? Por que devemos preservar essa paisagem natural? Preservar os recursos naturais é uma atitude cultural?

STR/Mamunur Rashid/NurPhoto/AFP

 Poluição provocada por descarte incorreto de resíduos e inexistência de rede de

Kiev.Victor/Shutterstock

esgoto adequada, em foto do rio Turag, em Bangladesh, 2020. Essa cena, comum
em diversas cidades do mundo, nos coloca diante de um dos principais problemas
ambientais e sociais que vivemos atualmente.

 Templos do consumo, os shoppings centers reúnem uma diversidade de serviços: lojas,

praça de alimentação, bancos, cinemas, etc. Atualmente esses locais recebem muitos
consumidores, ávidos por novos produtos e serviços. Mas será que nosso consumo não
tem consequências ambientais? Dubai, Emirados Árabes, 2015.

O QUE
VAMOS

ESTUDAR

Neste capítulo vamos refletir sobre um tema que está presente em nossa
vida de diversas formas: a cultura. Cada sociedade produz sua própria cultura
e é reflexo dela, tanto do ponto de vista dos bens materiais que produz como
do seu modo de vida. Assim, é importante perceber que as diferentes culturas
promovem a diversidade e a riqueza de uma sociedade. Ao tratarmos desse
tema, vamos estudar também as relações entre natureza e cultura e suas
implicações para o meio ambiente.
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Reproduzimos abaixo alguns trechos da Carta da Terra, assim como a imagem de divulgação desse documento.
A ideia de elaborar a Carta surgiu na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada em junho de 1992, no Rio de Janeiro (RJ), em evento que ficou conhecido como Rio-92. Como os governos não
chegaram a um acordo sobre o texto, o documento só foi aprovado em 2000. De acordo com Leonardo Boff, teólogo, filósofo e professor brasileiro, a Carta da Terra apresenta uma visão ampla e integradora, uma vez que reúne
diversos aspectos relacionados com valorização da vida em nosso planeta. Além disso, articula preocupações com
degradação ambiental, injustiça social, pobreza e conflitos étnicos. Desse modo, a Carta fortalece valores como paz,
democracia, justiça e ética, que são princípios fundamentais da humanidade. Após a leitura do texto e da imagem,
reúna-se com alguns colegas e façam as atividades propostas no Roteiro de trabalho.

 Imagem de divulgação da Carta da Terra.
A CARTA DA TERRA
[...]
Terra, Nosso Lar
A humanidade é parte de um vasto universo em evolução. A Terra, nosso lar, está viva com uma comunidade de vida
única. As forças da natureza fazem da existência uma aventura exigente e incerta, mas a Terra providenciou as condições
essenciais para a evolução da vida. A capacidade de recuperação da comunidade da vida e o bem-estar da humanidade
dependem da preservação de uma biosfera saudável com todos [os] seus sistemas ecológicos, uma rica variedade de plantas
e animais, solos férteis, águas puras e ar limpo. O meio ambiente global com seus recursos finitos é uma preocupação comum
de todas as pessoas. A proteção da vitalidade, diversidade e beleza da Terra é um dever sagrado.
A Situação Global
Os padrões dominantes de produção e consumo estão causando devastação ambiental, redução dos recursos
e uma massiva extinção de espécies. Comunidades estão sendo arruinadas. Os benefícios do desenvolvimento não
estão sendo divididos equitativamente e o fosso entre ricos e pobres está aumentando. A injustiça, a pobreza, a ignorância e os conflitos violentos têm aumentado e são causa de grande sofrimento. O crescimento sem precedentes da
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CAPÍTULO 1

população humana tem sobrecarregado os sistemas ecológico e social. As bases da segurança global estão ameaçadas. Essas tendências são perigosas, mas não inevitáveis.
[...]
PRINCÍPIOS
1.
2.
3.
4.

I. RESPEITAR E CUIDAR DA COMUNIDADE DA VIDA
Respeitar a Terra e a vida em toda [a] sua diversidade.
Cuidar da comunidade da vida com compreensão, compaixão e amor.
Construir sociedades democráticas que sejam justas, participativas, sustentáveis e pacíficas.
Garantir as dádivas e a beleza da Terra para as atuais e as futuras gerações.

II. INTEGRIDADE ECOLÓGICA
5. Proteger e restaurar a integridade dos sistemas ecológicos da Terra, com especial preocupação pela diversidade biológica e pelos processos naturais que sustentam a vida.
6. Prevenir o dano ao ambiente como o melhor método de proteção ambiental e, quando o conhecimento for
limitado, assumir uma postura de precaução.
7. Adotar padrões de produção, consumo e reprodução que protejam as capacidades regenerativas da Terra, os
direitos humanos e o bem-estar comunitário.
8. Avançar o estudo da sustentabilidade ecológica e promover a troca aberta e a ampla aplicação do conhecimento adquirido.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
[...]

III. JUSTIÇA SOCIAL E ECONÔMICA
Erradicar a pobreza como um imperativo ético, social e ambiental.
Garantir que as atividades e instituições econômicas em todos os níveis promovam o desenvolvimento humano de forma equitativa e sustentável.
Afirmar a igualdade e a equidade de gênero como pré-requisitos para o desenvolvimento sustentável e assegurar o acesso universal à educação, assistência de saúde e às oportunidades econômicas.
Defender, sem discriminação, os direitos de todas as pessoas a um ambiente natural e social, capaz de assegurar a dignidade humana, a saúde corporal e o bem-estar espiritual, concedendo especial atenção aos
direitos dos povos indígenas e minorias.
IV. DEMOCRACIA, NÃO VIOLÊNCIA E PAZ
Fortalecer as instituições democráticas em todos os níveis e proporcionar-lhes transparência e prestação de
contas no exercício do governo, participação inclusiva na tomada de decisões, e acesso à justiça.
Integrar, na educação formal e na aprendizagem ao longo da vida, os conhecimentos, valores e habilidades
necessárias para um modo de vida sustentável.
Tratar todos os seres vivos com respeito e consideração.
Promover uma cultura de tolerância, não violência e paz.

Disponível em: https://antigo.mma.gov.br/educacao-ambiental/pol%C3%ADtica-nacional-de-educa%C3%A7%C3%A3o-ambiental/documentos-referenciais/
item/8071-carta-da-terra.html/. Acesso em: 13 abr. 2021.
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1. Por que o consumo excessivo é negativo e o consumo sustentável é fundamental para nossa vida na Terra?
2. Por que a democracia e a justiça social devem ser valorizadas?
3. As formas de consumo podem ser consideradas características culturais?
4. Depois de responder a essas perguntas, cada grupo deve escolher três princípios propostos na Carta da
Terra e elaborar um pequeno texto explicando por que esses princípios são fundamentais para promover o
cuidado ambiental e a justiça social. Se possível, entrem no link do Ministério do Meio Ambiente, indicado
na fonte do texto, e consulte a Carta na íntegra.
5. Em seguida, elaborem uma lista de ações que fortaleçam os princípios que escolheram. Com base nessas
ações, elejam aquela que consideram a mais importante e criem um cartaz digital, com uma ilustração e
uma frase que promova a consciência sobre essa ação.
6. Depois que todos os cartazes digitais estiverem prontos, cada grupo deve apresentar o resultado de seu trabalho
para toda a turma. Em seguida, organizem uma forma criativa de divulgar os cartazes nas redes sociais.
!"#$%&'"(&()$*#$%"+(,-.-/&!&01"1&(&(102&%301"1&
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A Carta da Terra é um documento que trata de uma ideia muito importante:
humanidade e natureza não podem ser pensadas separadamente. Vivemos em um
momento em que a população humana consome recursos naturais equivalentes a
1,75 do planeta Terra por ano; ou seja, o nosso consumo mundial de nutrientes do
solo, da água e do ar é maior do que a capacidade de renovação e oferta desses
nutrientes. Há um modo de contar quantos dias levamos para consumir o que o
planeta pode gerar a cada ano. Essa conta é chamada de Dia de Sobrecarga da
Terra, isto é, o dia a partir do qual estamos usando mais recursos do que a Terra
conseguiu renovar em um ano. De acordo com esse cálculo, feito desde 1986 pela
Global Footprint Network, a situação requer atenção e providências urgentes. Em
1993, consumimos tudo o que a Terra podia produzir naquele ano no dia 21 de
outubro. Em 2003 foi antes, 22 de setembro, e, em 2017, mais cedo ainda, em
2 de agosto. De acordo com informações do site do Museu do Amanhã, desde
2001 o dia de Sobrecarga da Terra tem sido antecipado, em média, três dias a
cada ano. Isso significa que esgotamos os recursos naturais renováveis com maior
rapidez, uma indicação clara do aumento do consumo desenfreado.
Parece difícil de entender? Então, imagine uma situação simples. Suponha que
você tenha determinada quantidade de alimentos para consumir no dia a dia em
sua casa. Pois bem, imagine agora que todo esse estoque, que deveria suprir suas
necessidades por um mês, fosse consumido em vinte dias. O que aconteceria?
Esgotado esse estoque, como sua família viveria? É exatamente isso que, segundo
os cálculos do Dia de Sobrecarga da Terra, está acontecendo em nosso planeta. O
estoque de recursos naturais é consumido de tal modo que fica impossível repô-los adequadamente; ou seja, consumimos mais do que deveríamos.
Durante muito tempo, entretanto, acreditou-se que os recursos naturais da
Terra eram inesgotáveis e estariam sempre disponíveis para nosso consumo, pois
acreditávamos que nossa inteligência e habilidade técnica nos permitiriam dominar a natureza e dela tirar proveito, sem causar nenhum efeito negativo. Contudo, essa suposta superioridade nos colocou, há
um bom tempo, em uma situação que merece e
deve ser repensada: o domínio humano sobre a
natureza, aliado ao esgotamento de recursos naturais, é sustentável? Até que ponto nosso modo
de vida compromete a vida natural e humana? A
cultura contemporânea, marcada por consumo
intenso e insustentável, precisa ser reavaliada?
Podemos dizer que o modelo humano de consumo vai nos levar a uma situação de esgotamento
da Terra, caso não mudemos o rumo das coisas. A
poluição atmosférica, a produção de energia nuclear, o desmatamento de florestas, a gigantesca
produção de lixo e seu descarte sem critérios são
exemplos de um modo de vida guiado pela lógica
de que a Terra está a nosso serviço de modo ilimitado. A ideia de que a Terra está a nosso inteiro
dispor é fruto de uma cultura em cujo centro está
o consumismo inconsequente. Para compreender
um pouco melhor como isso se dá, vamos refletir
sobre o que significa cultura e sobre a relação da
cultura com a natureza.
Segundo Heinrich Rickert (1863-1936), a natureza é “o conjunto de coisas nascidas por elas
mesmas, originárias de si mesmas e entregues
 Esse cartaz integra a campanha social da ONG WWF (World Wildlife
ao seu próprio crescimento”. A cultura, por sua
Fund, ou, em português, Fundo Mundial da Natureza) e foi criado em
2014, para o Dia de Sobrecarga da Terra (em inglês, Earth Over Shoot).
vez, seria aquilo que possui sentido e valor consNa imagem, o desenho da ampulheta é uma metáfora
truídos pela humanidade. Objetos da natureza
do esgotamento dos recursos naturais. Disponível em:
podem ter valor cultural, mas para isso é prehttps://www.wwf.org.br/informacoes/sala_de_imprensa/?40863/
ciso que neles ocorra alguma intervenção huma19-de-Agosto-Dia-da-Sobrecarga-da-Terra. Acesso em: 20 ago. 2020.
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na. O que caracteriza a cultura é a capacidade de conferir sentido através de uma
construção que utiliza a linguagem e a inteligência humana. Se pensarmos em
um bonsai em termos naturais, por exemplo, diremos que se trata uma árvore
comum; do ponto de vista
da cultura, porém, o bonsai
possui uma série de valores.
O fato de ser, por definição,
algo “cultivado, plantado em
bandeja ou vaso”, envolve
elementos culturais; ou seja,
o bonsai é resultado de um
processo de criação que envolve uma série de técnicas
para que a árvore se desenvolva em miniatura.
Um aspecto importante para entender a cultura
está relacionado com o par
conceitual instinto e inteligência. Podemos chamar de
instinto as inclinações naturais ligadas à preservação da
própria vida, como resposta
imediata ao ambiente em
que estamos. Por exemplo,
quando sentimos frio, buscamos abrigo; quando temos  Você provavelmente já viu essa pequena árvore, o bonsai, muito cultivado pelos japoneses,
fome, buscamos alimento,
embora tenha origem no Império Chinês. Com a imigração japonesa e chinesa para o Brasil,
hoje essa técnica de cultivo de árvores anãs é bastante difundida por aqui.
e assim por diante. Já a inteligência pode ser definida
como a capacidade humana
que nos permite compreender fatos, resolver problemas, adaptarmo-nos a novas
situações, comunicarmo-nos, lidarmos com a vida em sociedade e com o trabalho, entre outras coisas. Tudo isso tem relação com a cultura.
Desse modo, é possível concluir que os objetos da cultura são aqueles criados
ou transformados pelo ser humano, ainda que esses objetos sejam, a princípio,
resultado de processos naturais.
Mas a cultura não envolve somente objetos naturais tornados culturais. Na
maioria dos casos, o que chamamos de objetos culturais são aqueles criados pela
humanidade e dotados de sentidos e valores; por exemplo: mitos, lendas, crenças
religiosas, organizações políticas, produções artísticas, ideias científicas, práticas
morais, conceitos filosóficos, costumes, esportes.
Assim, refletir sobre como os objetos culturais são criados e transformados
e sobre os próprios itens culturais (seu estilo, sua forma e função, seu modo de
se relacionar com as diferentes sociedades) nos ajuda a compreender que a cultura está relacionada à criação humana e possui, portanto, uma variação muito
grande no tempo e no espaço. Ou seja, ela varia de época para época e de lugar
para lugar. Outro aspecto a ser destacado é que recebemos a cultura de nossos
ancestrais, acrescentamos novos elementos e passamos para as gerações futuras
um novo conjunto de valores culturais. Assim, é importante refletir sobre como
lidar com as mudanças culturais em nossa sociedade, pois a
cultura não é estática, mas dinâmica.
PARE e PENSE
Tais aspectos da cultura nos colocam diante de um
problema importante: em um momento em que a cul1. Explique o que é o Dia de Sobrecarga na Terra
tura tende, cada vez mais, à produção em massa e à
e qual é a relação desse dia com o consumismo.
homogeneização, como podemos pensar a diversidade
cultural? Tornar as culturas homogêneas afeta ou pode
2. De acordo com o que você estudou até agora,
afetar certas tradições culturais, fazendo com que dequal é a diferença entre natureza e cultura?
sapareçam?
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Nessa primeira parte do capítulo, conhecemos alguns impactos do consumismo nos
recursos naturais que nosso planeta é capaz
de gerar. A explicação sobre o Dia de Sobrecarga permite perceber quanto nossos hábitos sociais e culturais podem colocar em risco
nossa vida e a do planeta como um todo.
Agora chegou a hora de discutir esse tema
na forma de um debate. Mas, para isso, será
preciso elaborar argumentos que fundamentem as opiniões e estejam baseados em premissas que justifiquem essas opiniões.
Você já jogou xadrez? Talvez não tenha
jogado, mas trata-se de um jogo que exige bastante raciocínio. Cada movimento de
uma peça representa um conjunto de alternativas para seu adversário, assim como para
você. Cada jogada pode ser considerada
uma premissa que levará a determinada conclusão. E o que é uma premissa? Segundo a
filósofa e professora Patrícia Velasco, premissa é tudo aquilo que justifica ou fundamenta
adequadamente uma conclusão. Premissas
e conclusão fazem parte de um argumento,
de tal maneira que as primeiras garantam,
justifiquem ou sirvam como evidências para
a segunda. Assim, para compreendermos
e aceitarmos uma conclusão, é preciso que
ela esteja apoiada em premissas que a fundamentem. Agora que você já sabe o que é
uma premissa e qual é sua relação com uma
conclusão ou com ideias que defendemos,
vamos às regras do nosso debate, indicadas
no Roteiro de trabalho.

DE

PONTO DE VISTA

B I LI DA

 O xadrez do pensamento: você já pensou sobre a maneira como raciocinamos?
Nosso pensamento segue regras para chegar a determinadas conclusões?
Na fotografia, uma garota aparentemente joga xadrez com um chimpanzé.
Londres, Inglaterra, 1955.

Ralph Morse/The LIFE Picture Collection via Getty Images

Roteiro de trabalho
1. Com a coordenação do professor, dividam a turma em quatro grupos.
2. Escolham quatro temas relacionados
com o consumismo e com o impacto
deste na oferta de recursos naturais.
3. Cada grupo deverá explorar apenas um desses temas, elaborando
argumentos (não se esqueçam das
premissas que fundamentam suas
 Nessa foto, de Ralph Morse, as peças de xadrez são substituídas por mísseis,
conclusões!) que comprovem a
com um mapa-múndi ao fundo. Ainda que o raciocínio esteja relacionado
opinião da equipe quanto ao imcom as estratégias militares no âmbito da geopolítica, devemos considerar os
impactos sociais e culturais dessas estratégias. Foto de 1971.
pacto do consumismo na oferta de
recursos naturais de nosso planeta.
Criar esses argumentos pode demorar um pouco, mas é importante que sejam bem elaborados.
4. Depois, cada grupo deve apresentar seus argumentos para a turma. Os demais grupos poderão indicar
falhas nos argumentos apresentados ou explicar por que são bons argumentos.
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Vernon Merritt III/The LIFE Picture Collection via Getty Images

No livro O que é cultura, o antropólogo e professor José Luiz dos Santos apresenta duas concepções de cultura. Para que possamos continuar
nosso estudo sobre esse tema, vale a pena compreender ambas.
A primeira dessas concepções preocupa-se com todos os aspectos de
uma realidade social. Assim, cultura diz respeito a tudo aquilo que caracteriza a existência social de um povo ou nação, ou então de grupos no
interior de uma sociedade. Podemos assim falar na cultura francesa ou na
cultura xavante. Do mesmo modo falamos na cultura camponesa ou então
na cultura dos antigos astecas. Nesses casos, cultura refere-se a realidades
sociais bem distintas. No entanto, o sentido em que se fala de cultura é
o mesmo: em cada caso dar conta das características dos agrupamentos
a que se refere, preocupando-se com a totalidade dessas características,
digam elas respeito às maneiras de conceber e organizar a vida social ou a
seus aspectos materiais.
SANTOS, José Luiz dos. O que é cultura. São Paulo: Brasiliense, 1983. p. 24.

[...] Vamos à segunda. Neste caso, quando falamos em cultura, estamos nos referindo mais especificamente ao conhecimento, às ideias
e crenças, assim como às maneiras como eles existem na vida social.
Observem que mesmo aqui a referência à totalidade de características de uma realidade social está presente, já que não se pode falar
em conhecimento, ideias, crenças sem pensar na sociedade à qual se
referem. O que ocorre é que há uma ênfase especial no conhecimento
e dimensões associadas. Entendemos nesse caso que a cultura diz
respeito a uma esfera, a um domínio da vida social.
De acordo com a segunda concepção, quando falarmos em cultura
francesa poderemos estar fazendo referência à língua francesa, à sua
literatura, aos conhecimentos filosófico, científico e artístico produzidos na França e às instituições mais de perto associadas a eles.

 Nova York, EUA, 1969.
Ashish Vaishnav/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

 Mumbai, Índia, 2020.
Arun Nevader/WireImage/Getty Images

De acordo com o autor, quando falamos em cultura, nos referimos
a diversos aspectos que caracterizam determinado povo ou sociedade. Esse conjunto de características é que fornece a identidade dessa
sociedade, seu modo de ser e existir. É por esse motivo que o texto
fala de cultura francesa e cultura asteca, por exemplo. Nós, brasileiros,
temos um modo próprio de vida, que está presente na cultura brasileira. Contudo, em cada estado de nosso país há uma cultura diferente,
própria do lugar e das pessoas que lá vivem. Assim, cada grupo ou
sociedade tem um tipo específico de cultura. E isso é fundamental,
pois nos mostra a diversidade cultural de nosso planeta, pois cada
sociedade tem uma maneira diferente de viver. Mas, além dessa concepção de cultura, há, segundo o autor, uma segunda.

SANTOS, José Luiz dos. Op. cit., p. 24-25.

Essa segunda concepção de cultura nos mostra que ela é um conjunto de conhecimentos, ideias e crenças. Pode se manifestar na
literatura e na ciência, como diz o texto, mas também está presente
em diversas outras manifestações culturais e artísticas, como a dança,
o teatro, o cinema, etc. A literatura de cordel, por exemplo, é uma das
expressões da cultura nordestina. O samba é um dos símbolos da cultura brasileira, enquanto o tango é um traço característico da cultura
argentina.
As duas concepções apresentadas por José Luiz dos Santos, entretanto, não estão separadas; afinal, os bens culturais estão diretamente
associados a um povo ou sociedade. Se o modo de ser e existir é
aquilo que caracteriza culturalmente uma sociedade, os bens culturais
são a expressão desse modo de ser e existir, revelam os valores dessa
sociedade. Nesse sentido, as imagens ao lado também podem ser tomadas como expressões culturais, pois cada povo possui um tipo de
vestuário segundo o seu modo de vida

 Vancouver, Canadá, 2017.
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O vestuário também pode revelar aspectos de diferentes culturas, como evidenciam as
fotografias da página anterior. Muitas pessoas, interessadas em compreender as dinâmicas
culturais, estudam as roupas e as formas de vestir de determinado povo ou lugar. O fotógrafo
russo Alexander Khimushin tem um projeto chamado O mundo em faces, no qual retrata
a diversidade do mundo através de fotografias de diferentes povos. Você pode conhecer
o trabalho desse artista no seguinte endereço: https://revistak7.com.br/post/as-diferentesculturas-ao-redor-do. Acesso em: 13 abr. 2021.
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1. Explique o que é cultura material e cultura
imaterial.
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2. Qual é a relação entre cultura e sociedade?
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–, a diversidade cultural garante a existência de diferentes modos de vida. Por essa razão, é preciso respeitar e preservar a diversidade cultural, inclusive porque
o intercâmbio entre diferentes culturas pode ajudar a
encontrar soluções para vários problemas. Cada cultura, cada povo constrói sentidos e valores para seu
modo de estar no mundo.
Dentro dessa diversidade, existem culturas que não
separam a esfera do humano da esfera da natureza.
A cultura dos A’úwe-Xavante, povo indígena do
Mato Grosso, é um exemplo disso.

HA

Como vimos, a cultura confere identidade a cada
sociedade e pode variar com o tempo. Além disso, ao
pensarmos nas diferentes culturas, chegamos à ideia
de diversidade cultural, que pode ser expressa tanto
na cultura material quanto na cultura imaterial. A
cultura material é composta de bens culturais que podemos ver, tocar, que existem fisicamente. Por exemplo, pinturas, esculturas, arquitetura, fotografia, livros.
A cultura imaterial compreende fazeres, práticas e manifestações que não podem ser tocadas, não existem
como algo concreto ou material. Expressões linguísticas, festas populares e religiosas, músicas e a culinária
são exemplos de cultura imaterial. Assim, o conjunto
arquitetônico das cidades históricas de Minas Gerais
faz parte do patrimônio cultural material do Brasil,
enquanto os festejos de São João são um patrimônio
cultural imaterial de diversos estados brasileiros, sobretudo do Nordeste.
Se a cultura é uma das formas de coesão ou unidade social – pois mantém viva a identidade de um povo
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De acordo com a pesquisadora Xanda Miranda, os indígenas constroem sua vida com base na própria natureza, sem
distinguir-se dela ou dominá-la, e essa é uma característica fundamental de suas culturas. O texto que reproduzimos a
seguir nos ajuda a compreender por que a preservação das culturas tradicionais é tão importante, uma vez que serve de
alerta sobre nossa relação com o meio ambiente. O texto parte de uma reflexão de Francisco Devanir Wetsa Poyanawa,
educador indígena que habita uma Terra Indígena poyanawa, no Acre. Ele fala, a princípio, dos A’úwe-Xavante, etnia
do Mato Grosso; depois, explica como vive seu próprio povo. Após a leitura do texto, responda às questões propostas
no Roteiro de trabalho.
O A’úwe-Xavante depende do cerrado e o cerrado depende do A’úwe-Xavante. Os animais dependem do cerrado,
e o cerrado depende dos animais. Os animais dependem do A’úwe-Xavante, e o A’úwe-Xavante depende dos animais.
Isso é o RÓ. RÓ significa tudo para os caçadores A’úwe-Xavante: o cerrado, os animais, os frutos, as flores, as ervas, o
rio e tudo mais. Nós queremos preservar o RÓ. Através do RÓ garantiremos o futuro das novas gerações: a comida, os
casamentos, os rituais e a força de ser A’úwe-Xavante. Se estiver tudo bem com RÓ, continuaremos a ser A’úwe-Xavante.
O caçador anda no RÓ e aprende a amá-lo. As mulheres aprendem a amá-lo porque o casamento depende do RÓ e porque
também andam lá para pegar as frutas. Antigamente o RÓ era assim: havia a aldeia, em volta a roça, em volta as frutas, em
volta a caça junto com os espíritos, em volta mais caça e mais caça sempre junto com os espíritos. Os espíritos ajudavam a
descobrir os segredos que o RÓ escondia: onde estava a força do caçador, onde estava a caça, onde tinha cobra e outros
segredos. Os caçadores iam pegar a caça mais longe da aldeia, assim os animais fugiam em direção à aldeia. Depois os
caçadores iam a outro lugar longe da aldeia. Assim os filhotes iam crescendo sempre e esqueciam a tragédia da caçada.
45
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Mais longe que isto só estavam o céu e a outra aldeia onde moram os mortos. Mas hoje os rapazes não estão aprendendo
a amar o RÓ, nunca andaram, caçaram, nem sabem cuidar dele, querem plantar arroz e soja. Hoje as novas gerações
querem comprar comida de fora, esqueceram que a comida vem do RÓ, não da cidade. As mulheres A’úwe-Xavante continuam a amar o RÓ, sabem que só se ele existir poderão se casar e casar seus filhos e filhas.
A minha comunidade e todo o povo Poyanawa foram obrigados a se adaptar ao sistema do homem branco muito
cedo, tendo como resultado a quase extinção de nossa cultura. Em 1985, ficamos livres dos patrões seringalistas e, sem
sombra de dúvidas, a nossa cultura estava bastante fragmentada. Durante todos esses anos, tiraram muitas coisas de
nós, mas nunca o direito de sermos índios. Por esta razão, estamos trabalhando na revitalização de nossas tradições,
principalmente a língua materna, que é uma das identidades de um povo.
Estamos considerando como base para esse resgate as nossas escolas. Sabemos que o progresso de uma comunidade torna-se fortalecido através do ensino escolar, porque as crianças são o futuro. Assim, esperamos recuperar nossos rituais, nossas
músicas, danças. E viveremos com dignidade e respeito, como um povo diferenciado, pois ser diferente não é ser inferior.
MIRANDA, Xanda. Educação indígena: uma visão a partir do meio ambiente. In: MELLO, Soraia Silva; TRAJBER, Rachel.
Vamos cuidar do Brasil: conceitos e práticas em educação ambiental na escola. Brasil: Ministério da Educação, Coordenação
Geral de Educação Ambiental/Ministério do Meio Ambiente, Departamento de Educação Ambiental/UNESCO, 2007, p. 191-192.
Disponível em: http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/publicacao3.pdf. Acesso em: 25 jun. 2020.

!"#$%&'#!(%!$')*)+,#
1. Que aspectos desse depoimento podem ser considerados culturais?
2. Levando em consideração a diferença entre cultura material e cultura imaterial, em qual desses tipos os
aspectos culturais do depoimento podem ser encaixados? Por quê?
3. Tendo em vista o que você estudou até agora, responda: Por que o modo de vida das etnias indígenas
citadas nos auxiliaria a compreender melhor nossa relação cultural com o meio ambiente?
4. Elabore um pequeno texto (em torno de dez linhas) explicando por que a cultura indígena não pode ser
considerada inferior à cultura de povos não indígenas.

!-.+$.')!%!(&/%'0&()(%!1.+$.')+

[...] (1) “o modo de vida global de um povo”; (2) “o
legado social que o indivíduo adquire do seu grupo”;
(3) “uma forma de pensar, sentir e acreditar”; (4)
“uma abstração do comportamento”; (5) “uma teoria, elaborada pelo antropólogo, sobre a forma pela
qual um grupo de pessoas se comporta realmente”;
(6) “um celeiro de aprendizagem em comum”; (7) “um
conjunto de orientações padronizadas para os problemas recorrentes”; (8) “comportamento aprendido”; (9)

“um mecanismo para a regulamentação normativa do
comportamento”; (10) “um conjunto de técnicas para
se ajustar tanto ao ambiente externo como em relação
aos outros homens”; (11) “um precipitado da história”.
GEERTZ, Cliford. Interpretação das culturas.
Rio de Janeiro: LTC, 2013. p. 4.
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A grande ameaça à diversidade cultural é a homogeneização. Homogeneizar é tornar igual, isto é, tornar
os bens culturais homogêneos, destruindo a riqueza da
singularidade de cada cultura. A indústria cultural é responsável por massificar as práticas, concepções e produtos culturais e, portanto, por estimular que uma mesma
forma de relacionamento com a cultura seja adotada por
diferentes grupos de pessoas. Como se trata de propagar um mesmo bem cultural ao maior público possível,
o acesso a uma diversidade de bens ou manifestações
diminui. Basta pensar, por exemplo, no lançamento de
um blockbuster dos Estados Unidos: muitos valores que
são próprios da cultura estadunidense são reproduzidos
em outros países, o que tem efeitos consideráveis nas
diversas culturas.
Diante disso, é importante reconhecer e valorizar a
diversidade cultural. Muitos pensadores tentaram organizar a reflexão sobre a cultura definindo conceitos
importantes. É o caso do antropólogo Cliford Geertz
(1926-2006). Ele afirma que cultura é:

O carnaval é uma das maiores manifestações culturais do
Brasil. Essa imagem retrata uma parte da bateria do bloco afro
Olodum, nas ruas de Salvador. Famoso pelo mundo afora, o
carnaval é um dos símbolos mais divulgados de nossa cultura
popular. Salvador, Bahia, 2013.
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Diante dessas múltiplas definições, Geertz
afirma que o estudo da cultura deveria ser
a procura pelo significado das teias que a
humanidade criou para si mesma, ou seja,
uma interpretação dos símbolos das próprias
características que criamos para nossa vida.
Cada um dos onze aspectos mencionados
indica pontos a serem estudados quando estamos diante de uma cultura, pois mostram
que ela é tanto uma visão de mundo como
formas de sentir e acreditar, modos de se
comportar, de aprender e ensinar, bem como
técnicas de relação com o ambiente externo
e com outros seres humanos.
Há ainda outras formas de analisar a cultura, e uma das mais tradicionais é a divisão
entre cultura erudita e cultura popular. Essa
distinção tende a levar em conta o público
 O pianista Nelson Freire e a Orquestra Sinfônica de São Paulo, interpretando
“Momoprecoce”, de Heitor Villa-Lobos, um dos mais conhecidos
ao qual determinada obra se destina. Desse
compositores brasileiros de música erudita. Londres, Inglaterra, 15 ago. 2012.
ponto de vista, a cultura popular se origina
no povo e é a ele destinada; já a cultura erudita seria produzida por uma elite
familiarizada com os termos dessa cultura e destinada ao consumo dessa elite.
Quando se diz que a cultura popular é mais simples e rústica, enquanto a erudita
é sofisticada ou mais elaborada, está-se estabelecendo uma hierarquização. Mas
essa hierarquização pode ser enganosa, pois tende a desconsiderar a complexidade dos saberes envolvidos na cultura popular. Por exemplo, muitas vezes não nos
damos conta da sofisticação envolvida em todo o trabalho desenvolvido para que
uma escola de samba entre na avenida e produza um espetáculo que deslumbra
seus espectadores.
O filósofo Félix Guattari (1930-1992) considerava essa distinção insuficiente e,
por isso, propôs outra explicação para a noção de cultura, baseada em três sentidos
do termo: cultura-valor, cultura-alma coletiva e cultura-mercadoria. Esses sentidos
não se opõem, mas funcionam conjuntamente.
O primeiro sentido, cultura-valor, permite classificar e medir aqueles que possuem determinada cultura e aqueles que não a possuem. Por exemplo, dominar
outro idioma, tocar um instrumento, andar a cavalo ou, ainda, estar familiarizado
 Félix Guattari (1930-1992),
com a cultura clássica, científica e artística. A cultura aqui é entendida como um
pensador francês que atuou
valor que se tem ou não e que, portanto, separa os “cultos” dos “incultos”. Mas
nos campos da filosofia e
da psicanálise, além de ser
essa definição se diferencia da cultura erudita, pois não está associada a uma sofisativista político e de mídias
ticação ou uma cultura para poucas pessoas, geralmente com maior poder aquisilivres. França, 1987.
tivo. A cultura-valor se relaciona com certa
singularidade, que se tem ou não.
O segundo sentido, cultura-alma coletiva, é sinônimo de civilização e expressa
a noção de que todo mundo possui uma
cultura, pois pertence a determinado grupo ou etnia; por exemplo: a cultura negra,
a cultura underground, a cultura técnica.
Assim, esse sentido caracteriza um fundo
cultural que permeia toda uma série de
práticas, saberes, artes, filosofias e modos
de ser que formam a expressão de povos,
etnias ou grupos sociais.
A cultura quilombola é um exemplo de
cultura como alma coletiva. Os quilombos
foram territórios de liberdade dos escravizados fugidos ou alforriados e continuam
a existir como lugar de resistência e refe Nesta imagem vemos um dos momentos do 10o Encontro Paulista de Hip Hop.
rência para a compreensão da cultura afriA habilidade envolvida na dança e na improvisação de rimas é um exemplo de
cana e afro-brasileira. No caso brasileiro,
cultura-valor, que está presente de modo muito forte no movimento Hip Hop.
São Paulo (SP), 26 nov. 2016.
o mais famoso quilombo foi o de PalmaCAPÍTULO 1

Quilombo passou a ser sinônimo de povo negro, sinônimo
de comportamento do negro e
esperança para uma melhor sociedade. Passou a ser sede interior e exterior de todas as formas
de resistência cultural. Tudo, de
atitude à associação, seria quilombo, desde que buscasse maior
valorização da herança negra.

Ricardo Funari/Brazil Photos/LightRocket via Getty Images

res, liderado por Zumbi (1655-1695).
Palmares foi destruído em 1694, mas
Zumbi só foi morto em 20 de novembro
de 1695. A data de sua morte marca,
atualmente, o Dia da Consciência Negra.
Pensadores como Abdias do Nascimento (1914-2011) e Beatriz do Nascimento
(1942-1995) são expoentes da reflexão
sobre a importância e o papel dos quilombos. Beatriz do Nascimento afirma
que

 A capoeira é uma das expressões mais populares da cultura afro-brasileira. Foto de
jogo de capoeira no Quilombo Rio das Rãs, em Bom Jesus da Lapa, Bahia, 2017.

Por fim, o termo cultura-mercadoria diz respeito à cultura
como bem produzido, vendido e
consumido como qualquer outro
produto. De acordo com Guattari:

COMUNIDADES QUILOMBOLAS

auut studio

NASCIMENTO, Beatriz do. O conceito de quilombo e a resistência cultural negra.
In: RATTS, Alex. Eu sou atlântica: sobre a trajetória de vida de Beatriz
Nascimento. São Paulo: Imprensa Oficial-SP, 2006. p. 122.

Cultura (mercadoria) são
todos os bens: Todos os equipamentos (como as casas de
cultura), todas as pessoas
(especialistas que trabalham
nesse tipo de equipamento),
todas as referências teóricas
e ideológicas relativas a esse
funcionamento, tudo que
contribui para a produção de
objetos semióticos (tais como
livros e filmes), difundidos
num mercado determinado de
circulação monetária ou estatal. Tomada nesse sentido, difunde-se cultura exatamente
como Coca-Cola, cigarros ˝de
quem sabe o que quer“, carros ou qualquer outra coisa.
GUATTARI, Félix; ROLNIK, Suely.
Micropolítica: cartografias do desejo.
Petrópolis: Vozes, 1996. p. 17.

Distribuição das comunidades quilombolas, segundo a Fundação Palmares (2017).
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Mapa_quilombos_2017.jpg. Acesso em: 4 set. 2020.

A cultura-mercadoria é um modo de produzir e difundir objetos culturais sem levar em conta os princípios
da cultura-valor nem os de cultura-alma coletiva, transformando-os em bens que podem ser vendidos e comercializados como meras mercadorias, como refrigerantes
e sabão em pó.

PARE e PENSE
1. O que é diversidade cultural e por que ela
é importante?
2. Explique os seguintes conceitos: cultura-valor, cultura-alma coletiva e cultura-mercadoria.
NATUREZA E CULTURA: HOMOGENEIDADE E DIVERSIDADE
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A noção de cultura como mercadoria também teve outra forma de entendimento, proposta por Theodor Adorno e Max Horkheimer. Esses filósofos criaram
o termo indústria cultural porque a expressão cultura de massas, já existente,
poderia, na visão deles, dar a entender que se tratava de uma cultura nascida das
massas, do povo. O foco desses autores era o período do século XX durante o qual
a cultura se torna uma mercadoria produzida industrialmente e vendida em larga
escala, principalmente através do rádio, da televisão, do cinema, das revistas e da
indústria fonográfica. A reflexão de Adorno e Horkheimer é influenciada pelas
ideias de Karl Marx, que via na economia o elemento principal para análise da realidade social. Nessa perspectiva, a indústria cultural é aquela que utiliza as tecnologias e os meios de comunicação para gerar lucro na difusão de produtos padronizados e vendidos em larga escala para o consumo de massa. O problema, segundo
os autores, é que a cultura comercializada
dessa maneira elimina o pensamento crítico e a diversidade cultural.
Além de gerar produtos culturais em
larga escala, promovendo a homogeneização cultural, a indústria cultural incentiva não apenas o consumo, mas também os
estilos de vida e formas de comportamento. Essa situação é descrita por José Luiz
dos Santos no trecho a seguir:
A indústria cultural e os meios de
comunicação de massa penetram em
todas as esferas da vida social, no
meio urbano ou rural, na vida profissional, nas atividades religiosas, no lazer, na educação, na participação política. Tais meios de comunicação não
só transmitem informações, não só
apregoam mensagens. Eles também
difundem maneiras de se comportar,
propõem estilos de vida, modos de
 Theodor Adorno. Alemanha, 1964.
 Max Horkheimer. Nova York, EUA, 1960.
organizar a vida cotidiana, de arrumar
a casa, de se vestir, maneiras de falar
 Theodor Adorno (1903-1965) e Max Horkheimer (1895-1973) foram filósofos
alemães que integraram o Instituto de Pesquisa Social da Universidade de Frankfurt.
e de escrever, de sonhar, de sofrer, de
Dedicaram suas reflexões a renovar o pensamento oriundo de Karl Marx (1818-1883)
pensar, de lutar, de amar.
Fred Stein/picture alliance/Album/Album/Fotoarena

Harry Croner/ullstein bild via Getty Images

Indústria cultural

com base nas transformações da sociedade do século XX. Assim, a preocupação
com a cultura de massa tornou-se um tema de investigação para ambos.

SANTOS, José Luiz dos. Op. cit., p. 69.

Keystone/Getty Images

Como podemos perceber, a influência
da indústria cultural é notável, pois invade as mais diversas esferas de nossa vida:
trabalho, religião, lazer e participação política, além de determinar nosso estilo de
vida, a forma como pensamos e sentimos,
aquilo que desejamos comer, ouvir ou ver,
nossos sonhos de futuro, aquilo que valorizamos como modelo a ser seguido... Se
você pensar com calma, deverá notar que
as séries, filmes, músicas e propagandas
que vemos e ouvimos fazem parte dessa
máquina complexa que nos transforma em
consumidores de mercadorias culturais.

 A produção em série de bens culturais significa a

padronização de um mesmo tipo de produto a ser
difundido e consumido por uma grande quantidade
de pessoas. Na imagem, vemos trabalhadoras na
produção em série do disco Rubber Soul, do lendário
grupo The Beatles. Hayes, Inglaterra, 1965.
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 Cartaz do filme Eles vivem, de John
Carpenter, EUA, 1988.

KYNA Studio/Shutterstock

O slogan acima, muito popular, remete ao papel central das
campanhas publicitárias no sucesso comercial de um produto. A
ideia de vender um produto se tornou tão reveladora de nossa
cultura que, nas empresas e nos negócios, as pessoas também
são motivadas a “se vender”, isto é, a convencer os demais de
que têm qualidades excepcionais e, como uma mercadoria,
deveriam ser adquiridas para trabalhar em determinada empresa. No filme de ficção científica Eles vivem (1988), de John
Carpenter, há uma cena que apresenta uma crítica ao modo
como somos manipulados pela propaganda. O protagonista
encontra um tipo especial de óculos que lhe permite ver de fato
o que está por trás das marcas e propagandas que rodeiam a
vida cotidiana na pacata cidade estadunidense em que vive.
Quando põe os óculos, as propagandas aparentemente ingênuas de mercadorias são substituídas por palavras de ordem:
obedeça, compre, assista à TV, não pense. O filme sugere, assim,
que, sem perceber, somos manipulados constantemente e de
forma inconsciente, para nos mantermos como consumidores
passivos e satisfeitos.

Divulgação

A propaganda é a alma do negócio

 Imagens do filme Eles vivem, no qual o protagonista enxerga a verdadeira mensagem dos outdoors: Obedeça (Obey), Assista à
The LIFE Picture Collection via Getty Images

TV (Watch TV), Não pense (No thought), Compre (Buy).

 Rua cheia de outdoors, forma muito comum de propaganda, em uma cidade do estado do Arizona, nos EUA, 1970.
NATUREZA E CULTURA: HOMOGENEIDADE E DIVERSIDADE
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Em um dos textos do filósofo Walter Benjamin (1892-1940), encontramos uma reflexão importante sobre a
capacidade de reprodução técnica, nos tempos modernos, dos objetos culturais, em oposição à singularidade das
obras produzidas antes do desenvolvimento do capitalismo. Por exemplo, para ouvir uma sinfonia musical antes
da invenção de aparelhos capazes de gravar e reproduzir músicas em um suporte material (discos, CDs, etc.), era
preciso ir a um concerto em um teatro. O trecho abaixo nos ajuda a entender alguns dos aspectos envolvidos nessa
mudança, bem como suas implicações na homogeneização provocada pela indústria cultural. Depois da leitura do
texto, responda às questões propostas no Roteiro de trabalho.
Academia das Artes de Berlim

O conceito de aura permite resumir essas características: o que se atrofia
na era da reprodutibilidade técnica da obra de arte é sua aura. Esse processo
é sintomático, e sua significação vai muito além da esfera da arte. Generalizando, podemos dizer que a técnica da reprodução destaca do domínio
da tradição o objeto reproduzido. Na medida em que ela multiplica a reprodução, substitui a existência única da obra por uma existência serial.
E, na medida em que essa técnica permite à reprodução vir ao encontro
do espectador, em todas as situações, ela atualiza o objeto reproduzido.
Esses dois processos resultam num violento abalo da tradição, que constitui o reverso da crise atual e a renovação da humanidade. Eles se relacionam intimamente com os movimentos de massa, em nossos dias. Seu agente
mais poderoso é o cinema. Sua função social não é concebível,
 Walter Benjamin (1892-1940) foi um dos mais
mesmo em seus traços mais positivos, e precisamente neles, sem
importantes filósofos do século XX. Ligado à Escola
seu lado destrutivo e catártico: a liquidação do valor tradicional
de Frankfurt e à Teoria Crítica, escreveu diversas
do patrimônio da cultura. [...]
obras cujos reflexos ainda são muito atuais.
Em suma, o que é aura? É uma figura singular, composta de
elementos espaciais e temporais: a aparição única de uma coisa distante, por mais
perto que esteja. Observar, em repouso, numa tarde de verão, uma cadeia de montacatártico:
nhas no horizonte, ou um galho, que projeta sua sombra sobre nós, significa respirar
relativo à catarse, liberação
a aura dessas montanhas, desse galho. Graças a essa definição, é fácil identificar os
das emoções reprimidas;
fatores sociais específicos que condicionam o declínio da aura. Ela deriva de duas
alívio provocado por essa
circunstâncias, estreitamente ligadas à crescente difusão e intensidade dos moviliberação.
mentos de massas. Fazer as coisas “ficarem próximas” é uma preocupação tão apaixonada das massas modernas como sua tendência a superar o caráter único de todos
os fatos através da sua reprodutibilidade.
BENJAMIN, Walter. A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. In: BENJAMIN, Walter. Obras escolhidas: magia e
técnica, arte e política. São Paulo: Brasiliense, 1994. p. 168-170.

Roteiro de trabalho
1. Com base no texto, formule uma explicação para as noções de “reprodutibilidade” e “aura”.
2. Por que Benjamin afirma que a reprodutibilidade técnica da obra de arte destrói a aura dessa obra?
3. Como essa crítica de Benjamin à perda da aura se relaciona com a indústria cultural?
4. Benjamin afirma que as massas modernas se preocupam em fazer as coisas “ficarem próximas”. O que isso
significa? Você teria exemplos que corroborem a afirmação do filósofo?
5. Descreva para a turma os seus hábitos de consumo cultural: que tipos de produto você consome (música,
filmes, vídeos, livros, revistas, etc.)? Que suportes e meios de comunicação você utiliza (internet do celular,
televisão, computador, livros impressos ou digitais, etc.)?
6. Em seguida, ouça as respostas dos colegas e, ao final, reflitam sobre o tipo de consumo cultural mais comum entre vocês: houve relatos de experiências diretas e únicas com a produção cultural (um espetáculo ao
vivo de música ou teatro, uma exposição em um museu ou centro cultural, etc.), ou os relatos mostraram
apenas experiências com objetos culturais reproduzidos (de forma digital ou analógica)?
7. Você sente a diferença descrita por Benjamin entre a “aparição única” de algo belo ou artístico, como um
pôr do sol ou um espetáculo de música, e a reprodução dessas experiências na forma de fotografia ou
vídeo? Partilhe suas reflexões com a turma.
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PERSPECTIVAS CONTEMPORÂNEAS
SOBRE A CULTURA
Para os pensadores Gilles Lipovetsky (1944-) e Jean
Serroy (1944-), nossa atualidade é marcada por uma
nova virada cultural. Aprofundando o conceito de indústria cultural, esses pensadores afirmam que essa
cultura, associada à indústria mercantil, tem vocação
planetária e infiltra-se em todos os setores das atividades humanas. Tanto as grandes empresas como o consumismo e o ciberespaço são mundos sem fronteiras
e se apoderam de todos os aspectos da vida. Sendo
assim, a cultura hoje é globalizada, desenvolve-se no
mundo inteiro estabelecendo uma mesma lógica, a do
mundo hipermoderno.
Atualmente, as mídias e o ciberespaço se tornaram os
meios pelos quais nos relacionamos com o mundo, e esse
mundo nos oferece um fluxo ininterrupto de informações, músicas, séries televisivas, filmes, imagens, espetáculos esportivos, marcas, produtos alimentares. A consequência disso se revela por meio de duas características:
a cultura como valor econômico e a construção de uma
cultura de valores em torno dos produtos e mercadorias.
A cultura, enquanto mercadoria, tenta criar valores
em torno de seus produtos, direcionar o consumidor para
uma escolha ou outra. Na reflexão de Lipovetsky e Serroy,
as indústrias do imaginário e do ciberespaço são os principais motores de crescimento econômico e as mais importantes referências culturais na atualidade, desencadeando,
assim, as características do mundo hipermoderno:
O mundo hipermoderno, tal como se apresenta
hoje, organiza-se em torno de quatro polos estruturantes que desenham a fisionomia dos novos tempos.
Essas axiomáticas são: o hipercapitalismo, força motriz da globalização financeira; a hipertecnicização,
grau superlativo da universalidade técnica moderna;
o hiperindividualismo, concretizando a espiral do átomo individual daí em diante desprendido das coerções comunitárias à antiga; o hiperconsumo, forma
hipertrofiada e exponencial do hedonismo mercantil.
Essas lógicas em constantes interações compõem
um universo dominado pela tecnicização universalista, a desterritorialização acelerada e uma crescente
comercialização planetarizada. É nessas condições
que a época vê triunfar uma cultura globalizada ou
globalista, uma cultura sem fronteiras cujo objetivo
não é outro senão uma sociedade universal de consumidores.
LIPOVETSKY, Gilles; SERROY, Jean. A cultura-mundo:
resposta a uma sociedade desorientada.
São Paulo: Companhia das Letras, 2011. p. 32.

Vamos compreender melhor cada um desses polos.
Para os autores, o capitalismo permeia todas as nossas
atividades, o modo geral de agir e as relações sociais;
por isso, ele não seria apenas econômico, mas também cultural. Os fluxos financeiros movimentam-se pelas bolsas do mundo todo, fazendo das finanças e dos
grandes investidores os núcleos de poder de nossa sociedade. Assim como o dinheiro, a tecnologia também

penetrou em todo o planeta e nos domínios da vida.
Hoje nós nos adaptamos aos aparelhos tecnológicos,
que nos impõem modos de pensar e estilos de vida. O
individualismo tornou-se hiperindividualismo, pois,
na era atual, cada vez mais se valorizam as decisões
individuais em detrimento das coletivas, como família,
igrejas, partidos políticos. Em uma cultura que oferece
amplamente o consumo e a comunicação instantânea,
promove-se o individualismo em detrimento de relações coletivas e comunitárias.
Permeando os quatro polos mencionados por Lipovetsky e Serroy está o hiperconsumo, uma vez que as
relações comerciais são mediadoras de quase todas as
relações sociais. Os aparelhos tecnológicos que consumimos, como o celular, o computador pessoal e o videogame, são individualizantes. Esse processo produz
um consumidor desvinculado dos elos comunitários, o
que o faz consumir sem o peso das tradições, hábitos
de classe, etc. Essa sociedade hipermoderna apresenta
outros problemas, também identificados pelos autores.
Além da grande desorientação surgida da superabundância de oferta de produtos e tecnologias, é preciso
atentar para o surgimento de grupos preocupados com
questões étnicas, religiosas, territoriais e ambientais
e contrários ao processo de globalização da cultura.
Como alertam Lipovetsky e Serroy, os seres humanos
nunca estiveram tão conectados. Contudo, essa conexão, que ocorre sobretudo pelas redes sociais, tem uma
consequência inesperada: o profundo sentimento de
isolamento. Por mais estranho que pareça, essa situação
conduz à solidão e à miséria afetiva, uma vez que nos
afasta do convívio no mundo de carne e osso.
O cenário cultural do mundo contemporâneo levou
o filósofo Félix Guattari a propor algumas ideias relacionadas com o âmbito ecológico. Para ele, desde o
final do século XX estamos vivendo uma era de profundo desequilíbrio ecológico, na qual as soluções e
inovações tecnológicas não são devidamente apropriadas pela sociedade a fim de resolver seus problemas.
Assim, para onde quer que nos voltemos, reencontramos esse mesmo paradoxo lancinante: de um
lado, o desenvolvimento contínuo de novos meios
técnico-científicos potencialmente capazes de resolver as problemáticas ecológicas dominantes e
determinar o reequilíbrio das atividades socialmente
úteis sobre a superfície do planeta; de outro lado, a
incapacidade das forças sociais organizadas e das
formações subjetivas constituídas de se apropriar
desses meios para torná-los operativos.
GUATTARI, Félix. As três ecologias. Campinas:
Papirus, 1990. p. 12.

Na situação diagnosticada por Guattari, embora as inovações tecnológicas possam auxiliar-nos a
resolver problemas tanto ambientais como sociais,
não conseguimos nos organizar de modo eficiente
para que essas inovações sejam utilizadas de modo
NATUREZA E CULTURA: HOMOGENEIDADE E DIVERSIDADE
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a diminuição de poluentes e a proteção da camada
de ozônio. Desse modo, a ecosofia propõe uma nova
forma de nos relacionarmos conosco, com os outros e
com a natureza, o que promove uma mudança profunda em nossos hábitos culturais.

 Outro filósofo preocupado com as questões ambientais de nosso
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tempo foi Hans Jonas (1903-1993). Ele propõe a ecosofia, que
está articulada com um dos princípios de sua filosofia: agir de tal
forma que os efeitos de nossas ações sejam compatíveis com a
permanência de uma vida autêntica na Terra. Ele formulou esse
princípio no livro O princípio responsabilidade. A foto foi tirada
em Frankfurt, Alemanha, em 1987.
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adequado. A poluição, a devastação da natureza, a
perda de biodiversidade vegetal e animal, os desastres produzidos pela própria ciência, como o acidente
na usina nuclear de Chernobyl, ou as pandemias de
HIV e covid-19, são sinais desse desequilíbrio planetário, mesmo em um momento em que a ciência e
a tecnologia já possuem meios para amenizar esses
problemas ou até mesmo impedi-los.
Diante desse diagnóstico, Guattari defende uma
ecosofia, na qual seria preciso reinventar o estilo de
vida humano, o que implicaria uma mudança em nossos hábitos culturais. Essa reinvenção estaria fundamentada em três elementos: subjetividade humana;
relações sociais; relação com a natureza, polo mais conhecido das lutas ecológicas. No primeiro elemento,
que constitui a ecologia subjetiva, Guattari salienta
uma mudança de relação do sujeito com o corpo, com
o tempo, com questões existenciais, como a finitude
da vida, com as formas de manipulação da opinião por
meio da publicidade e com nossa postura acrítica diante de modas e tendências. O segundo elemento, chamado de ecologia social, tem como foco a reinvenção das relações humanas, seja no contexto familiar,
urbano ou do trabalho. Por fim, o terceiro elemento,
que tem como foco as questões ecológicas, é chamado
de ecologia do meio ambiente. Guattari afirma que
o equilíbrio ambiental dependerá cada vez mais das intervenções humanas, pois será necessário empreender
programas de regulação que promovam, por exemplo,
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Nesta atividade, apresentamos um poema e uma reportagem para motivar nossa reflexão. O poema é de Carlos Drummond de Andrade, publicado originalmente no livro Corpo, em 1984. A reportagem foi publicada pelo
Nexo Jornal, em 2018. Após a leitura, responda às questões do Roteiro de trabalho.
Eu, etiqueta
Carlos Drummond de Andrade

Em minha calça está grudado um nome
que não é meu nome de batismo ou de cartório,
um nome... estranho.
Meu blusão traz lembrete de bebida
que jamais pus na boca, nesta vida.
Em minha camiseta, a marca de cigarro
que não fumo, até hoje não fumei.
Minhas meias falam de produto
que nunca experimentei
mas são comunicados a meus pés. [...]
Meu lenço, meu relógio, meu chaveiro,
Minha gravata e cinto e escova de dente e pente [...]
desde a cabeça ao bico dos sapatos,
são mensagens,
letras falantes,
gritos visuais,
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ordens de uso, abuso, reincidência,
costume, hábitos, premência,
indispensabilidade,
e fazem de mim homem-anúncio itinerante [...]
ANDRADE, Carlos Drummond de. Corpo. São Paulo: Companhia das Letras, 2015.

Shopping center: um espaço de lazer movido pelo consumo
Olívia Fraga

Ele já foi chamado de templo do consumo, catedral pagã de aço, pedra e vidro onde se cultuam a mercadoria e o
prazer do supérfluo. O shopping center é o lugar onde o capitalismo melhor se materializa, onde a sociedade passeia
e consome, com a promessa de praticidade e segurança.
Esses espaços privados de acesso público, planejados para a ação do comprar, foram determinantes na formação
da paisagem urbana do século 20 e do chamado “american way of life”, que se espalhou pelo mundo e ajudou a
moldar os hábitos, a cultura, a economia, a conversa e a cara da modernidade. [...]
Para Valquíria Padilha, especialista em estudos do lazer e autora de “Shopping center: a catedral das mercadorias” (2006), a possibilidade de frequentar um shopping e de consumir seus bens redefine as relações sociais.
O sociólogo americano Richard Sennett afirma que a ascensão do shopping coincide com o declínio da vida pública, associado ao aumento da importância da esfera do privado.
Muito estudado pela psicologia social devido a seus efeitos sobre a vida moderna e contemporânea, o shopping
center é visto como uma “miragem”: ao passo que a cidade cresce de forma não planejada, os espaços internos de um
shopping são ordenados, planejados e assépticos. Funcionam como uma proteção ao frenesi da rua. Nesse “mundo
de dentro”, predominam os passeios vazios dos corredores e grandes vãos internos.
O calor e as intempéries naturais são eliminados. Em seu interior há conforto sonoro (buzinas, pedintes, mendigos e sons
citadinos estão fora do alcance), térmico (ar-condicionado sempre ligado), visual (disposição cenográfica) e uma sensação de
segurança: o próprio prédio, bem como seus funcionários e guardas, funcionam como “bunker” contra roubos e assaltos.
Outro aspecto que o shopping center coloniza é o tempo, tanto o meteorológico (dia e noite, sol e chuva podem
passar despercebidos por quem o frequenta) quanto o cronológico. Não há relógios. A luz natural é difusa para “confundir”. A ocupação do tempo livre através do consumo – comida, teatro, cinema, lojas – é uma forma de submeter o
lazer, transformado em consumo, à dinâmica do mercado.
FRAGA, Olívia. Shopping center: um espaço de lazer movido pelo consumo. In: Nexo Jornal, 20 dez. 2018.
Disponível em: https://www.nexojornal.com.br/explicado/2018/12/20/Shopping-center-um-espa%C3%A7o-de-lazer-movido-pelo-consumo.
Acesso em: 17 ago. 2020.

Roteiro de trabalho
1. Qual é a situação narrada pelo poeta e como ela se relaciona com o título do poema?
2. Explique por que o autor fala, ao final do poema, de um homem-anúncio?
3. Qual é a relação desse poema com o que estudamos sobre indústria cultural?
4. A partir do que você entendeu sobre o poema e de sua relação com a indústria cultural, explique a seguinte
expressão: “você é o que você consome”.
5. O título da reportagem apresenta uma relação entre lazer e consumo. Por que essa relação pode ser considerada uma característica cultural das sociedades contemporâneas?
6. A estrutura de um shopping center favorece o espírito de consumo? Por quê?
7. Andar pelas ruas de uma cidade ou de um parque é uma experiência muito diferente daquela que temos ao
percorrer os corredores de um shopping center. Com base nos aspectos presentes no texto de Olívia Fraga,
explique por que essas duas experiências são culturalmente diferentes. Algumas dicas: Será que realmente
conhecemos toda a identidade cultural do local onde vivemos se frequentarmos apenas os shoppings centers? O shopping center pode ser considerado um espaço público ou privado?
8. Depois de responder a essas perguntas, reúnam-se em grupos e elaborem uma lista com três ações que
promovam o enriquecimento cultural, por meio da visita a diferentes locais públicos de sua cidade. Mas
lembrem-se: shopping não vale. Depois de elaborar essa lista de ações, compartilhem-na com os colegas
da turma, em uma roda de conversa. Quem sabe vocês não conseguem visitar alguns desses locais juntos?
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Chegou a hora de colocar a mão na massa e defender, com bons argumentos, a diversidade cultural. Para
começar, leia a reportagem a seguir sobre a musicista e pesquisadora Marlui Miranda. Se possível, ouça suas músicas ou assista a suas apresentações disponíveis em vídeos na internet. Para estruturar seus argumentos, você vai
produzir um texto, de cerca de 30 linhas, a partir das orientações do Roteiro de trabalho.
Marlui Miranda desbrava sons de 11 tribos
Luís Antônio Giron

A cantora amazonense Marlui Miranda realiza em CD e livro o primeiro
mapeamento da música de índios brasileiros
A cantora e compositora amazonense Marlui Miranda lança em show a partir de terça, no Sesc Pompeia, o resultado de 17 anos de pesquisa e risco por 50 nações indígenas da Amazônia.
Um livro e um CD, intitulados “Ihu” (palavra que significa “todos os sons” na língua dos camaiurás), apresentam
o mais completo mapeamento já realizado da música dos índios amazônicos.
“O CD promove uma transferência cultural”, afirma Marlui. “Pela primeira vez, a arte sonora do índio pode ser
executada quase que literalmente por músicos urbanos ocidentais.”
Nem um índio participou das sessões, a não ser como amostra gravada. Esta foi transcrita em partitura por Marlui
segundo a notação clássica. As gravações aconteceram de novembro de 1993 a março deste ano [1995] em São
Paulo, Belo Horizonte e Oslo (Noruega).
O CD traz, além da cantora, as vozes de Gilberto Gil, Grupo Beijo e membros do Coralusp. Entre os instrumentistas
que aceitaram o desafio de interpretar estilos os mais diferenciados figuram o trio mineiro Uakti, o pianista norueguês
Bugge Wesseltoff e o baixista paulistano Rodolfo Stroeter, também produtor do disco.
Stroeter fundou em março em São Paulo o selo Pau Brasil. O primeiro título é “Ihu”. A venda da tiragem de 2 000
CDs cobre o custo da produção, de R$ 30 mil.
O livro deve ser publicado até o fim do mês pela editora Terra. Traz em 240 páginas as partituras das 16 músicas
tais como figuram no CD, com inclusão de arranjos.
“Existe o preconceito de que os índios praticam uma música caótica e sem riqueza”, explica a autora. “Queremos
mostrar que, além de fecunda, ela deve ser considerada essencial à cultura brasileira.”
Para atingir o alvo, Marlui viajou 15 mil quilômetros em duas expedições por aldeias longínquas e recolheu cem
horas de gravação.
Bancou parte do dinheiro. Em 1986, ganhou uma bolsa da Fundação Guggenheim de Nova York. Em 1990, a
Fundação Vitae lhe deu outra. Calcula ter recebido cerca de US$ 200 mil desde 1986.
Marlui julga que a música indígena é vítima de um bloqueio da sensibilidade da massa consumidora. “Quis fazer
uma síntese sistematizada à maneira ocidental fora do ambiente etnográfico.”
Escolheu, por isso, um repertório acessível à primeira audição do consumidor urbano: canções delicadas, melodias
tristes e ritmos festivos e épicos. “Se eu começasse por sons mais radicais, não surtiria efeito.”
A seleção contou com a ajuda de índios e antropólogos. “Mas a relação que me regeu foi amorosa. Meu trabalho
é mais de interpretação do que catalogação.”
Apesar de especialista, não se intimida em dizer que desconhece aspectos dos sons que pesquisou.
“Não saberia catalogar tradições tão distintas em termos técnicos europeus”, explica. “Cada grupo tem seu sistema, hierarquias esquecidas, sentidos que os mais jovens perderam. Há enigmas que nem os índios sabem decifrar.”
Imagina a música como a carteira de identidade do selvagem. “Ele costuma sonhar a música e só a mostra em
conselho solene, porque a melodia dá status.”
Lista espantos. Os “ñaumas” dos ianomamis são um processo pelo qual duplas se postam ombro a ombro para
trocar notícias em diálogos monossilábicos rápidos. Os fonemas rompidos das palavras soam como ruídos desconexos.
As narrativas épicas dos suruís, compara, se parecem com as dos rapsodos gregos, pois o narrador, à maneira
daqueles, cadencia a narrativa cantada com um bastão.
Marlui ainda não conseguiu traduzir a música “Kworo Kango”, recolhida junto aos caiapós. Segundo ela, a tribo
não sabe o significado da letra. Os caiapós assimilam as músicas de inimigos cativos e enxertam canções que ouvem
no rádio a suas danças rituais.
Para Marlui, os caiapós aprenderam o canto de uma tribo rival vizinha, a dos jurunas. Estes já não o entoam mais.
A dificuldade dos intérpretes foi menor do que a da decifração do material sonoro bruto. Marlui treinou durante
três meses o Coralusp para cantar com a garganta, à maneira dos índios.
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Para imitar os “ñaumas”, Gil teve de ensaiar durante horas. Marlui lembra que o
Uakti se saiu bem: “O grupo faz uma música semelhante à dos indígenas”.
A série de shows no Sesc não contará com Gil e Uakti. Um trio chefiado por Stroeter e o Coralusp se encarregarão do espetáculo.
Marlui tem ensaiado todos os dias. Mas considera teste definitivo o de levar o
CD para tocar nas aldeias. “Tenho certeza que os índios vão rir e gostar de ver suas
músicas tocadas pela primeira vez por não índios”, diz. “Nesse intercâmbio, vamos
abrir uma porta para sair do etnocentrismo.”
GIRON, Luís Antônio. Marlui Miranda desbrava sons de 11 tribos.
In: Folha de S.Paulo, Caderno Ilustrada, 19 abr. 1995.
Capa do CD Ihu, de Marlui
Miranda, musicista e pesquisadora.
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1. Na introdução de seu texto você deve tratar do tema “preservação da diversidade cultural”. Procure utilizar
aquilo que você aprendeu até agora para que essa introdução seja bem clara, mas também bem fundamentada. Você pode destacar, por exemplo, a importância de diferentes culturas para a preservação do
patrimônio cultural da humanidade.
2. Depois da introdução, você deve falar da importância do trabalho feito por Marlui Miranda e como ele
contribui para a preservação da cultura musical indígena. Você conhece as músicas do álbum citado?
Ouvi-las pode ser bastante útil. É possível encontrá-las por meio deste link: https://www.youtube.com/
watch?v=3dS2fUcHhzg/ (acesso em: 13 abr. 2021). Mas se você gostaria de conhecer um pouco mais sobre
o trabalho de pesquisa da Marlui Miranda, aí vai uma dica: a entrevista dada pela musicista à Rádio USP, que
pode ser ouvida no seguinte endereço: https://jornal.usp.br/atualidades/marlui-miranda-fala-sobre-musicas-eculturas-indigenas-no-diversidade-em-ciencia/ (acesso em: 20 ago. 2020).
3. Na conclusão você deve apresentar sugestões de ações para preservar formas e bens culturais que correm risco
de ser esquecidos. Além de criatividade, você deve usar seu espírito de pesquisa. Por isso, utilize todos os recursos
disponíveis na internet e na biblioteca de sua escola para descobrir novas culturas, cujas vozes precisam ser ouvidas.
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4. Ao final, não se esqueça de criar um título que expresse suas ideias e seus argumentos.

Divulgação

SANTOS, José Luiz dos. O que é cultura. São Paulo: Brasiliense, 1983.
Ao explicar o que devemos entender por cultura, o livro aborda outros aspectos importantes dessa prática humana, como a diversidade cultural e as relações entre cultura e
sociedade e cultura e poder.

Divulgação

SERRAS DA DESORDEM. Direção de Andrea Tonacci. Brasil, 2006. (135 min).
O filme aborda o massacre da tribo Awá-Guajá, que foi invadida por fazendeiros e madeireiros. Carapirú, um dos sobreviventes do massacre, é o personagem central da história.

BOCA DE LIXO. Direção de Eduardo Coutinho. Brasil, 1992. (50 min).
Dirigido por um dos maiores documentaristas brasileiros, o filme mostra o cotidiano de
catadores do Lixão de Itaoca, em São Gonçalo (RJ), desativado em 2002. As imagens e
os depoimentos daqueles que vivem nesse antigo vazadouro nos mostram a face terrível
da injustiça social.
!"#$%&'"(&()$*#$%"+(,-.-/&!&01"1&(&(102&%301"1&
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ASSOCIAÇÃO WARÃ. Disponível em: http://hosted.nativeweb.org/wara/index.html.
Acesso em: 15 set. 2020.
O site possui informações preciosas sobre a cultura e o modo de vida dos A´uwé
Xavante.

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL (IPHAN). Disponível em: http://
portal.iphan.gov.br/. Acesso em: 5 set. 2020.
O Iphan é responsável pela preservação do patrimônio histórico e artístico do Brasil. No site do instituto é
possível encontrar diversas informações sobre a cultura material e imaterial brasileira, assim como sobre as ações
desenvolvidas pelo órgão.

ENEM
1. Os textos referem-se à integração do índio à chamada civilização brasileira.
I - “Mais uma vez, nós, os povos indígenas, somos vítimas de um pensamento que separa e que tenta nos eliminar cultural,
social e até fisicamente. A justificativa é a de que somos apenas 250 mil pessoas e o Brasil não pode suportar esse ônus.
(...) É preciso congelar essas ideias colonizadoras, porque elas são irreais e hipócritas e também genocidas. (...) Nós, índios,
queremos falar, mas queremos ser escutados na nossa língua, nos nossos costumes.”
Marcos Terena, presidente do Comitê Intertribal Articulador dos Direitos Indígenas na ONU e fundador
das Nações Indígenas, Folha de S.Paulo, 31 de agosto de 1994.

II - “O Brasil não terá índios no final do século XXI (...) E por que isso? Pela razão muito simples que consiste no fato de o
índio brasileiro não ser distinto das demais comunidades primitivas que existiram no mundo. A história não é outra coisa
senão um processo civilizatório, que conduz o homem, por conta própria ou por difusão da cultura, a passar do paleolítico
ao neolítico e do neolítico a um estágio civilizatório.”
Hélio Jaguaribe, cientista político, Folha de S.Paulo, 2 de setembro de 1994.

Pode-se afirmar, segundo os textos, que
a. Tanto Terena quanto Jaguaribe propõem ideias inadequadas, pois o primeiro deseja a aculturação feita
pela “civilização branca”, e o segundo, o confinamento de tribos.
b. Terena quer transformar o Brasil numa terra só de índios, pois pretende mudar até mesmo a língua do
país, enquanto a ideia de Jaguaribe é anticonstitucional, pois fere o direito à identidade cultural dos índios.
c. Terena compreende que a melhor solução é que os brancos aprendam a língua tupi para entender melhor o que dizem os índios. Jaguaribe é de opinião que, até o final do século XXI, seja feita uma limpeza
étnica no Brasil.
d. Terena defende que a sociedade brasileira deve respeitar a cultura dos índios e Jaguaribe acredita na
inevitabilidade do processo de aculturação dos índios e de sua incorporação à sociedade brasileira.
e. Terena propõe que a integração indígena deve ser lenta, gradativa e progressiva, e Jaguaribe propõe que
essa integração resulte de decisão autônoma das comunidades indígenas.

26

CAPÍTULO 1

Reprodução

Reprodução

AFROFLIX. Disponível em: http://www.afroflix.com.br. Acesso em: 5 set. 2020.
Afroflix é uma plataforma que disponibiliza conteúdos audiovisuais produzidos, dirigidos, escritos ou protagonizados por pessoas negras. Diversos conteúdos estão disponíveis on-line, como documentários, filmes experimentais, videoclipes, etc.

2. Os Yanomami constituem uma sociedade indígena do norte da Amazônia e formam um amplo conjunto linguístico e cultural. Para os Yanomami, urihi, a “terrafloresta”, não é um mero cenário inerte, objeto de exploração econômica, e sim uma
entidade viva, animada por uma dinâmica de trocas entre os diversos seres que a povoam. A floresta possui um sopro vital,
wixia, que é muito longo. Se não a desmatarmos, ela não morrerá. Ela não se decompõe, isto é, não se desfaz. É graças
ao seu sopro úmido que as plantas crescem. A floresta não está morta pois, se fosse assim, as florestas não teriam folhas.
Tampouco se veria água. Segundo os Yanomami, se os brancos os fizerem desaparecer para desmatá-la e morar no seu lugar,
ficarão pobres e acabarão tendo fome e sede.
ALBERT, B. Yanomami, o espírito da floresta. Almanaque Brasil Socioambiental. São Paulo: ISA, 2007 (adaptado).

De acordo com o texto, os Yanomami acreditam que
a. a floresta não possui organismos decompositores.
b. o potencial econômico da floresta deve ser explorado.
c. o homem branco convive harmonicamente com urihi.
d. as folhas e a água são menos importantes para a floresta que seu sopro vital.
e. wixia é a capacidade que tem a floresta de se sustentar por meio de processos vitais.
3. A Propaganda pode ser definida como divulgação intencional e constante de mensagens destinadas a um determinado
auditório visando criar a imagens positiva ou negativa de determinados fenômenos. A propaganda está muitas vezes ligada
à ideia de manipulação de grandes massas por parte de pequenos grupos. Alguns princípios da Propaganda são: o princípio
da simplificação, da saturação, da deformação e da parcialidade.
(Adaptado de Bobbio, N. Dicionários de Política.)

Segundo o texto, muitas vezes a propaganda
a. não permite que minorias imponham ideias à maioria.
b. depende diretamente da qualidade do produto que é vendido.
c. favorece o controle das massas difundindo as contradições do produto.
d. está voltada especialmente para os interesses de quem está vendendo o produto.
e. convida o comprador à reflexão sobre a natureza do que se propõe a vender.
4. Apesar de muitas crianças e adolescentes terem a Barbie como um exemplo de beleza, um infográfico feito pelo site
Rehabs.com comprovou que, caso uma mulher tivesse as medidas da boneca de plástico, ela nem estaria viva.
Não é exatamente uma novidade que as proporções da boneca mais famosa do mundo são absurdas para o mundo
real. Ativistas que lutam pela construção de uma autoimagem mais saudável, pesquisadores de distúrbios alimentares
e pessoas que se preocupam com o impacto da indústria cultural na psique humana apontam, há anos, a influência de
modelos como a Barbie na distorção do corpo feminino.
Pescoço
Com um pescoço duas vezes mais longo e 15 centímetros mais fino do que o de uma mulher, a Barbie seria incapaz
de manter sua cabeça levantada.
Cintura
Com uma cintura de 40 centímetros (menor do que a sua cabeça, a Barbie da vida real só teria espaço em seu corpo
para acomodar metade de um rim e alguns centímetros de intestino.
Quadril
O índice que mede a relação entre a cintura e o quadril da Barbie é de 0,5%, o que significa que a medida de sua
cintura representa 56% da circunferência de seu quadril. Esse mesmo índice, em uma mulher americana média, é de 0,8.
Disponível em: http://oglobo.globo.com. Acesso em: 2 maio 2015.

Ao abordar as possíveis influências da indústria de brinquedos sobre a representação do corpo feminino,
o texto analisa a:
a. noção de beleza globalizada veiculada pela indústria cultural.
b. influência da mídia para a adoção de um estilo de vida salutar pelas mulheres.
c. relação entre a alimentação saudável e o padrão de corpo instituído pela boneca.
d. proporcionalidade entre a representação do corpo da boneca e a do corpo humano.
e. influência mercadológica na construção de uma autoimagem positiva do corpo feminino.

NATUREZA E CULTURA: HOMOGENEIDADE E DIVERSIDADE
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 Em 2017, no alto do Complexo do Alemão, Rio de Janeiro (RJ), menina faz

Tasso Marcelo/AFP

treinamentos de balé clássico, estilo de dança que se originou na Itália no século
XV e foi fortemente desenvolvido nas cortes francesas dos séculos posteriores.
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 O atleta francês Lilian Thuram aprende passos de dança do funk carioca

com meninas no Rio de Janeiro (RJ), em 2016. O estilo de música e
dança se desenvolveu nas décadas finais do século XX dentro das favelas
cariocas e, hoje, tem sido difundido em todo o mundo.

Veronique Durruty/Gamma-Rapho via Getty Images

Cris Faga/NurPhoto/AFP

 Passageiros do barco que faz a travessia diária

entre Belém e a ilha do Marajó (PA) em 2005.
Principal meio de locomoção nos territórios
amazônicos, o transporte fluvial é herança das
tradições indígenas e ribeirinhas, e marca da
cultura popular do Norte do país.

 Mulheres mulçumanas participam de evento de orações e

celebrações no fim do período do Ramadã, um dos mais
importantes marcos do calendário islâmico. São Paulo (SP), 2018.

 Jovem indígena do povo Kayapó tira uma selfie

com seu smartphone em manifestação de 2020
na região de Novo Progresso, no Pará, durante a
qual reivindicavam o fim do desmatamento e da
mineração ilegal em suas terras.

P

or que nós, humanos, nos distinguimos dos outros animais? Onde
acaba a natureza e onde começa
a sociedade? O que nos singulariza diante
do mundo?
A cultura é uma das respostas para as
questões que inquietam pensadores há
séculos sobre a especificidade humana na
Terra. Caracterizada pela nossa capacidade
intrínseca de criar modos particulares de
vida e transmiti-los de geração a geração,
a cultura é um elemento central na existência de um povo, é o que dá sentido à experiência individual dentro de um coletivo
e, como muitos teóricos vêm dizendo, é a
lente que guia nosso olhar sobre o mundo.
Ela é o conjunto de saberes, técnicas, regras
e práticas que conduzem nossa existência e,
compartilhada, é o que singulariza um grupo humano perante outro.
Mas, se a cultura é algo tão intrínseco e
fundamental para nossa experiência de vida,
o que explica a tentativa de determinados
grupos em exterminar a cultura dos outros?
Por que há quem acredite que apenas pessoas
estudadas, ricas ou viajadas têm cultura? Será
que existe uma cultura melhor ou mais atrasada que outra? E povo aculturado, existe?

Joao Laet/AFP

O QUE
VAMOS

ESTUDAR

Neste capítulo compreenderemos a cultura como elemento relacional, vivo e
dinâmico da vida humana, aberto às transformações através do tempo, traço de resistência de um povo. Em nosso debate, o ponto de partida para analisar a cultura
será a alteridade, problematizando as teorias racistas que fundamentaram práticas
de violência ao longo da História e as diferentes manifestações contemporâneas
do etnocentrismo.
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Entre os Cree do Canadá, os Yaqui e os Tarahumare do México, e os Carib e Arawak das Antilhas, vive na
América do Norte o povo que o antropólogo Horace Miner chamou de “Nacirema”. Um povo cujos hábitos e costumes podem facilmente ser caracterizados por uma grande preocupação com os tratos pessoais e variados rituais
corporais. Leia, abaixo, o trecho em que esse autor faz referência a aspectos da cultura desse povo. Depois, siga
o Roteiro de trabalho.
A cultura Nacirema caracteriza-se por uma economia de mercado altamente
ethos:
desenvolvida, que evolui em um rico habitat. Apesar do povo dedicar muito do
conjunto
dos costumes e hábitos
seu tempo às atividades econômicas, uma grande parte dos frutos deste trabalho
fundamentais
de um povo.
e uma considerável porção do dia são dispensados em atividades rituais. O foco
ablução:
destas atividades é o corpo humano, cuja aparência e saúde surgem como o interesse dominante no ethos deste povo. Embora tal tipo de interesse não seja, por
lavagem, purificação por meio da
certo, raro, seus aspectos cerimoniais e a filosofia a eles associadas são singulares.
água.
A crença fundamental subjacente a todo o sistema parece ser a de que o corpo
humano é repugnante e que sua tendência natural é para a debilidade e a doença.
Encarcerado em tal corpo, a única esperança do homem é desviar estas características através do uso das poderosas influências do ritual e do cerimonial. Cada moradia tem um ou mais santuários devotados a este propósito. Os
indivíduos mais poderosos desta sociedade têm muitos santuários em suas casas e, de fato, a alusão à opulência de
uma casa, muito frequentemente, é feita em termos do número de tais centros rituais que possua. Muitas casas são
construções de madeira, toscamente pintadas, mas as câmeras de culto das mais ricas têm paredes de pedra. As
famílias mais pobres imitam as ricas, aplicando placas de cerâmica às paredes de seu santuário. Embora cada família
tenha pelo menos um de tais santuários, os rituais a eles associados não são cerimônias familiares, mas sim cerimônias
privadas e secretas. Os ritos, normalmente, são discutidos apenas com as crianças e, neste caso, somente durante
o período em que estão sendo iniciadas em seus mistérios. Eu pude, contudo, estabelecer contato suficiente com os
nativos para examinar estes santuários e obter descrições dos rituais.
O ponto focal do santuário é uma caixa ou cofre embutido na parede. Neste cofre são guardados os inúmeros
encantamentos e poções mágicas sem os quais nenhum nativo acredita que poderia viver. Tais preparados são conseguidos através de uma série de profissionais especializados, os mais poderosos dos quais são os médicos-feiticeiros,
cujo auxílio deve ser recompensado com dádivas substanciais. Contudo, os médicos-feiticeiros não fornecem a seus
clientes as poções de cura; somente decidem quais devem ser seus ingredientes e então os escrevem em sua linguagem antiga e secreta. Esta escrita é entendida apenas pelos médicos-feiticeiros e pelos ervatários, os quais, em troca
de outra dádiva, providenciam o encantamento necessário.
Os Nacirema não se desfazem do encantamento após seu uso, mas os colocam na caixa de encantamentos do
santuário doméstico. Como tais substâncias mágicas são específicas para certas doenças e as doenças do povo, reais
ou imaginárias, são muitas, a caixa de encantamentos está geralmente a ponto de transbordar. Os pacotes mágicos são tão numerosos que as pessoas esquecem quais são suas finalidades e temem usá-los de novo. Embora os
nativos sejam muito vagos quanto a este aspecto, só podemos concluir que aquilo que os leva a conservar todas as
velhas substâncias é a ideia de que sua presença na caixa de encantamentos, em frente à qual são efetuados os ritos
corporais, irá, de alguma forma, proteger o adorador. Abaixo da caixa de encantamentos existe uma pequena pia
batismal. Todos os dias cada membro da família, um após o outro, entra no santuário, inclina sua fronte ante a caixa
de encantamentos, mistura diferentes tipos de águas sagradas na pia batismal e procede a um breve rito de ablução.
As águas sagradas vêm do Templo da Água da comunidade, onde os sacerdotes executam elaboradas cerimônias para
tornar o líquido ritualmente puro. [...]
MINER, Horace. Os ritos corporais entre os Nacirema. In: American Anthropologist, 58 (3), p. 503-507, 1956.

Roteiro de trabalho
1. Quais são os traços da cultura Nacirema que o texto acima nos apresenta?
2. Que objetos, espaços cerimoniais e ações rituais são descritos e como eles se relacionam com a cultura
Nacirema?
3. Que ações de cuidado com seu corpo você faz diariamente? E quando fica doente? Descreva-as.
4. Você e sua turma percebem algum tipo de semelhança entre os rituais corporais dos Nacirema e aqueles
que vocês realizam? Se sim, quais?
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5. Entre os rituais realizados pelos Nacirema, há algum que pareça muito diferente aos olhos de sua cultura?
6. Agora, leia o nome Nacirema ao contrário e reescreva o texto com seus colegas, descrevendo as situações, os objetos e as ações do povo mencionado empregando termos que nós costumamos utilizar no
dia a dia.
7. Depois de saber quem é o povo Nacirema, vocês mudariam de opinião sobre as semelhanças ou diferenças
nos rituais corporais que apontaram nas questões 4 e 5? Expliquem.

CULTURA: QUANDO A HUMANIDADE SE
ENCONTRA NA DIFERENÇA

De todos os princípios propostos pelos
precursores da sociologia nenhum sem dúvida foi repudiado com tanta firmeza quanto
o que diz respeito à distinção entre estado
de natureza e estado de sociedade. Não se
pode, com efeito, fazer referência sem contradição a uma fase da evolução da humanidade durante a qual esta, na ausência de
toda organização social, nem por isso tivesse
deixado de desenvolver formas de atividade
que são parte integrante da cultura. [...]
É que a cultura não pode ser considerada nem simplesmente justaposta nem
simplesmente superposta à vida. Em certo
sentido substitui-se à vida, e em outro sentido utiliza-a e a transforma para realizar
uma síntese de nova ordem.
LÉVI-STRAUSS, Claude. As estruturas
elementares do parentesco. Petrópolis:
Vozes, 1982. p. 41-42.

Apic/Getty Images

Cultura é aquilo que une e singulariza a experiência humana no mundo. Esse é um dos
argumentos da obra As estruturas elementares
do parentesco, de um dos mais destacados antropólogos do século XX, Claude Lévi-Strauss
(1908-2009). Em sua tese, o autor aponta:

 O antropólogo Claude Lévi-Strauss, um dos principais nomes da

Antropologia francesa, durante seu trabalho de campo na Amazônia
brasileira, em 1936.

No passado remoto da humanidade, um humano
vivendo só, fora de qualquer ordem social, significava
automaticamente uma vida em estado de natureza? Se
o estado de sociedade seria o oposto ao estado de
natureza, os humanos pré-organização social seriam
então espécimes apenas naturais como qualquer outro animal? Segundo Lévi-Strauss, essas eram questões
importantes e que perturbavam a tentativa de filósofos
e sociólogos de destacar a criação da vida social como
marco fundador da humanidade. Diante da controvérsia, o autor citado propõe outra leitura do mundo. Para
ele, a cultura, enquanto conjunto especializado de saberes, práticas e convenções humanas sobre o mundo,
ou seja, o modo pelo qual humanos vivem sua vida, é
aquilo que em princípio nos distinguiria de qualquer
outro espécime animal. A cultura seria, no limite, o aspecto de distinção fundamental entre a humanidade

e o conjunto de outros seres animados e viventes que
coexistem conosco na natureza, e essa diferença já
estaria posta inclusive antes do estado de sociedade.
Ou melhor, a própria cultura fundaria a sociedade.
Para Lévi-Strauss, a instauração da sociedade seria
a consequência de uma regra cultural universal, encontrada entre todos os povos: a proibição do casamento
entre determinados parentes. Segundo ele, todos os
registros já feitos sobre os mais diferentes povos do
mundo destacam que essa regra de casamento é o
traço mais elementar e comum da humanidade. E foi
por causa dela que pessoas, famílias, clãs e linhagens
se formaram, constituindo então os agrupamentos que
deram origem ao que chamamos de sociedade. Desse
ponto de vista, se em todos os grupos humanos há
uma regra fundamental criada pela cultura, logo, não
há humano sem cultura.
CULTURA: DIFERENÇA E RESISTÊNCIA
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M.L. Moennick/Royal Geographical Society via Getty Images

 Indígena Bororo da região Centro-Oeste com o
cabelo coberto por urucum. Imagem de 1937.

Paulo Amorim/VW Pics/Universal Images Group via Getty Images

 Indígenas do povo Bororo durante os Jogos Olímpicos Indígenas em Marabá (PA),
em 2000.

Diferença, alteridade

Bettmann Archive/Getty Images

Dizer que não há humano sem cultura significa dizer que todos somos iguais?
A vida sob um sistema cultural é algo que particulariza a humanidade, mas isso não quer dizer que há apenas uma forma humana de viver, ou seja, não há apenas
uma cultura. O que há em comum a todos os humanos
é justamente sua capacidade cultural de se diferenciar,
de criar modos de viver muito diversos entre si.
Para Franz Boas (1858-1942), um dos fundadores
e responsáveis pela institucionalização da Antropologia nos Estados Unidos, o entendimento dos aspectos e modos da existência humana pressupõe sempre
pensar no plural: culturas.

 Retrato do antropólogo Franz Boas, em 1906. Nascido na
Alemanha, o pesquisador foi um dos responsáveis pela
institucionalização da Antropologia nos Estados Unidos.
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O interesse de Boas pela antropologia deu-se especialmente depois das incursões de pesquisa que realizou, como geógrafo, ao norte do Canadá. Fascinado
com os conhecimentos e as peculiaridades dos Inuit,
que viviam sob as mais baixas temperaturas do planeta, o pesquisador foi um dos principais responsáveis
por aproximar o termo cultura da definição mais ampla e antropológica que compartilhamos contemporaneamente.
Sua ideia de cultura derivava do termo alemão
kultur, marcado pela ideia de “cultivo” e “cuidado”
particular de um povo. Falar em culturas era dar valor
às especificidades que cada grupo cultivava sobre si,
àquilo que faz dele algo único e inconfundível, suas
conquistas como espírito coletivo, que Boas também
chamou de “espírito de um povo”. E, nesse sentido,
para conhecer um povo, era preciso partir da perspectiva da alteridade.

alteridade:
conceito intimamente ligado à ideia de interdependência
entre o “eu” e o “outro”. Utilizamos o termo para nos referir
a olhar o mundo pelo olhar do outro, buscando incorporar e
considerar seu próprio modo cultural de visão do mundo e
não impor o nosso. Enquanto prática, significa assumir uma
postura de empatia, de se colocar no lugar do outro e de
reconhecer que a vida do outro, ainda que diferente, é tão
digna e valorosa como a nossa. Discriminação, preconceito ou
xenofobia (violência física ou simbólica contra estrangeiros)
são ações derivadas da ausência de alteridade.

CULTURA: DIFERENÇA E RESISTÊNCIA
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O argumento de Franz Boas se inseria em um immelhor ou pior que outra, nem, menos, mais atrasaportante debate do início do século XX, no qual alda ou avançada que outra.
guns teóricos, inspirados nas propostas evolutivas de
Além disso, o argumento de Boas apontava para o
Charles Darwin (1809-1882), tentavam definir uma
perigo de uma classificação dos povos humanos em “ralinha contínua de evolução entre os diferentes povos
ças”, como se houvesse algo intrínseco à nossa biologia
e culturas. De acordo com tais pensadores europeus,
que pudesse justificar nossas diferenças e, pior, hierara sua cultura (a ocidental), seria o exemplo máximo de
quizá-las. O pensamento racista de divisão dos povos
“civilização”, estando no topo da evolução das socieentre bárbaros, selvagens e civilizados tinha sido a chadades. Em contraste, definiam que as populações dos
ve da justificativa dos europeus para o longo e violento
continentes americano, africano, asiático e da Oceaperíodo histórico de colonização do resto do mundo.
nia estavam ainda em estágios prévios da civilização, e
E Boas, com seu conceito pluralista de cultura, foi um
classificavam suas culturas como “bárbaras” ou “selvaagente fundamental para a defesa da diversidade e
gens”. Segundo eles, esses povos não ficariam na “seldo valor de todas as culturas dentro do debate público
vageria” para sempre: estariam apenas “atrasados”
contra o racismo. Um debate, inclusive, que já aponem relação a um suposto caminho único em direção à
tava para armadilhas e riscos políticos da teoria racial
civilização. Daí a ideia, por vezes até hoje repetida, de
que, durante a Segunda Guerra Mundial, culminaram
que quem conhece mais literatura e cinema ou quem
na onda de violência nazista baseada no argumento da
utiliza corretamente a norma-padrão da língua – cosuperioridade ariana.
nhecimentos característicos da cultura ocidental – seriam pessoas “com mais cultura” ou “mais civilizadas”.
Mas por que apenas os traços da cultura europeia deveriam ser valorizados e
destacados, como se fossem melhores do
que o de outros povos? Por que a oralidade, as práticas artesanais, os outros
modos de ver o mundo e organizar a sociedade e todos os demais conhecimentos
elaborados pelos povos de fora da Europa
deveriam ser vistos como estágios prévios da cultura ocidental, como se fossem
dela dependentes ou se quisessem um dia
igualar-se a ela? Por que esses conhecimentos não podiam ser valorizados como
criações culturais tão complexas quanto
os da cultura europeia? E por qual motivo
as diferenças deveriam ser hierarquizadas
como se fossem desigualdades?
A proposta de enquadrar os diferen-  Grupo de Inuits, da região do Canadá, durante pesca de salmão. Cerca de 1900.
tes povos e culturas dentro de uma linha
de evolução era uma ideia rebatida por
Boas. Isso porque, segundo seus estudos
empíricos, a cultura de um povo é um
fenômeno autônomo, produto de um
arranjo entre condições ambientais, saberes e modos de viver em um tempo
e um espaço específicos. Ou seja, uma
cultura não podia ser vista como um estado prévio de outra, pressupondo que
todas elas iriam um dia chegar ao mesmo lugar. Para Boas, os modos de vida
criados por um grupo são sempre contextuais e produto da história desse grupo, não podendo ser comparados com
os demais. Cada cultura é, em si mesma,
um valor, e não necessariamente quer se
tornar igual às outras. O que temos em
comum, como humanos, é sermos sempre culturalmente diferentes. E essa
diferença não significa, portanto, que  Traje do povo Inuit exposto no Museu da Cultura Folclórica em Dahlem, na
Alemanha. Foto de 2011.
uma cultura possa ser avaliada como
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Judeu, nascido na Bélgica e posteriormente radicado na França, Claude Lévi-Strauss era jovem e recém-formado
em Filosofia quando desembarcou no Brasil em 1935. Ele fazia parte da missão francesa de intelectuais incumbidos
da fundação da Universidade de São Paulo. No período em que lecionou no Brasil, o estudioso percorreu o interior
do país pesquisando e documentando a diversidade cultural de diferentes povos indígenas. A experiência de contato
direto com esses povos foi um marco na sua trajetória. Durante a Segunda Guerra Mundial, a perseguição do exército nazista de Adolf Hitler contra os judeus no continente europeu exigiu que Lévi-Strauss se refugiasse nos Estados
Unidos e, no exílio, ele próprio vivenciou a situação de ameaça e risco de extermínio de seu povo e de sua cultura,
tal qual os indígenas brasileiros por ele pesquisados.
Em 1952, durante o período de estruturação da Organização das Nações Unidas (ONU) em resposta ao fim da guerra, Lévi-Strauss foi então convidado a participar de uma série de publicações de combate ao racismo. Seu texto “Raça e
História” tornou-se, desde então, um marco histórico em defesa da diversidade cultural entre os povos. Leia uma seleção
de trechos desse documento e, depois, reflita sobre o tema com base no Roteiro de trabalho.
Claude Lévi-Strauss

Falar de contribuição das raças humanas para a civilização mundial poderia surpreender, numa coleção de brochuras destinadas a lutar contra o preconceito racista.
sub-repticiamente:
Seria em vão ter consagrado tanto talento e esforços para mostrar que nada, no
feito de forma clandestina ou
atual estado da ciência, permite afirmar a superioridade ou inferioridade intelectual
disfarçada.
de uma raça em relação a outra, se o intento fosse somente restituir sub-repticiaindulgência:
mente sua consistência à noção de raça, parecendo demonstrar que os grandes
disposição para perdoar.
grupos étnicos que compõem a humanidade trouxeram, enquanto tais, contribuições
específicas ao patrimônio comum. Mas nada está mais afastado de nosso desígnio
do que isto, que levaria somente a formular a doutrina racista ao inverso. [...]
As culturas humanas não diferem entre si do mesmo modo nem no mesmo plano. Estamos, primeiro, em presença de
sociedades justapostas no espaço, umas ao lado das outras, umas próximas, outras mais afastadas, mas, afinal, contemporâneas.
[...] E é aqui que compreendemos claramente o absurdo que existe em se declarar uma cultura superior à outra. Pois, na
medida em que estivesse sozinha uma cultura nunca poderia ser “superior”; como o jogador isolado, ela só conseguiria realizar
pequenas séries de alguns elementos, e a probabilidade de que uma série longa “saísse” na sua história (sem estar teoricamente excluída) seria tão frágil que se precisaria dispor de um tempo infinitamente mais longo do que aquele no qual se inscreve o
desenvolvimento total da humanidade, para ser possível vê-la realizar-se. Mas – tal como dissemos anteriormente – nenhuma
cultura está só; ela é sempre dada em coligação com outras culturas, e é isso que lhe permite edificar séries cumulativas. [...]
A necessidade de preservar a diversidade das culturas, num mundo ameaçado pela monotonia e uniformidade, não
escapou certamente às instituições internacionais. Elas devem compreender também que não bastará, para atingir essa finalidade, acalentar tradições locais e conceder uma trégua aos tempos passados. É o fato da diversidade que deve ser salvo,
não o conteúdo histórico que cada época lhe deu, e que nenhuma saberia perpetuar para além de si mesma. [...] A tolerância
não é uma posição contemplativa, dispensando as indulgências ao que foi ou é. É uma atitude dinâmica, que consiste em
prever, em compreender e em promover o que quer ser. A diversidade das culturas humanas está atrás de nós, à nossa volta
e à nossa frente. A única reivindicação que podemos fazer a este respeito (exigência que cria para cada indivíduo deveres
correspondentes) é que ela se realize de modo que cada forma seja uma contribuição para a maior generosidade das outras.
LÉVI-STRAUSS, Claude. Raça e História. In: Antropologia Estrutural II. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1976. cap. XVIII, p. 328-330; 359; 366.

Roteiro de trabalho
1. Explique, com outras palavras, o argumento do autor sobre a inviabilidade de hierarquização entre raças
ou culturas.
2. De acordo com Lévi-Strauss, qual é a relação entre o fato de não haver culturas isoladas e a necessidade de
termos uma postura de reconhecimento da importância de cada cultura?
3. Segundo o autor, preservar a diversidade das culturas é uma missão também das instituições internacionais.
Considerando essa afirmação, busque a Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamada pela Organização das Nações Unidas em 1948, e identifique os artigos da Declaração que contribuem ou dialogam
com a proposta defendida pelo autor.
4. Quais situações de discriminação cultural você percebe em seu cotidiano ou na realidade do seu país?
5. Quais ações você e sua turma apontam como fundamentais para a preservação da diversidade cultural?
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O conceito antropológico de cultura
O argumento de que todos os seres humanos têm
cultura pode parecer, à primeira vista, estranho a quem
acha que cultura é algo que somente eruditos, ricos ou
estudiosos possuem. Você já pode ter ouvido alguém
dizer que uma pessoa “tem uma grande bagagem
cultural”, ou que ela se matriculou em um curso para
“adquirir mais cultura” ou para “ter acesso à cultura”.
Ou então pode ter ouvido expressões como “Secretarias de Cultura”, “Centros Culturais” ou “Incentivo à
cultura”. Nesses usos, a palavra cultura é empregada
quase como sinônimo de arte, literatura, cinema, conhecimento acadêmico etc. Ou seja, como algo que
alguém pode ter ou não.
Entretanto, do ponto de vista antropológico, cultura é muito mais do que isso. Trata-se do conjunto de
regras, símbolos, linguagens, mecanismos de controle,
padrões de ação e estruturas que caracterizam a existência das pessoas dentro de um grupo. Cultura é como
uma lente que inserimos sobre os olhos para enxergar
o mundo. Ou, se preferirmos fazer uma analogia com a
linguagem da programação de computadores, cultura é
nosso “sistema operacional”: aquilo que organiza nossa
experiência de vida. Nas palavras do antropólogo estadunidense Clifford Geertz:

GEERTZ, Clifford. O impacto do conceito de cultura sobre
o conceito de homem. In: A interpretação das culturas.
Rio de Janeiro: LTC, 2008. p. 33.

E vivemos apenas uma vida porque, afinal, vivemos
a cultura que é a do grupo que, ao nascermos, nos acolheu. Desde os nossos primeiros momentos de vida, iniciamos um longo processo de aprendizado cultural para
vivermos conforme nosso grupo. A cultura orienta nosso modo de ver o mundo, nossos valores morais, aquilo
que veremos como certo ou errado, nosso comportamento, nossa língua e jeito de falar, nossas relações de
parentesco, nossa organização econômica ou de poder,
nosso jeito de nos vestir, nossas crenças, nossa relação
com o tempo e o espaço e até mesmo o modo como
nos vemos como pessoas, ou seja, nossa identidade. E
essa identidade é, ao longo do tempo, revivida e reensinada dentro de um grupo por várias gerações.

PARE e PENSE
1. Por que o conceito antropológico de cultura
é importante no combate às ideologias racistas e de desigualdade entre os diferentes
grupos humanos?
2. Por que falar em cultura implica também
pensar sobre educação e processos de ensino e aprendizagem?

Dario Oliveira/NurPhoto/AFP

Cris Faga/NurPhoto/AFP

A partir de tais reformulações do conceito
da cultura e do papel da cultura na vida humana,
surge, por sua vez, uma definição do homem que
enfatiza não tanto as banalidades empíricas do seu
comportamento, a cada lugar e a cada tempo, mas,
ao contrário, os mecanismos através de cujo agenciamento a amplitude e a indeterminação de suas
capacidades inerentes são reduzidas à estreiteza
e especificidade de suas reais realizações. Um dos

fatos mais significativos a nosso respeito pode ser,
finalmente, que todos nós começamos com o equipamento natural para viver milhares de espécies de
vidas, mas terminamos por viver apenas uma.

 Meninas dançam e cantam durante comemoração japonesa

tradicional do Tanabata Matsuri no bairro da Liberdade, em
São Paulo (SP), local que abriga uma grande comunidade de
descendentes dos países orientais no Brasil. Imagem de 2018.

 Pessoas em condição de refúgio no Brasil manifestam-se em São
Paulo (SP) contra a xenofobia e a discriminação de imigrantes,
em 2018.
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CULTURA ENTRE O PASSADO,
O PRESENTE E O FUTURO
Quando falamos sobre a cultura de um dos diferentes povos do mundo, é preciso considerar que ela
nunca é fixa ou imutável. A cultura é algo que caracteriza e distingue um grupo dos demais, mas ela não está
parada no tempo.
Dentro de uma sociedade, a cultura é transmitida e ensinada a cada nova geração, mas, ao mesmo tempo, é também constantemente reatualizada
e ressignificada. Longe de ser algo estático, a cultura
é viva, dinâmica, interativa e está sempre exposta à
possibilidade de ser transformada sem que isso signifique seu desaparecimento.
No Brasil, uma ideia muito difundida durante o
período da Ditadura Militar (1964-1985) foi a de
que, aos poucos, não haveria mais indígenas no país
porque eles estariam “perdendo sua cultura”. Esse
tipo de pensamento vigorou principalmente dentro de círculos de pessoas que queriam que todos
acreditassem que o território no interior do Brasil estava disponível para a exploração e o investimento
da colonização iniciado no século XVI. Muitas vezes, indígenas de todo o país precisam lidar com a
acusação de estarem “aculturados” porque transformaram alguns de seus hábitos e costumes, como

dirigir automóveis, usar internet e telefone ou falar
português.
Diante disso, é importante nos perguntarmos: vestir
roupas diferentes daquelas que vestiam seus tataravôs,
falar de um modo diferente do modo como seus avós
falam, ou mesmo ter valores e opiniões diferentes das
de seus pais significa que você deixou de pertencer ao
mesmo grupo de origem que eles? Vestir roupas feitas
na China, usar um celular estadunidense e comer uma
refeição italiana torna você menos brasileiro? Por que,
então, quando um indígena muda os hábitos de se
vestir, de se alimentar, de falar ou incorpora novas tecnologias em seu cotidiano, ele estaria se tornando menos indígena? A identidade cultural de um povo não
se resume àquilo que foi transmitido do passado para
as gerações presentes, mas diz respeito também ao
modo como a geração presente se apropria e atualiza
a identidade de seu grupo, levando-a para as próximas
gerações. Além disso, a cultura de um povo é produto de sua história, mas isso não significa que história
seja sinônimo de passado. Ao contrário, há situações
no presente que levam grupos culturais a reconfigurar
seus modos vida do passado para preservar a possibilidade de sua cultura continuar existindo no futuro.

LER, ASSISTIR, NAVEGAR
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Para aprofundar esse debate sobre cultura e entender como a mudança de hábitos geracionais não significa
aculturação, assista ao vídeo #MenosPreconceitoMaisÍndio, produzido pelo Instituto Socioambiental em 2017. Assista também ao vídeo O que é ser indígena no século XXI. EP1, de 2018, do canal de Cristian Wariu.

 #MenosPreconceitoMaisÍndio. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=uuzTSTmIaUc&feature=youtu.be. Acesso em:
Reprodução/Youtube

7 set. 2020.

 O que é ser indígena no século XXI. EP1. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=XDaS70F2fPw. Acesso em: 7 set. 2020.
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Resistência cultural

pela narrativa da própria história, o investimento
colonial tratou não apenas de tentar controlar
os corpos negros e indígenas, como também de
dominar suas culturas – apagando e invisibilizando alguns de seus elementos tradicionais ou se
apropriando de outros para transformá-los em
“cultura nacional”.
Foi somente com a promulgação da Constituição Nacional de 1988 que, pela primeira vez:
o racismo se tornou crime passível de pena; o
Estado nacional reconheceu o direito dos povos indígenas e quilombolas ao seu território; o
Brasil passou a se reconhecer como país culturalmente diversificado, qualificando, inclusive,
os diferentes “modos de criar, fazer e viver” de
seus diversos grupos sociais como patrimônio cultural do país, tal como consta no artigo 216 da
Constituição. No Brasil de hoje, pertencer a um
grupo culturalmente diferenciado é um direito
dos cidadãos, e proteger a diversidade cultural
nacional é um dever do Estado.
Isso não significa, no entanto, que as desigualdades tenham acabado. No Brasil do século
XXI, as marcas da violência colonial estão de volta ao debate, pautadas pelas vozes dos sujeitos
que no passado foram silenciados: aqueles que
tiveram seus modos de vida subjugados se reinventaram e, agora, mostram a força de sua
resistência cultural para terem garantidos seus
direitos de existência e igualdade. É o que discutiremos na próxima atividade.

Ricardo Funari/Brazil Photos/LightRocket via Getty Images

Quando falamos sobre diferenças entre os
povos, não podemos nos esquecer de falar também sobre as relações de poder que permearam
as relações humanas ao longo da História. É
muito comum diferentes povos estarem sempre
em interação uns com os outros, intercambiando seus conhecimentos e mesclando aspectos
característicos de suas culturas. Há também,
contudo, encontros culturais que derivam de
expansões coloniais, de interesses por dominação, subordinação ou até mesmo extermínio de
uma cultura por outra.
Antecipamos anteriormente que as teorias raciais que buscaram encontrar justificativas para
uma pressuposta “superioridade” cultural dos
brancos e europeus serviram de argumento para
o colonialismo e culminaram na política genocida
da Segunda Guerra Mundial. Mas, na própria história do Brasil, há também muitos casos em que as
diferenças culturais entre os grupos sociais foram
tomadas como ponto de partida para a criação
de desigualdades. Ou seja, foram associadas às
relações de poder.
Para pensarmos em apenas dois exemplos,
não podemos nos esquivar da longa história de
violência contra os povos negros escravizados
e contra os indígenas originários do território
nacional que, desde a expansão colonial portuguesa, fez de nosso país uma nação marcada
pela violência. Fosse nas disputas pelas terras ou

 Cerimônia de candomblé em Bom Jesus da Lapa, Bahia (BA). Essa religião de matriz africana, elemento de resistência cultural do povo
negro que foi escravizado por mais de 300 anos, está presente em todo o território brasileiro. Foto de 2008.
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Christophe Simon/AFP

 Indígenas do povo Pataxó navegam na internet e ouvem música dentro da antiga área do Museu do Índio, no Rio de Janeiro (RJ). Imagem de
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2011, durante o período em que os indígenas ocuparam o prédio do Museu contra sua demolição durante as obras para a Copa do Mundo.
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Leia um trecho da reportagem da BBC Brasil realizada pelo jornalista Pablo Uchoa e siga as questões apresentadas no Roteiro de trabalho.
Usando a internet, índios combatem desmatamento na Amazônia
Pablo Uchoa

Para os índios Suruí, que vivem na reserva indígena Sete de Setembro, na divisa entre os Estados de Rondônia e Acre, levar uma vida tradicional na floresta não é incongruente com as modernas tecnologias – ao
contrário, uma fortalece a outra. “Eu acho que nossa aliança com a internet é muito importante porque facilita e
possibilita que a comunicação fortaleça politicamente nosso povo”, diz o líder indígena Almir Surui, de 35 anos.
“O meu povo pode falar da ameaça da floresta, do desenvolvimento da floresta, da valorização cultural do povo
Suruí.” Por iniciativa de Almir, a relação que os Suruí têm desenvolvido com a internet, esta “ferramenta dos
brancos”, é uma inovadora tentativa de fazer com que o contato reforce – ao invés de corromper – a cultura e
o modo de vida nativos.
A ideia de usar a internet para valorizar sua cultura e combater o desmatamento nasceu em 2007, quando Almir
teve seu primeiro contato com o Google Earth e fez o que todo mundo faz: procurou ver sua casa do satélite. A vista
aérea da reserva Sete de Setembro, um polígono verde de 248 mil hectares no centro de um entorno quase totalmente
desmatado, representado em cor marrom, deixou o líder chocado. Mas, ao mesmo tempo, ele percebeu que a mesma
internet que expunha os problemas também poderia representar uma solução.
“Eu disse ao Vasco (van Roosmalen, da ONG Equipe de Conservação da Amazônia, ACT-Brasil, parceira dos indígenas em diversos projetos) que queria um encontro com o Google, e ele achava que era impossível”, conta. “Insisti e
consegui uma reunião de 30 minutos. Passamos três horas, de tão interessados que eles ficaram.” [...]
“Ouvimos histórias sobre as ameaças representadas por madeireiras ilegais e mineradoras, sobre pessoas assassinadas, sobre o fato de existir inclusive uma recompensa pela cabeça do próprio Almir, por liderar seu povo e resistir
às madeireiras”, contou. “Ficou claro que ele tem uma ideia muito sofisticada de como a tecnologia moderna pode
38
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Gallo Images/USGS/NASA Landsat data/Orbital Horizon/Getty Images

ajudar os povos tradicionais a se fortalecer, fortalecer sua cultura, proteger e preservar suas terras, e preencher uma
lacuna entre modos tradicionais e modernos.” [...]
Agora, os Suruí querem embarcar no mais
ambicioso objetivo da “parceria”, como diz
Almir, com a internet: o combate ao desmatamento da reserva Sete de Setembro, em tempo real. Eles aguardam a chegada dos primeiros aparelhos smartphones equipados com o
sistema operacional Android, da Google, que
lhes permitirá fotografar imagens do desmatamento em tempo real, postar na internet e
enviar para o mundo e as autoridades competentes.
[...] A “frase da vez” em Lapetanha é que os
Suruí estão “trocando o arco e flecha pelo laptop” para combater o desmatamento. Mas Almir,
chefe do clã Gamebey, responsável por tratar
dos assuntos ligados à guerra, à diplomacia e ao
meio ambiente entre os Suruí, diz que as novas
“armas” não invalidam as antigas.
“Nossos arcos e flechas estão guardados em
casa, cada um tem seu arco e flecha guardado
em casa. Mas, ao mesmo tempo, a gente está
usando notebooks”, ele diz, e para, tirando um
pequeno telefone do bolso: “iPhone...” “Hoje essas são realmente nossas ferramentas de diálogo
para construir um mundo melhor.”
UCHOA, Pablo. Usando a internet, índios combatem desmatamento na Amazônia. In: BBC Brasil, 16 mar. 2010. Disponível em: https://www.bbc.com/
portuguese/noticias/2010/03/100316_surui_abre_pu.shtml. Acesso em: 21 ago. 2020.

Roteiro de trabalho
1. De acordo com a reportagem, quais foram as circunstâncias políticas e econômicas que levaram os indígenas suruí a se interessar em transformar aspectos do seu cotidiano?
2. Divida a turma em cinco grupos. Acessando o endereço eletrônico dos “Povos Indígenas no Brasil” (disponível em: https://pib.socioambiental.org/pt/Povo:Surui_Paiter; acesso em: 7 set. 2020), vocês encontrarão
informações detalhadas sobre a cultura dos Suruí Pater, povo mencionado na reportagem. Cada grupo será
responsável por estudar e apresentar o resumo das seguintes seções do material consultado:
Grupo 1: nome e língua; localização; população.
Grupo 2: histórico de contato; invasões e cooptação.
Grupo 3: organização social; maloca e cotidiano; metade da mata e metade da roça.
Grupo 4: cosmologia e rituais; mitos; cultura material.
Grupo 5: atividades produtivas; organização Metareilá; saúde e educação.
3. Por que o interesse dos indígenas suruí em incorporar modernas tecnologias em seu cotidiano não pode ser
pensado como uma ação de aculturamento? Justifique sua resposta relacionando o texto da reportagem
com o material consultado em “Povos Indígenas no Brasil”.
4. Qual é a relação entre a incorporação de tecnologias de informação na aldeia suruí e o protagonismo dos
indígenas na defesa de sua cultura?
5. Por que a inserção de tecnologias de informação no cotidiano da aldeia se tornou uma arma fundamental
para a preservação da cultura suruí? Justifique.
6. Com base no texto e nos dados levantados, responda: Que ações políticas precisariam ser adotadas em
nível federal, estadual e municipal em apoio à preservação do território e da cultura suruí?

CULTURA: DIFERENÇA E RESISTÊNCIA

39

HA

HA

HA

B I LI DA

DE

B I LI DA

DE

DE

RELEITURA

B I LI DA

EM13CHS102 EM13CHS502 EM13CHS503
BNCC

BNCC

BNCC

Todos os grupos humanos têm cultura, inclusive o nosso. Na seção Narrativas acompanhamos o texto que,
invertendo o termo “American”, nos mostrou como também os grupos considerados “ocidentais” são permeados
de cultura e que, quando achamos que comportamentos ou hábitos de vida de um grupo é “curioso”, é porque estamos vendo-os com base em nossas próprias visões de mundo. Achar que o outro é “exótico” ou que uma cultura
diferente da sua é errada e tem menos valor é uma postura típica do pensamento etnocêntrico. A seguir, acompanhe a explicação do antropólogo Everardo Rocha sobre o que é o etnocentrismo e siga o Roteiro de trabalho.
O que é etnocentrismo
Everaldo Rocha

Etnocentrismo é uma visão do mundo onde o nosso próprio grupo é tomado como centro de tudo e todos os outros são pensados e sentidos através dos nossos valores, nossos modelos, nossas definições do que é a existência. No
plano intelectual, pode ser visto como a dificuldade de pensarmos a diferença; no plano afetivo, como sentimentos de
estranheza, medo, hostilidade, etc. Perguntar sobre o que é etnocentrismo é, pois, indagar sobre um fenômeno onde
se misturam tanto elementos intelectuais e racionais quanto elementos emocionais e afetivos. [...]
Este problema não é exclusivo de uma determinada época nem de uma única sociedade. Talvez o etnocentrismo
seja, dentre os fatos humanos, um daqueles de mais unanimidade. Como uma espécie de pano de fundo da questão
etnocêntrica temos a experiência de um choque cultural. De um lado, conhecemos um grupo do “eu”, o “nosso” grupo, que come igual, veste igual, gosta de coisas parecidas, conhece problemas do mesmo tipo, acredita nos mesmos
deuses, casa igual, mora no mesmo estilo, distribui o poder da mesma forma, empresta à vida significados em comum
e procede, por muitas maneiras, semelhantemente. Aí, então, de repente, nos deparamos com um “outro”, o grupo
do “diferente” que, às vezes, nem sequer faz coisas como as nossas ou quando as faz é de forma tal que não reconhecemos como possíveis. E, mais grave ainda, este “outro” também sobrevive à sua maneira, gosta dela, também
está no mundo e, ainda que diferente, também existe. [...]
O grupo do “eu” faz, então, da sua visão a única possível ou, mais discretamente se for o caso, a melhor, a natural,
a superior, a certa. O grupo do “outro” fica, nessa lógica, como sendo engraçado, absurdo, anormal ou ininteligível.
Este processo resulta num considerável reforço da identidade do “nosso” grupo. No limite, algumas sociedades chamam-se por nomes que querem dizer “perfeitos”, “excelentes” ou, muito simplesmente, “ser humano” e ao “outro”,
ao estrangeiro, chamam, por vezes, de “macacos da terra” ou “ovos de piolho”. De qualquer forma, a sociedade do
“eu” é a melhor, a superior, representada como o espaço da cultura e da civilização por excelência. É onde existe o
saber, o trabalho, o progresso. A sociedade do “outro” é atrasada. É o espaço da natureza. São os selvagens, os bárbaros. São qualquer coisa menos humanos, pois, estes somos nós. O barbarismo evoca a confusão, a desarticulação,
a desordem. O selvagem é o que vem da floresta, da selva que lembra, de alguma maneira, a vida animal. O “outro”
é o “aquém” ou o “além”, nunca o “igual” ao “eu”.
[...] A atitude etnocêntrica tem, por outro lado, um correlato bastante importante e que talvez seja elucidativo para
a compreensão destas maneiras exacerbadas e até cruéis de encarar o “outro”. Existe realmente, paralelo à violência
que a atitude etnocêntrica encerra, o pressuposto de que o “outro” deva ser alguma coisa que não desfrute da palavra
para dizer algo de si mesmo.
ROCHA, Everardo P. Guimarães. O que é etnocentrismo. São Paulo: Brasiliense, 1988. p. 5-6.

Roteiro de trabalho
1. Defina o que é etnocentrismo e cite exemplos com base em situações históricas e de sua vida cotidiana.
2. Quais situações de violência física e simbólica podem ser provocadas pelo etnocentrismo?
3. Qual é a relação entre etnocentrismo e intolerância?
4. Por que o etnocentrismo funciona como uma negação da humanidade daquele que determinada sociedade
percebe como diferente? Explique.
5. Que políticas de valorização identitária você conhece no Brasil, hoje? Enumere-as.
6. Por que a valorização das diferenças culturais e identitárias colabora para o enfrentamento ao racismo e às
desigualdades?
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CARARO, Aryane; SOUZA, Duda Porto de. Valentes: histórias de pessoas refugiadas
no Brasil. São Paulo: Seguinte, 2020.
Seguindo as páginas desse livro, é possível entender e problematizar como o etnocentrismo, em sua face xenofóbica, perpassa a experiência dos refugiados ao redor do mundo. A
história de pessoas das mais diferentes nacionalidades leva o leitor a se sensibilizar com a
situação de quem, longe de casa, resiste e luta para que sua cultura sobreviva.

Reprodução

Divulgação

LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico. Rio de Janeiro: Jorge
Zahar, 2001.
Nesse pequeno livro é possível conhecer mais a fundo as discussões apresentadas neste
capítulo, pois ele aborda a história do conceito de cultura no campo de estudos da antropologia. Nele, esse conceito é o fio condutor para uma reflexão empática e pluralista, na qual
a diversidade humana e cultural é tomada como um valor em si, a ser defendido e usado
contra qualquer ação de intolerância.

PORTAL Geledés. Disponível em: https://www.geledes.org.br/. Acesso em: 8 set. 2020.
Fundado em 1988, o Instituto da Mulher Negra Geledés é uma organização que combate o racismo e promove a valorização da cultura
negra no Brasil. Em seu portal, é possível acompanhar as principais
notícias atualizadas sobre as violências raciais no país e a luta pela conquista de direitos, bem como o debate sobre políticas públicas, saúde,
direitos humanos e educação relacionados às questões raciais.

MÍDIA Índia. Disponível em: https://www.midiaindia.com/. Acesso em:
8 set. 2020.
Formado por um grupo de jovens indígenas de todo o país, Mídia Índia
é um projeto de comunicação que nasceu em 2017 e tem como objetivo
ampliar e fazer ressoar a voz indígena nas redes sociais, fortalecendo e
valorizando a luta dos povos originários e suas culturas.

WARIU. Disponível em: https://www.youtube.com/c/Wariu/videos. Acesso
em: 8 set. 2020.
Produzido e protagonizado pelo jovem Cristian Wariu, indígena Xavante com
descendência Guarani, esse canal do Youtube tem como missão divulgar e
pôr em pauta debates sobre a cultura indígena contemporânea. Seus vídeos
evidenciam a diversidade indígena do território nacional e buscam romper
com estereótipos, combatendo a discriminação contra os povos originários.

Reprodução/Youtube
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ENEM
1. Ações de educação patrimonial são realizadas em diferentes contextos e localidades e têm mostrado resultados surpreendentes ao trazer à tona a autoestima das comunidades. Em alguns casos, promovem o desenvolvimento local e indicam soluções
inovadoras de reconhecimento e salvaguarda do patrimônio cultural para muitas populações.
PELEGRINI, S. C. A.: PINHEIRO, A. P. (org.). Tempo, memória e patrimônio cultural. Piauí: Edupi. 2010.

A valorização dos bens mencionados encontra-se correlacionada a ações educativas que promovem a(s)
a. evolução de atividades artesanais herdadas do passado.
b. representações sociais formadoras de identidades coletivas.
c. mobilizações politicas criadoras de tradições culturais urbanas.
d. hierarquização de festas folclóricas praticadas por grupos locais.
e. formação escolar dos jovens para o trabalho realizado nas comunidades.
2. O antropólogo americano Marius Barbeau escreveu o seguinte: sempre que se cante a uma criança uma cantiga de ninar;
sempre que se use uma canção, uma adivinha, uma parlenda, uma rima de contar, no quarto das crianças ou na escola;
sempre que ditos e provérbios, fábulas, histórias bobas e contos populares sejam representados; aí veremos o folclore em
seu próprio domínio, sempre em ação, vivo e mutável, sempre pronto a agarrar e assimilar novos elementos em seu caminho.
UTLEY, F. L. Uma definição de folclore. In: BRANDÃO, C. R. O que é folclore. São Paulo: Brasiliense, 1984 (adaptado).

O texto tem como objeto a construção da identidade cultural, reconhecendo que o folclore, mesmo sendo
uma manifestação associada à preservação das raízes e da memória dos grupos sociais,
a. está sujeito a mudanças e reinterpretações.
b. deve ser apresentado de forma escrita.
c. segue os padrões de produção da moderna indústria cultural.
d. tende a ser materializado em peças e obras de arte eruditas.
e. expressa as vivências contemporâneas e os anseios futuros desses grupos.
3. O cidadão norte-americano desperta num leito construído segundo padrão originário do Oriente Próximo, mas modificado
na Europa Setentrional antes de ser transmitido à América. Sai debaixo de cobertas feitas de algodão, cuja planta se tornou
doméstica na Índia. No restaurante, toda uma série de elementos tomada de empréstimo o espera. O prato é feito de uma
espécie de cerâmica inventada na China. A faca é de aço, liga feita pela primeira vez na Índia do Sul; o garfo é inventado na
Itália medieval; a colher vem de um original romano. Lê notícias do dia impressas em caracteres inventados pelos antigos
semitas, em material inventado na China e por um processo inventado na Alemanha.
LINTON, R. O homem: uma introdução à antropologia. São Paulo: Martins, 1959 (adaptado).

A situação descrita é um exemplo de como costumes resultam da
a. assimilação de valores de povos exóticos.
b. experimentação de hábitos sociais variados.
c. recuperação de heranças da Antiguidade Clássica.
d. fusão de elementos de tradições culturais diferentes.
e. valorização de comportamentos de grupos privilegiados.
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4. Quanto ao “choque de civilizações”, é bom lembrar a carta de uma menina americana de sete anos cujo pai era piloto na
Guerra do Afeganistão: ela escreveu que – embora amasse muito seu pai – estava pronta a deixá-lo morrer, a sacrificá-lo por
seu país. Quando o presidente Bush citou suas palavras, elas foram entendidas como manifestação “normal” de patriotismo
americano; vamos conduzir uma experiência mental simples e imaginar uma menina árabe maometana pateticamente lendo
para as câmeras as mesmas palavras a respeito do pai que lutava pelo Talibã – não é necessário pensar muito sobre qual
teria sido a nossa reação.
ZIZEK, S. Bem-vindo ao deserto do real! São Paulo: Boitempo, 2003.

A situação imaginária proposta pelo autor explicita o desafio cultural do(a)
a. prática da diplomacia.
b. exercício da alteridade.
c. expansão da democracia.
d. universalização do progresso.
e. conquista da autodeterminação.
5. Simples, saborosa e, acima de tudo, exótica. Se a culinária brasileira tem o tempero do estranhamento, esta verdade decorre
de dois elementos: a dimensão do território e a infinidade de ingredientes. Percebe-se que o segredo da cozinha brasileira é
a mistura com ingredientes e técnicas indígenas. É esse o elemento que a torna autêntica.
POMBO, N. Cardápio Brasil. Nossa História, n. 29. mar. 2006 (adaptado).

O processo de formação identitária descrito no texto está associado à

Dario Oliveira/NurPhoto/AFP

APU Gomes/AFP

a. imposição de rituais sagrados.
b. assimilação de tradições culturais.
c. tipificação de hábitos comunitários.
d. hierarquização de conhecimentos tribais.
e. superação de diferenças etnorraciais.

 A diversidade cultural é uma riqueza da nossa

formação social. À esquerda, bairro da Liberdade,
em São Paulo (SP), 2018. À direita, Complexo do
Alemão, Rio de Janeiro (RJ), 2017.
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uitos brasileiros se reconhecem como herdeiros dos portugueses, que foram os colonizadores destas terras. Além disso, com
a imigração de europeus, principalmente para o estado de São Paulo e para o Sul do Brasil, muitos são os
que se reconhecem como descendentes de alemães,
espanhóis, italianos, etc. Sabemos também que descendemos dos muitos povos indígenas. E dos africanos? Em que medida a cultura brasileira é, também,
uma cultura africana?
É comum, mas errôneo, nos referirmos aos africanos como um todo homogêneo, já que o continente
africano reúne culturas essencialmente diferentes. O
Egito, por exemplo, tem uma cultura muito particular, que não apresenta quase nenhuma relação com
a cultura e a história brasileiras. Então, com que parte
da África estamos culturalmente relacionados? Com
quais culturas africanas? Como nossa identidade cultural se constitui também de culturas africanas?
As imagens desta abertura oferecem alguns indícios da intersecção cultural entre o Brasil e as culturas
africanas.

 Lavagem do Bonfim, Salvador, 2019. No dia dessa celebração, que ocorre desde 1754, católicos e adeptos do candomblé percorrem
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as ruas de Salvador (BA) cantando hinos dedicados a Jesus Cristo e Oxalá. As baianas usam turbantes, saias e braceletes e carregam
vasos com água de cheiro.

Mauro Akiin Nassor/Fotoarena
Ricardo Teles/Pulsar Imagens

 Missa da padroeira Nossa Senhora do Bonfim na Igreja de São Francisco Xavier em Porto

Novo, capital do Benin, 2011. Em destaque, Auguste Amaral, presidente da associação dos
retornados brasileiros ao Benin, onde vivem os agudás, grupo minoritário da população do
país. Os agudás são descendentes de ex-escravizados no Brasil que conseguiram retornar
ao seu local de origem. Mas não voltaram os mesmos, seja pela dura vida que tiveram,
seja por levarem de volta ao Benin uma cultura que constituíram na América. Os agudás
brincam o Carnaval, festejam o Nosso Senhor do Bonfim e consomem pratos como a
feijoada no estilo brasileiro. Os agudás nos convidam a investigar e entender a formação
cultural brasileira, segundo a qual africanos, europeus e indígenas fundaram uma cultura
particular marcada por muitos conflitos.

Neste capítulo vamos conhecer as matrizes africanas da cultura brasileira
e refletir sobre a história dessa formação cultural. Vamos também estabelecer os vínculos entre essa história e a sociedade contemporânea, identificando conflitos que ainda persistem e levando em conta aspectos culturais.
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O texto é da filósofa Djamila Ribeiro, que nele aborda sua experiência de vida e suas reflexões acerca do
racismo em nossa sociedade e do que denomina como negritude. Em seguida, responda às questões propostas no Roteiro de trabalho.
Enxergue a negritude
Djamila Ribeiro

Desde cedo, pessoas negras são levadas a refletir sobre sua condição racial. O início da vida escolar foi para
mim o divisor de águas: por volta dos seis anos entendi que ser negra era um problema para a sociedade. Até
então, no convívio familiar, com meus pais e irmãos, eu não era questionada dessa forma, me sentia amada e não
via nenhum problema comigo: tudo era “normal”. “Neguinha do cabelo duro”, “neguinha feia” foram alguns dos
xingamentos que comecei a escutar. Ser a diferente – o que quer dizer não branca – passou a ser apontado como
um defeito. Comecei a ter questões de autoestima, fiquei mais introspectiva e cabisbaixa. Fui forçada a entender
o que era racismo e a querer me adaptar para passar despercebida. Como diz a pesquisadora Joice Berth: “Não
me descobri negra, fui acusada de sê-lo”. O mundo apresentado na escola era o dos brancos, no qual as culturas
europeias eram vistas como superiores, o ideal a ser seguido. Eu reparava que minhas colegas brancas não precisavam pensar o lugar social da branquitude, pois eram vistas como normais: a errada era eu. Crianças negras não
podem ignorar as violências cotidianas, enquanto as brancas, ao enxergarem o mundo a partir de seus lugares
sociais – que é um lugar de privilégio – acabam acreditando que esse é o único mundo possível. Essa divisão social
existe há séculos, e é exatamente a falta de reflexão sobre o tema que constitui uma das bases para a perpetuação
do sistema de discriminação racial.
[...] Lembro que uma vez, quando trabalhava como secretária numa empresa do porto de Santos, e fiz algo bastante corriqueiro: respondi a um e-mail. Fiquei surpresa ao ver a reação de alguns colegas, que me aplaudiram por eu
ter escrito bem um texto. Eu havia cursado três anos de jornalismo, já tinha publicado artigos em revistas e jornais,
portanto um e-mail não era motivo para aplausos. Quando eu cursava filosofia, um colega se mostrou muito surpreso
por eu ter tirado uma nota maior que a dele num trabalho e sugeriu que era porque o professor gostava de mim. Outro
colega insinuou que me daria a parte mais fácil de um trabalho “para me ajudar”. Experiências desse tipo me fizeram
compreender que elogios podem significar condescendência.
Não é realista esperar que um grupo racial domine toda a produção do saber e seja a única referência estética.
Por causa disso, a população negra criou estratégias ao longo de sua história para superar essa marginalização. O
conhecido movimento Panteras Negras, do qual a ativista e filósofa Angela Davis fez parte, além de lutar contra a
segregação racial nos Estados Unidos e pela emancipação do povo negro, tinha também em suas bases a valorização
da estética negra. Kathleen Cleaver, uma das lideranças do movimento, aponta para a importância de que pessoas
negras quebrem com a visão de que somente pessoas brancas são bonitas, valorizando o cabelo natural e as características típicas do povo negro e criando para ele uma nova consciência. No campo das artes, temos experiências
notáveis realizadas pela população negra no Brasil, mas, infelizmente, ainda pouco conhecidas. O Teatro Experimental
do Negro (TEN), criado por Abdias do Nascimento em 1944, buscou valorizar a cultura afro-brasileira por meio da
educação e da arte, formulando uma estética própria para além da reprodução da experiência de outros países e
visando ao protagonismo do povo negro. Assim, tinha como bandeira “priorizar a valorização da personalidade e
cultura específicas ao negro como caminho de combate ao racismo”. De lá, saíram nomes como o da atriz Ruth de
Souza, que nos deixou, aos 98 anos, em julho de 2019. Há outros bons exemplos de iniciativas que ampliam a visibilidade negra nas artes.
A série Cadernos Negros, criada em 1978, foi responsável por publicar contos e poemas de escritores e escritoras
negros, tornando-se um marco para a produção literária negra. Muitos dos primeiros textos de Conceição Evaristo
foram publicados lá, por exemplo. O projeto Amazônia Negra, da fotógrafa Marcela Bonfim, busca reconhecer e valorizar as culturas negras em Rondônia. Bonfim sintetiza a importância de iniciativas desse tipo: “A maioria dos negros
brasileiros precisa aprender a ser negro no percurso de suas vidas”. Projetos assim contribuem para esse aprendizado.
É importante ter em mente que, para pensar soluções para uma realidade, devemos tirá-la da invisibilidade.
Portanto, frases como “eu não vejo cor” não ajudam. O problema não é a cor, mas seu uso como justificativa para
segregar e oprimir. Vejam cores, somos diversos e não há nada de errado nisso se vivemos relações raciais, é preciso
falar sobre negritude e também sobre branquitude.
Ribeiro, Djamila. Pequeno manual antirracista. São Paulo: Companhia das Letras, 2019.
Edição e-book (trechos selecionados).
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Roteiro de trabalho
1. Como e por que a autora entendeu que ser negra era um problema para a sociedade?
2. O que significa pensar o lugar da branquitude e o da negritude?
3. Que estratégias a população negra criou para superar sua marginalização?
4. Você conhece os autores e artistas mencionados pela autora? Escolha um deles, leia um livro ou acesse uma
obra da pessoa escolhida e, em seguida, escreva suas impressões a respeito do que aprendeu. Depois, traga
seu texto para a sala de aula e compartilhe-o com os colegas em uma roda de conversa.
Djamila Ribeiro nasceu em Santos (SP) em 1980. É filósofa, feminista, pesquisadora e mestra em Filosofia pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). Em 2016 foi secretária-adjunta dos Direitos Humanos
e Cidadania do município de São Paulo (SP).

me e da palma com o povo pigmeu, expandindo-se
pela região. Aos poucos, alguns povos começaram a
introduzir a pecuária em suas atividades, garantindo a
carne, o couro e o adubo para suas plantações.
As migrações e a adaptação aos diferentes ambientes originaram vários grupos étnicos e uma complexa cultura. Os falantes da língua banta, por exemplo,
misturaram-se ao noroeste da floresta equatorial com
aqueles que falavam a língua saaro-nilótica, formando
assim uma nova cultura.
Vera Ribeiro

A maioria dos africanos trazidos para o Brasil como
escravizados veio da África Atlântica, ou seja, da parte
ocidental e centro-ocidental da África Subsaariana. Essa
região, que vai do Senegal a Angola, é historicamente
habitada por povos que viviam da agricultura e conheciam a técnica da metalurgia. Pertencem ao tronco linguístico banto ou nigero-congolês e carregam em sua
organização social a luta contra a natureza hostil. Desde
a Antiguidade, essas populações migraram à procura de
savanas em meio aos desertos. Conforme Mary Del Priore
e Renato Pinto Venâncio:
A crescente desertificação do Saara, assim
como o árduo desflorestamento de áreas ao sul
do deserto, convidava grupos a se estabelecerem, embora de forma dispersa, em planícies
inundadas e sobre pequenas colinas. A escolha
de tais lugares não era aleatória. Estas eram regiões facilmente defensáveis contra ataques de
feras ou gente inimiga.
DEL PRIORE, Mary; VENÂNCIO, Renato Pinto. Ancestrais.
Rio de Janeiro: Campus, 2004. p. 2.

Nas savanas, formaram-se complexas organizações
político-sociais. As aldeias eram separadas por terrenos incultos e rodeadas por terras cultivadas e mato
– território de caça. Vários fatores, como guerras, crescimento da população e secas, levavam ao aumento
ou à diminuição constante dos grupos, em número de
habitantes ou em território. O caráter migratório dessa população facilitava a multiplicação de famílias que,
por vezes, se instalavam próximo a grupos de tradições
e línguas completamente diversas das suas.
Aproximadamente no século I, começou a fusão
das aldeias em microestados, que foram se constituindo ao longo de muito tempo. Instalados em regiões de
savana, manguezais e rios, os povos de língua nigero-congolesa começaram a praticar o comércio do inha-

Classificação de Joseph Greenberg das línguas africanas, hoje em torno
de 1 900. Atualmente há mais de 260 milhões de falantes de mais de mil
línguas da família nigero-congolesa. Fonte: CASTRO, Yeda Pessoa de. A língua mina-jeué no Brasil: um falar africano em Ouro Preto do século XVIII.
Belo Horizonte: Fapemig/Fundação João Pinheiro, 2003. p. 35.
AFRO-BRASILEIROS

47

0º

Carlos Vespúcio

No ambiente hostil da África atlântica, os povos estavam sujeitos a doenças
como a malária e outros males trazidos por parasitas – exemplo disso é a mosca tsé-tsé, transmissora do protozoário causador da “doença do sono”. Por isso a presença do curandeiro era de vital importância para esses povos, importância reconhecida até mesmo pelos jesuítas portugueses, que chegaram a Angola no século XVI.
Outro fator que devastava as populações era a fome, resolvida apenas nas culturas irrigadas, enquanto em outros territórios isso podia atingir níveis dramáticos
que obrigavam as famílias a vender seus filhos ou dependentes em troca de cereais,
como sorgo e painço, ou levava homens e mulheres a aceitar a escravidão para não
morrer de fome.
Em razão dessas adversidades, a capacidade de produzir descendentes era extremamente valorizada. Nos homens, a virilidade aparecia como um fator fundamental de aceitação social, assim como a fertilidade entre as mulheres – estéreis
eram desprezadas socialmente. As que não tinham filhos corriam o risco de ser absorvidas por outros grupos familiares, saindo em desvantagem nas guerras, quando a captura de prisioneiros era prioridade. No Reino do Congo, por exemplo, a
maternidade consolidou-se como um dos temas mais recorrentes nas esculturas de
madeira. Embora não haja dados demográficos confiáveis nem mesmo para o século XVIII, acredita-se que um terço das crianças morriam antes mesmo de completar
um ano de vida.
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 Nessa escultura de

aproximadamente 1900, da
região do Congo, valoriza-se
a figura materna que carrega
seu filho.
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Com base em: ENCICLOPÉDIA Brittanica Kids. Disponível em:
http://kids.britannica.com/comptons/art-153245/Language-Families-and-Languages-of-Africa.
Acesso em: 23 ago 2020.
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Com base em: DUBY, Georges. Atlas historique mondial. Paris: Larousse, 2003. p. 216. Na África anterior
à presença europeia, grupos humanos organizaram-se em torno de unidades familiares, a partir das quais
constituíram-se aldeias e núcleos comerciais. No século I, aproximadamente, começou a fusão das aldeias em
microestados. Mais tarde, a presença europeia e a expansão do tráfico de populações africanas escravizadas
agravaram os conflitos internos do continente, e em meados do século XIX praticamente toda a África foi
repartida entre ingleses, belgas, alemães e italianos, que buscavam novos mercados e matérias-primas.

Na maior parte do território africano, antes da presença europeia a terra era um bem coletivo. Os pais
de família recebiam um lote de terra do chefe local
para cultivar, com a condição de pagar um tributo em
troca. Por esse motivo, os homens costumavam ter
várias mulheres e muitos filhos para aumentar a produção. Nessa prática, que foi denominada economia
da poligamia, o pai era valorizado de acordo com o
tamanho de sua família, e as mulheres, de acordo com
a quantidade de filhos. Muitas vezes, as mulheres eram
adquiridas por meio de rapto ou do pagamento de um
dote à sua linhagem, o que tornava mais fácil, para os
ricos, ter um número maior de esposas.
Já a relação entre idosos e jovens tinha várias implicações: se, por um lado, a maturidade e o conselho dos
mais idosos eram valorizados, por outro, a virilidade e
a força da juventude desempenhavam papéis centrais
nessas sociedades guerreiras. Com relação ao trabalho,
em geral os homens ficavam com a tarefa de desma-

tar, enquanto as mulheres cultivavam. A colheita, no
entanto, era uma atividade coletiva.
Em quase todas as regiões, os grupos organizavam-se em torno de uma unidade familiar, na qual o homem controlava filhos, esposas, parentes mais pobres
e outros dependentes. Era a partir dessas unidades que
se constituíam aldeias e núcleos comerciais.
Dentro dessas aldeias havia também uma hierarquia entre os escravizados. Os mais valorizados eram
os prisioneiros nobres, que serviam em atividades militares. Existiam ainda os escravizados que trabalhavam
ao lado dos camponeses, convivendo com os familiares
destes e os chamando de pais. Os menos valorizados
eram enviados a alguma fazenda para trabalhar sob a
vigilância de um feitor. Grande parte dos escravizados
podia adquirir os mesmos direitos de seus senhores,
como o acúmulo de propriedades. Só lhes continuava
restrito o direito de casar com mulheres livres e participar de assuntos políticos.
AFRO-BRASILEIROS
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Depois do século XII, os escravizados se tornaram mercadoria valiosa na
África. Comenta a historiadora Marina de Mello e Souza:
1. Existia propriedade privada
entre os povos mencionados no texto? O que isso
implicava na organização
da sociedade? Explique.
2. Como se constituía a escravidão na África atlântica antes do século XII e
que mudanças ocorreram
na dinâmica e no papel da
escravização?

Na região que abrange do leste do Rio Volta até o delta do Níger –
terra dos acãs, acuamus, evés, dos povos iorubás e muitos outros – existiam reinos cujos chefes controlavam áreas consideráveis, se cercavam de
pompa e privilégios, promoviam a construção de edifícios elaborados e
estimulavam a confecção de objetos que impressionam até hoje pela beleza. Esses reinos tinham ligação entre si e com Ifé, espécie de cidade-mãe
na qual se originaram as formas de organização política e social das outras
cidades da chamada Iorubalândia ou Iorubo. Dessa região saiu grande
parte dos africanos traficados para a América como escravos, por causa
das vantagens que apresentava, como a abundância da oferta. Esses eram
os prisioneiros das guerras entre diferentes grupos locais, vendidos aos
comerciantes europeus.
SOUZA, Marina de Mello e. África e Brasil africano. São Paulo: Ática, 2006. p. 20-1.

Seattle Art Museum

Práticas religiosas e culturais

 Escultura ioruba

Seattle Art Museum

representando Xangô,
feita no século XX.

 Escultura ioruba

representando Exu, feita no
século XX. Essa entidade é o
principal intermediário entre
o céu e a terra. É ele quem
informa Olodumaré (o deus
supremo) sobre os demais
deuses e sobre os seres
humanos.
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A relação com a natureza e as florestas também variava de um povo para outro. Entre os axantes e os acãs, por exemplo, a natureza era temida: um muro era
construído para os isolar dela. Já no Benin (antiga Daomé), faziam-se sacrifícios para
os deuses da mata com a intenção de pacificá-los. No entanto, a ida à floresta só
ocorria por obrigação ou fuga nas épocas de guerra e fome. Era comum a utilização
de símbolos silvestres nas práticas religiosas. O leopardo, no Benin, estava associado
às figuras dos reis e, em toda a África atlântica, sua pele era sinônimo de poder.
Entre os bantos, que mantiveram certa homogeneidade religiosa, havia a crença
em um espírito criador, em espíritos de ancestrais e da natureza, a prática de rituais
e feitiçarias. No século XV, o povo congo utilizava estatuetas dos avós mortos para
recuperar seus espíritos e achava que elas poderiam resolver problemas do cotidiano. Em relação à feitiçaria, acreditava-se que havia os bons feiticeiros e os vingadores. As divindades da natureza, como Ogum e Xangô, confundiam-se com as
figuras humanas. No Reino de Cuba, por sua vez, a crença não era em um espírito
criador, mas em três. Todas as desgraças eram vistas como fruto da desordem social
e moral da sociedade.
Em Gana (noroeste da África), os reis eram enterrados com seus alimentos, seus
ornamentos e seus servidores, o que às vezes resultava na morte de vários escravizados. Isso porque os ganenses julgavam que os mortos viviam em um mundo igual
ao dos vivos. O sacrifício humano ocorria em diversas regiões, como na Costa do
Ouro e em Bissau.
Os iorubas e outros povos acreditavam em divindades da natureza que teriam
sido assimiladas pelos ancestrais fundadores das dinastias. Essas divindades eram intermediárias entre os seres humanos e o deus criador, Olodum ou Olodumaré. Em
uma categoria hierárquica inferior, estavam os deuses que atuavam como ministros
do deus criador, destacando-se, entre eles, Obatalá e Xangô. Este último havia sido
rei de Oió, cidade ao norte do Reino de Ioruba. A tradição diz que, depois que o
soberano foi destronado e enforcado na floresta, uma forte tempestade caiu sobre
a cidade, mostrando a vingança de Xangô, desde então associado ao trovão e ao
raio. Nas cerimônias dedicadas a esse orixá, os sacerdotes traziam uma cabeça na
mão esquerda e uma figura feminina com a imagem de um duplo machado na mão
direita. O machado era uma alusão aos raios lançados pela tempestade e a uma pedra
neolítica encontrada por camponeses, interpretada como um presente da divindade.
As práticas religiosas africanas modificaram-se consideravelmente com a expansão islâmica após o século VII. O islamismo passou a ser a religião predominante
nos entrepostos comerciais, principalmente no norte da África. No sul, a expansão
islâmica encontrou dificuldades. Entre os iorubas, por exemplo, a expansão islâmica
havia chegado no século XV, e no fim do século XVIII ainda não havia obtido sucesso na conversão de fiéis. Para os muçulmanos e os cristãos, as religiões africanas
eram “obras do diabo”; já para os africanos, os islamitas eram poderosos feiticeiros.
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Você já ouviu a fala de um português de Portugal? Já percebeu como, no Brasil, falamos diferente deles? Povos
indígenas e povos africanos e afro-brasileiros marcaram profundamente a cultura do colonizador português que se
estabeleceu no Brasil, dando origem a uma variação brasileira da língua portuguesa.
A língua é um elemento de suma importância para a constituição da identidade de um povo. Por meio dela, as
pessoas podem se expressar, garantindo a circulação de ideias, de valores culturais e de informação. A professora
Yeda Pessoa de Castro – pesquisadora do Núcleo de Estudos Africanos e Afro-brasileiros em Línguas e Culturas da
Universidade do Estado da Bahia (Uneb) – estudou, por décadas, a importância das línguas africanas na constituição da língua portuguesa do Brasil. Leia um trecho de uma entrevista com a professora e, depois, siga as instruções
do Roteiro de trabalho.
A língua portuguesa que falamos é resultado de três grandes famílias linguísticas: a família indo-europeia, com
a participação dos falantes portugueses, a família tupi, com a participação dos falantes indígenas, e a família níger-congo, com a participação dos falantes da região subsaariana da África.
Durante três séculos, a maior parte dos habitantes do Brasil falava línguas africanas, sobretudo línguas angolanas, e as falas dessas regiões prevaleceram sobre o português. Antes se ignorava essa participação, se dizia que o
português do Brasil ficou assim falado devido ao isolamento, à predominância cultural e literária do português de
Portugal sobre os falantes negros africanos analfabetos. Eles realmente não sabiam ler ou escrever português, mas
essas teorias eram baseadas em fatores extralinguísticos. Eu introduzi nessa discussão a prevalência e a participação
dos falantes africanos, sobretudo das línguas níger-congo, que são cerca de 1 530 línguas. As mais faladas no Brasil
foram as do Golfo do Benim e da região bantu, sobretudo do Congo e de Angola.
As línguas do grupo bantu não têm grupos consonantais, não têm uma sílaba fechada por consoante. O resultado
é que nosso português é riquíssimo em vogais, afastado do português lusitano, muito baseado nas consoantes. O
baiano fala cantando? Todo brasileiro fala cantando – aliás “cantano”, porque a gente sempre evita consoantes. A
parte sonora da palavra é a vogal, e nós fazemos questão de cantar. No futebol nós dizemos “gou”, em Portugal
dizem "golo", para acentuar a consoante. Nossa língua é vocalizada, nós colocamos vogais até mesmo onde elas não
existem. Pneu: nós usamos duas sílabas. Ritmo: nós dizemos três sílabas. Não sei por que as gramáticas insistem em
dizer que “ritmo” tem duas sílabas, quando tem três. Fui ver a estrutura silábica do português arcaico e a formação
silábica e o processo fonológico das línguas faladas em Angola e no Congo, e reparei numa extrema coincidência: é o
mesmo tipo de estrutura silábica: consoante-vogal-consoante-vogal o tempo inteiro. Houve o mesmo tipo de encontro
do português arcaico com essas línguas, que eram faladas majoritariamente no Brasil. Em vez de haver um choque,
em vez da necessidade de emergir outro falar, um falar crioulo, não: houve simplesmente uma acomodação, devido
às coincidências dessas estruturas linguísticas.
A eliminação dos plurais, por exemplo. Marcamos o plural pelo artigo que antecede o substantivo, mas o substantivo fica no singular: “os menino”, “as criança”, isso é normal no Brasil. Por quê? Porque nas línguas do grupo
bantu o plural das palavras se faz por prefixo. A linguagem popular do Brasil, em qualquer região, tem as mesmas
características: evitar grupos consonantais, substantivo sempre no singular, além da dupla negação, “eu não sei não”:
isso é africano, o português de Portugal jamais diz isso. Também começar a frase com pronomes átonos: "me diga",
"me fala", a gente começa a frase usando próclise. A mesóclise do português desapareceu na linguagem do Brasil:
“dir-te-ei”, ninguém diz isso.
Entrevista de Yeda Pessoa de Castro. Revista de História da Biblioteca Nacional (RHBN), Rio de Janeiro, n. 116, maio de 2015.
Disponível em: https://bit.ly/3uVFaop. Acesso em: 13 abr. 2021.

Roteiro de trabalho
1. De acordo com Yeda Pessoa de Castro, que elementos fizeram com que o português brasileiro se tornasse
distinto do que se fala em Portugal?
2. Você reconhece, na sua maneira de falar ou na das pessoas de seu convívio, elementos de origem africana
mencionados pela pesquisadora? Quais?
3. Faça uma pesquisa sobre palavras de origem africana presentes em nosso vocabulário. Para começar a
pesquisa, consulte o site do Geledés, instituição especializada na defesa dos direitos da população negra.
Nele há uma breve lista de vocábulos com essa característica. Disponível em: https://www.geledes.org.br/
palavras-de-origem-africana-usadas-em-nosso-vocabulario/. Acesso em: 8 set. 2020.
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do capitalismo. Se no século XVI Portugal e Espanha,
como detentores das colônias americanas, dominavam
o mercado de escravizados africanos, no século XVII
outras nações europeias passaram a controlar grandes
propriedades agrícolas com trabalho escravo no Novo
Mundo e a recorrer à mão de obra cativa.
Desde o século XV, Portugal já ocupava os arquipélagos de Cabo Verde e São Tomé. Do primeiro ponto
os portugueses atingiram os rios da Guiné, e de São
Tomé foram para o Golfo de Benin. A partir daí estabeleceram vários entrepostos para o comércio de ouro e
escravizados, as duas mercadorias mais valiosas. Luanda, Senegâmbia e Benguela tornaram-se parceiros dos
portugueses na aquisição de escravizados para serem
vendidos pelos europeus. No século XVI, os ingleses
começaram a disputar com os lusos os melhores postos de compra de escravizados e as alianças com os
chefes locais. A partir do século XVII, a região da Costa
da Mina foi um importante fornecedor de mão de obra
escrava para os traficantes europeus. Conforme a historiadora Marina de Mello e Souza:
As realizações dos negócios envolviam várias etapas,
eram lentas e com gestos cheios de significados simbólicos. Os navios tinham de pagar taxas de ancoragem, e os
capitães ofereciam presentes para os chefes locais ou para
os representantes dos reis, que moravam no interior do
continente. Estes geralmente eram presenteados com tecidos finos, como brocados, veludos e sedas, com botas de
couro, chapéus emplumados, casacos agaloados [enfeitados com galões], punhais e espadas trabalhadas, pipas de
bebidas destiladas, cavalos e uma variedade de produtos
que indicavam prestígio. As trocas eram feitas aos poucos.
Cada dia pequenas quantidades de escravos eram trocadas por tonéis de bebidas destiladas, tecidos da Índia e da
Inglaterra, contas de vidro venezianas, utensílios de metal,
armas, pólvora, cavalos, barras de ferro, conchas trazidas
de ilhas do Índico, que cumpriam funções de moeda em
sociedades da África ocidental. Em razão desse processo
lento, um navio podia levar até seis meses para completar
sua carga e voltar ao porto de origem.
SOUZA, Marina de Mello e. África e Brasil africano.
São Paulo: Ática, 2006. p. 59.
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O termo África não tem uma origem definida; porém, sabe-se que seu uso foi introduzido tardiamente.
Nos séculos XV e XVI, na época da expansão ultramarina, os europeus denominavam o continente
africano de Etiópia. Já os gregos o chamavam de
Líbia. O norte africano, desde a Antiguidade, foi objeto de conquista para vários povos (como os fenícios e
os romanos). Com a expansão muçulmana na Península Ibérica, a partir do século VII d.C., o contato do norte
da África com a Europa se estreitou. A parte oriental
africana também era conhecida pelos europeus, mas
tanto a África atlântica como o sul do continente permaneceram desconhecidos por muito tempo.
A África atlântica só teve contato com os europeus
a partir da expansão ultramarina. O comércio de ouro,
marfim e escravizados era realizado na região desde
a Idade Média, mas durante séculos foi exclusividade
dos muçulmanos e dos berberes (nômades que habitavam o Saara e os territórios correspondentes aos atuais
Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia e Egito). Somente após
a primeira metade do século XV foi iniciado um projeto
de expansão e conquista da África atlântica pelos portugueses, com a intenção de descobrir rotas para as
especiarias das Índias e para a exploração aurífera na
região. Como os mercadores muçulmanos monopolizavam o acesso continental e os comerciantes venezianos defendiam o acesso via Mediterrâneo, a solução
lusa foi abrir novos caminhos pelo Oceano Atlântico.
Essa área produtora de ouro logo se transformaria em
um grande mercado de escravizados.
O tráfico interno de escravizados na África foi uma
constante entre os séculos VIII e XVI. Ocorria principalmente na costa ocidental (do Senegal até a Angola) e na
costa oriental (do Quênia até Moçambique). Seu principal mecanismo eram as guerras internas. Povos derrotados eram transformados em escravos e vendidos.
As guerras aconteciam, em geral, em razão do processo
de formação ou expansionismo do Estado. Também a
fome levava à escravidão: os mais miseráveis vendiam
a si mesmos e aos filhos como escravos para poder se
alimentar. Uma pessoa também poderia se tornar escrava por meio de uma decisão judicial. Uma dívida ou um
crime poderiam ser pagos com trabalho escravo. Tais escravizados, contudo, ainda poderiam se casar com pessoas livres e ter acesso aos meios de produção.
Com a organização do tráfico negreiro após o século XV, a dinâmica da escravização de homens, mulheres e crianças tomou um rumo completamente diverso.
Primeiramente, houve grande incremento no número
de pessoas aprisionadas para serem enviadas à América em troca de pagamento, que era sempre muito
inferior ao valor de um cativo na América.
Para compreender a história da África atlântica é
necessário passar pelo tráfico internacional de escravizados, que marcou profundamente a região. Se no início essa parte da África foi ocupada por portugueses,
em seguida vieram outros europeus: franceses, ingleses
e holandeses. O tráfico foi responsável pelo enriquecimento de companhias europeias e mercadores do início da Idade Moderna, antes mesmo do surgimento

 Captura de homens, mulheres e crianças que seriam escravizados
na aldeia de Ben, no reino de Cayor, região do Senegal, no
século XVIII. Gravura em chapa de cobre pontilhada colorida
à mão, 8,5 × 14 cm, 1814.

Geraint Rowland Photography/Getty Images

 Ilha Gorée, Senegal. Entre os séculos XV e XIX estabeleceu-se como um grande entreposto de comércio de pessoas escravizadas no
continente africano. Foto de 2017.

Quanto maiores os conflitos internos na África,
mais favorecidos eram os portugueses em relação ao
abastecimento de escravizados. Leia a seguir a explicação do historiador Roland Oliver.

dativamente e os comerciantes europeus tiveram que
buscar seus suprimentos em outro lugar.

O Benin passava, quando os portugueses lá chegaram pela primeira vez, pelos estágios finais de uma
grande expansão territorial. Enquanto seus exércitos
permaneceram lutando ativamente nas fronteiras, o
Benin foi uma fonte principal de escravos. Mas quando, em meados do século XVI, o Benin atingiu os
limites naturais de seu poder para controlar as províncias distantes, o fluxo de escravos diminuiu gra-

Assim, o comércio de escravizados acabou por intensificar os conflitos internos e os desequilíbrios populacionais. As capturas foram se ampliando. No século
XV, estima-se a captura de menos de mil pessoas, elevando-se esse número para cerca de 30 mil por ano
no século XVII e cerca de 80 mil no século seguinte.
Aproximadamente dois terços dos capturados eram
homens.
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OLIVER, Roland. A experiência africana.
Rio de Janeiro: Zahar, 1994. p. 145.
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 Herança do apartheid na África do Sul: banheiros separados para

homens brancos e negros no centro de Johannesburgo, em 2001.

David Turnley/Corbis/VCG via Getty Images

No fim do século XVIII, os movimentos liberais e democráticos ganharam força na Europa, e a escravidão
passou a ser condenada não mais apenas por religiosos
ou intelectuais isolados. Na França e na Inglaterra, nasceu
o movimento abolicionista, que considerava essa forma
de trabalho um atraso à expansão do mercado. Aos poucos o tráfico deixou de existir, o que ocorreu no Brasil em
1850 com a promulgação da Lei Eusébio de Queiroz.
No entanto, até mesmo em decorrência do fato de
a escravidão ser realizada na África antes da chegada dos europeus, essa prática não cessou totalmente
e permaneceu nas antigas rotas escravistas do Saara.
O tráfico interno no continente atingiu seu apogeu no
século XIX. A abolição da escravatura na África foi ainda muito lenta, permanecendo no Congo até 1889, no
Senegal até 1892, na Gâmbia até 1894, na Nigéria até
1900 e em Serra Leoa até 1928.
Em meados do século XIX, um novo processo de conquista europeu começou a ocorrer. Trata-se do neocolonialismo, no qual as potências europeias saíram em
busca de novos mercados e matérias-primas para sua indústria em constante expansão. Praticamente todo o continente africano foi repartido entre ingleses, franceses,
belgas, alemães e italianos. A escravidão foi realimentada
e a segregação étnica tomou grandes proporções. Exemplo dessa herança na história do continente é o apartheid
na África do Sul.
No século XVII, a região da atual África do Sul
foi colonizada por holandeses e franceses, chegando
também os ingleses no século XVIII. Desde o início se
estabeleceu o conflito com as várias etnias locais: bosquímanos, zulus e xhosas. Os europeus lutaram para
dominar esses povos e explorar sua força de trabalho.
Os descendentes de holandeses denominaram-se africânderes ou bôeres e desenvolveram uma língua própria: o africânder. Em 1899 e 1902, em plena disputa
pela dominação colonial, os britânicos entraram em
conflito com os bôeres, iniciando-se a chamada Guerra
dos Bôeres, que terminou com a vitória e dominação
britânica da região. Com isso, os britânicos unificaram
a região, que foi denominada como União Sul-Africana, posteriormente África do Sul.
Em 1947, ocorreu a independência da África do Sul,
mas, no ano seguinte, a minoria branca representada
pelo Partido Nacional implantou o regime do apartheid, no qual o racismo se transformou em lei e vigorou até 1994.
Durante o apartheid, a legislação segregacionista
limitou a circulação da população negra, que precisava de um documento de permissão oficial para poder
circular nas áreas destinadas aos brancos. As áreas de
trabalho, lazer e moradia de negros e brancos eram
demarcadas pelo Estado. A palavra apartheid, em
africânder, significa “separação”. Havia locais públicos,
como praias e áreas de lazer, além de serviços públicos, como bibliotecas e escolas, que eram vetados aos
negros. Somente os brancos tinham direitos civis; por
isso, não era permitido aos negros votar, assumir cargos públicos ou participar de um júri. Era também proibido o casamento entre brancos e negros. Conforme a
legislação segregacionista implementada pela minoria

 Manifestação em apoio à eleição de Nelson Mandela em

1994. Na faixa, lê-se: “Adeus, apartheid; não volte mais”.

branca, todos aqueles que tivessem antepassados não
brancos eram classificados como negros ou mestiços
e receberiam documentos que contivessem essa informação, ou seja, todos esses seriam considerados parte
da população negra discriminada pela minoria branca
que governava o país.
Após o movimento de resistência liderado por Nelson Mandela, que estivera preso por muitos anos em
razão de sua militância contra o apartheid, a África do
Sul realizou, em 1994, as primeiras eleições multirraciais. Nesse ano, Mandela, representando o partido
denominado Congresso Nacional Africano, foi eleito o primeiro presidente negro da África do Sul.

1. Que difererenças podemos identificar entre o tráfico de escravizados interno que
ocorria no continente africano com o que
passou a acontecer com a presença dos europeus a partir do século XV, com a criação
de um comércio internacional de pessoas
escravizadas?
2. O neocolonialismo realimentou a escravidão e o preconceito racial? Explique.

Carlos Vespúcio
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Sabemos que cerca de 220 povos e cerca de 5 miobedientes a seus proprietários, passavam a ser chamalhões de habitantes viviam no atual território brasileiro
dos de ladinos. Os que nasciam no Brasil eram chamaantes da chegada dos portugueses em 1500. A pardos de crioulos.
tir daí os colonizadores começaram a se apossar das
A maior parte dos africanos que vieram para o Brasil
terras e a escravizar indígenas. Na segunda metade
era procedente da África atlântica, como dissemos. No
do século XVI, com o desenvolvimento da economia
século XVI, vinham da região do rio Gâmbia, no Golfo
canavieira, o tráfico de escravizados ganhou fôlego e
da Guiné, da região do Congo e de Luanda. No século
começaram a vir as primeiras levas de africanos para a
XVIII, muitos africanos escravizados vieram da Costa da
colônia. Estima-se que cerca de 50 mil africanos chegaMina, ligada diretamente a comerciantes de Salvador e
ram ao Brasil no século XVI; no século seguinte teriam
de Luanda, que abastecia principalmente o Rio de Janeisido 550 mil, e, no século XVIII, por volta de 1 milhão
ro. Podemos considerar, então, que chegaram ao Brasil
e 700 mil africanos. No total, teriam chegado ao Brasil
mais africanos de origem sudanesa, vindos da região
mais de 4 milhões de africanos, e, na América, mais de
conhecida como Sudão ocidental, a qual abrigava mui10 milhões de seres humanos vindos da África foram
tas etnias, dentre elas: os hauçás, os fulanis e inúmeros
feitos cativos.
grupos iorubas. Além desses, há os vários grupos bantos
Devemos lembrar que não só a cana-de-açúcar
já citados.
havia começado a se desenvolver no Brasil, mas tamCom isso, uma variedade de línguas, religiões, e
bém a criação de gado no interior, a extração de
culturas passou a conviver na colônia. Os africanos,
drogas do sertão no Norte e a cultura do fumo na
no entanto, não puderam viver próximo de seus famiBahia; enfim, iniciava-se a organização de uma soliares, pois a lógica do comércio fazia que as pessoas
ciedade colonial predominantemente rural, na qual
fossem separadas, não respeitando as culturas locais.
africanos escravizados e indígenas eram a mão de
Dessa forma, ao desembarcar no Brasil, o africano
obra essencial para o funcionamento dessa econochegava a uma terra desconhecida e precisava aprenmia. Além disso, os escravizados eram utilizados
der a conviver com europeus, indígenas e africanos
para tarefas domésticas e urbanas.
de outras etnias. Em alguns casos, escravizados de
Ao longo do período colonial, a segregação racial
um mesmo senhor poderiam pertencer a povos tradifoi ganhando contornos mais nítidos, e o preconceito
cionalmente inimigos. Nesses casos, tudo que tinham
foi se reafirmando. Para as pessoas consideradas branem comum era a condição de escravizado.
cas, o trabalho manual era tarefa destinada somente
No Brasil, as populações africanas escravizadas tinham
aos escravizados. Assim, para as famílias mais abastade aprender a língua portuguesa para se comunicar com
das, tarefas como cuidar da casa, cozinhar, cuidar das
outros escravizados e com os proprietários. Ocorria então
crianças, transportar cargas, fazer pequenos consertos
um novo processo de socialização. Com sua identidade
ou até mesmo trabalhar como vendedor ambulante
original negada pelos europeus, eram chamados pelos
eram destinadas aos escravizados. A posse de cativos
traficantes conforme sua origem ou ponto de venda na
era um sinal de status, uma demonstração de riqueza.
África. Poderiam ser conhecidos como João Mina, Ma“Sinhás” passeavam pelas ruas com várias escravizadas
noel Benguela ou Maria Angola, por exemplo.
para acompanhá-las. Além de lhes
prestarem serviço, eram a prova
viva de sua abastança.
Uma vez no Brasil, os africanos
0°
eram genericamente chamados de
boçais, termo que remetia à inferioridade das culturas africanas para
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ÍNDICO
BRASIL
S. Paulo
animais que serviriam como ferrade Luanda
Salvador
OCEANO
Moçambique
PACÍFICO
menta de trabalho, toda a sua históRio de
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ria anterior era desconsiderada. Seus
proprietários desprezavam a origem,
Sudaneses
a língua, a religião e a história famiBantos
0
1 515 km
liar dos escravizados. Quando estes
aprendiam a língua portuguesa, os
Com base em: ALBUQUERQUE, Manoel Mauricio de et al. Atlas histórico escolar.
Rio de Janeiro: FAE, 1991. p. 42.
costumes do local e se mostravam
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Instituto Moreira Salles; São Paulo (SP)

Contudo, os africanos escravizados não perdiam totalmente sua identidade original. No estabelecimento de relações
afetivas, por exemplo, levavam em conta a origem do outro, preferindo companheiros da comunidade africana a que
pertenciam. Com base nas relações de parentesco e de trabalho que iam se formando, foram recriadas comunidades
que mantinham as tradições culturais originais, às quais se acrescentavam novas práticas constituídas no Brasil.

 O barco do guarda-mor, Paul

Instituto Moreira Salles, São Paulo (SP)

Harro-Harring, cerca de 1840.
Nanquim, aquarela e guache sobre
papel, 20,5 × 32,4 cm.

 Cena da Rua Direita, de Paul Harro-

Instituto Moreira Salles, São Paulo (SP)

-Harring, cerca de 1840. Nanquim,
aquarela e guache sobre papel,
21 × 32 cm.

 Cena da Rua Direita, de Paul

Harro-Harring, cerca de 1840.
Nanquim, aquarela e guache sobre
papel, 21,3 × 31,8 cm.

 O pintor e romancista dinamarquês Paul Harro-Harring (1798-1870) esteve no Rio de Janeiro (RJ) entre maio e agosto de
1840 e retratou o cotidiano da cidade na série Esboços tropicais do Brasil. Adepto do Iluminismo, seu objetivo não era
mostrar a natureza e a sociedade do Brasil, mas denunciar a brutalidade da escravidão. Nas imagens, diferentes tarefas
exercidas pelos escravizados: remadores de embarcações, carregadores urbanos e vendedores ambulantes.
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Música transoceânica: afinidades musicais entre Cabo Verde
e Brasil ultrapassam a distância e o século
Eduardo Lobo

Violão, cavaquinho e percussão: formação instrumental típica da música brasileira. Certo? Não totalmente. Nas
ilhas de Cabo Verde isso também é verdade. E as semelhanças não param aí. Há muito mais em comum entre o que
se produz musicalmente no Brasil e no arquipélago do Oceano Atlântico, como nós, descobertos e colonizados pelos
portugueses, e como nós, com forte influência de culturas africanas.
“Morna”, “coladeira” e “funaná” são os três ritmos musicais mais populares das ilhas de Cabo Verde. Ritmos
que misturam toques de fado português, chorinho brasileiro, batidas cubanas, tango argentino e raízes africanas. A
influência brasileira é, sem dúvida, uma das mais fortes.
Cabo Verde foi um dos poucos casos em que o Brasil regressou à África para devolver cultura. No início do século
passado, marinheiros brasileiros chegavam à ilha de São Vicente com seus instrumentos e, não raro, tocavam com os
compositores locais. Assim, o chorinho e o samba influenciaram a música urbana do arquipélago.
A “morna” é o gênero que mais caracteriza o povo cabo-verdiano. É o blues do país. Uma música que nasceu do
sofrimento do povo, tocada num ritmo lento e com letras que evocam a tristeza, o amor, a perda e a sodade, saudade
em crioulo. E não se pode falar em “morna” sem citar Cesária Évora, a diva de Cabo Verde. Ela foi o grande divisor
de águas para a música cabo-verdiana. Foi com seu sucesso internacional que as portas do mundo se abriram para a
música do arquipélago. Com uma voz carregada de sentimento, frequentemente comparada a Billie Holiday, “Cize”,
como gosta de ser chamada pelos amigos, chega aos 62 anos de idade dona de uma carreira bastante peculiar, na
qual o sucesso só veio tardiamente.
Como a maioria dos músicos e artistas de Cabo Verde, Cesária Évora nasceu em Mindelo, a capital cultural do
país [...] começou a carreira cantando nos bares e bordéis de Mindelo e nos lares de aristocratas portugueses. Com a
independência de Cabo Verde, em 1975, um regime socialista foi instalado no país, provocando a fuga da aristocracia
portuguesa que tinha sido o sustento da cantora.

Jewel Samad/AFP

LOBO, Eduardo. Continente multicultural, Recife, ano III, n. 29, 2005. p. 40.

 Apresentação de Cesária Évora (1941-2011), a “diva de

Cabo Verde”, em Los Angeles (Estados Unidos), em 2008.
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Os dois artigos jornalísticos a seguir vinculam a culinária ao entrelaçamento cultural entre Brasil e o continente
africano. Leia os textos e siga o Roteiro de trabalho.
Pratos da boa lembrança
Lucas Figueiredo

Dos 1,8 milhão de africanos que foram forçados a deixar o continente e servir como escravos no Brasil na época da
corrida do ouro, 99,5% não voltaram para casa. Apenas 8 mil, aproximadamente, conseguiram regressar. Apesar de
formarem um grupo pequeno, os chamados “retornados” foram capazes de um feito extraordinário: levaram a cultura
brasileira para a África e ensinaram seus filhos, netos e bisnetos a amarem a terra onde haviam se tornado escravos.
O regresso de ex-escravos – na verdade, muitos haviam saído da África quando ainda eram bebês ou tinham nascido no Brasil, no cativeiro – se deu principalmente no final do século XVIII e durante o século XIX. Após comprarem
ou ganharem a alforria, eles adotaram os sobrenomes portugueses de seus antigos donos e fizeram o caminho de
volta para a África. Assim, países de língua francesa e de população majoritariamente muçulmana, como o Benin,
receberam levas de ex-escravos de sobrenomes estranhos, como Silva, Souza, Santos, Rocha, Amaral, Monteiro e
Campos, entre outros. Muitos que deixaram o Brasil levaram também um punhado de ouro contrabandeado dos
garimpos de Minas, riqueza com a qual começaram suas novas vidas. [...]
Com a volta dos ex-escravos, a culinária do Benin absorveu diversos pratos brasileiros. Dos mineiros, eles herdaram a farofa; dos baianos, a moqueca, o acarajé e o abará, que chamam de ablá. “Também gostamos muito de
moyo (molho), cousido (cozido), feijoada e carne de sol”, afirma Abraham, que mora na capital do Benin, Cotonou,
e trabalha a cerca de 100 quilômetros dali, na Embaixada Brasileira, em Lagos, na vizinha Nigéria. Possivelmente, o
costume de comer carne de sol também tenha sido introduzido no país pelos escravos que trabalhavam nos garimpos
de ouro e diamante de Minas, onde o produto era fartamente consumido.
Os ingredientes para preparar os pratos brasileiros são encontrados nos impressionantes mercados a céu aberto
de Cotonou e Porto Novo, onde, entre outros produtos, se vendem testículos de macaco, que teriam poderes afrodisíacos, e fetiches vodu. O modo de preparo dos pratos brasileiros diverge muito das técnicas usadas no Brasil. Os
ingredientes também têm suas diferenças. Mas, apesar das variações de sabor, o que importa é a herança cultural
presente na cozinha do Benin.
A influência brasileira também está na língua dos beninenses. Palavras como chave, cama, manga, garfo e colher
são usadas pela população – em especial, por aqueles que falam a língua fon.
A Embaixada Brasileira, em Lagos, chegou a ter um curso de português durante
Agudá:
anos, mas as aulas foram interrompidas por problemas operacionais. Abraham, que
descendente de ex-esnão é “agudá”, foi o aluno mais bem-sucedido. Fala e escreve português com decravizados que vieram do
senvoltura. Ele chegou, inclusive, a se tornar professor. Um de seus alunos era Bons
Brasil e vivem no Benin;
Amaral, que, apesar da condição de “agudá”, aprendeu pouco. “Torcemos para que
muitos adotam sobrenomes
as aulas voltem, pois muita gente aqui no Benin gostaria de aprender a língua que
portugueses.
era falada por seus antepassados”, afirma Abraham.
FIGUEIREDO, Lucas. Raízes do Brasil. O Estado de Minas, 5 jun. 2005. Caderno especial Ouro de Minas:
300 anos de História. p. 15-21. (Trechos selecionados).

Cardápio Brasil
Nívia Pombo

[...]
Nos engenhos, as refeições cotidianas eram simples. Em dias festivos, no entanto, a mesa podia ser farta: assados,
doces, ensopados, verduras, frutas, molhos e pastéis faziam parte dos banquetes senhoriais.
Em Pernambuco, a despeito da colonização holandesa, a permanência de receitas portuguesas é evidente. Algumas com pitadas de ingredientes coloniais como o bolo de rolo, feito com uma massa fina à base de farinha de trigo e
recheado com goiabada. No Maranhão, o prato mais significativo mistura elementos da culinária portuguesa, africana
e indígena: o cuxá. A base da comida é a vinagreira, verdura africana. Junta-se a ela o caruru ou língua-de-vaca, erva
de cor e sabor fortes utilizada pelos indígenas. Dos portugueses vêm o gergelim e o preparo: as folhas são maceradas
e transformadas numa papa servida com arroz branco ou peixe frito.
É na Bahia, porém, que a adaptação dos hábitos culinários africanos foi mais forte. As cozinhas das iaiás, entregues às negras, ganharam novos sabores. O viajante inglês Thomas Lindlev (1740-1833) escreveu no século XIX sobre
as deliciosas conservas de frutas feitas pelas escravas. Debret (1768-1848) registrou o costume de comer pela manhã
pães de ló quentinhos entregues por negras.
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Mas o que conquistou mesmo o paladar nacional e internacional foram as comidas oferecidas aos orixás do
Candomblé. O acarajé, citado pela primeira vez no século XVIII, era vendido nas ruas em tabuleiros que as escravas
equilibravam sobre a cabeça enquanto cantavam para atrair fregueses. Massa de feijão-fradinho frita no azeite de
dendê, o acarajé é servido à orixá Oyá-Iansã, deusa dos ventos e tempestades. Em 2004, foi tombado pelo Instituto
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional como patrimônio imaterial.
Alguns pratos indígenas também passaram pela transformação das cozinheiras africanas. É o caso do caruru, o
típico dos típicos na Bahia. Segundo o folclorista Câmara Cascudo (1898-1986), o prato de origem tupi (cad-ruru,
folha grossa) consistia num esparregado [guisado] de quiabos, crustáceos, peixes e ervas, tendo sofrido alterações nas
cozinhas dos engenhos, ganhando ingredientes como o dendê e o amendoim. Atualmente, em Salvador, a comida é
servida na Festa dos Meninos, que celebra o dia dos orixás gêmeos nagôs sincretizados nos santos católicos Cosme
e Damião.
POMBO, Nívia. Cardápio Brasil. Nossa História. São Paulo: Vera Cruz, ano 3, n. 29, mar. 2006. p. 33-4.

Roteiro de trabalho
1. Retire argumentos do primeiro texto para explicar de que maneira a cultura do Brasil colonial foi levada
para a África.
2. Explique em que medida a culinária retrata uma síntese cultural no Brasil.
3. Por que o acarajé baiano pôde ser tombado como patrimônio da cultura imaterial do Brasil?
4. Faça uma pesquisa em jornais, livros, revistas e sites sobre outras possíveis influências brasileiras na África.
Dirija sua pesquisa para os países que estiveram diretamente relacionados com o Brasil no período de vigência do tráfico de escravizados. Caso seja necessário, retome o item Os africanos no Brasil para verificar
que regiões e países podem ser pesquisados. Por fim, responda: De que maneira a história brasileira interferiu na história de países africanos?

a expressão batucada para designar as rodas, que,
mais tarde, seriam sinônimo de rodas de samba. Durante o batuque, para sair da roda, a dançarina deveria
encostar o umbigo no umbigo de outro dançarino que
entrava. No idioma banto-quimbundo isso é denominado semba, provável origem da palavra samba.

Geraldo Gomes/Opção Brasil Imagens

Biblioteca Digital Luso Brasileira

Podemos facilmente perceber a presença africana
na origem da música brasileira e de algumas festas
populares nacionais. O batuque, dança originária do
Congo e de Angola, era praticado no Brasil pelos africanos e consistia em uma roda com uma dançarina ao
centro e o acompanhamento de um violeiro. Daí surgiu

 Batuque em São Paulo, de Nachtmann, Spix e Martius, cerca de 1823-1831.
Litogravura, 46 x 59 cm.

 Apresentação de congada em Catalão (GO). Foto
de 2007.
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Nigéria atual.

 Festa de Iemanjá no Rio

de Janeiro (RJ), em 2008.
Iemanjá é a rainha das águas
e orixá da maternidade nas
religiões afro-brasileiras.
No sincretismo religioso é
identificada com a santa
católica Nossa Senhora
dos Navegantes.
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Ricardo Azoury/Pulsar Imagens

Paul Almasy/Corbis/VCG via Getty Images

 Homem da etnia hauçá na

Do Congo veio também a congada, dança dramática realizada
entre as festas de Natal e de Reis. Trata-se de uma mistura de ritmos
africanos com elementos da cultura católica europeia, pois relaciona-se com o calendário das festas cristãs. Algumas congadas representam a luta dos povos negros, mas outras fazem referência às lutas
entre cristãos e mouros na Europa. Outra influência dos bantos de
Angola e do Congo é a presença do lundu, conhecido por ser uma
dança sensual. Vale ressaltar que o lundu, de dança considerada “indecente”, se transformou, a partir do século XIX, em dança de salão
aceita pela população de pessoas livres e pela elite.
Um caso típico das diferenças entre os grupos de africanos escravizados foi o que ocorreu na Bahia do século XIX, quando muitos africanos hauçás foram trazidos após serem aprisionados na guerra contra
os iorubas. Esses hauçás, de tradição islâmica, distinguiam-se em muitos aspectos dos africanos de outras regiões que habitavam a Bahia.
A religião é um exemplo dessas novas relações que foram se
constituindo. Africanos capturados para ser escravizados podiam ser
curandeiros, conhecedores de práticas mágicas, de adivinhações e
intermediários entre o mundo divino e o dos seres humanos. Mesmo
como escravizados no Brasil, eles continuavam a realizar essas tarefas. Jogavam pedras, praticavam danças de significado religioso ao
som de tambores e preparavam compostos para beber ou comer, que incluíam extratos de plantas, dentes e penas de animais, cabelos e mesmo secreções do corpo.
Tais compostos poderiam ter finalidades variadas, que seriam alcançadas ao cumprir
o ritual. Esses ritos no Brasil eram chamados de calundus, palavra de origem banta.
Os africanos também costumavam criar bolsas de mandinga, comuns ainda hoje
em algumas regiões do Brasil. Elas eram feitas de pequenos sacos de pano ou couro
e reuniam objetos variados, papéis com orações muçulmanas, católicas e dizeres
relacionados às culturas africanas. Expressavam a síntese cultural e acreditava-se
que ofereciam proteção aos que as usavam.
O candomblé, relacionado a cultos religiosos de origem ioruba e de Daomé
(atual República de Benin), evocava as entidades sobrenaturais que são os orixás,
heróis divinizados em reinos africanos. No entanto, essa prática religiosa era reprimida na colônia portuguesa, condenada pela Igreja Católica, que a considerava
uma “força diabólica”. Era permitido somente cultuar os santos católicos. A religião
cristã era apregoada aos escravizados pelos colonizadores. Havia igrejas destinadas
somente aos africanos escravizados. Nelas, contudo, os escravizados criaram uma
correspondência entre os orixás do candomblé e os santos católicos. Iansã era Santa
Bárbara, Xangô era São João Batista, São Jerônimo ou São Judas Tadeu, e Iemanjá
era Nossa Senhora da Conceição. Oxalufã era conhecido como Senhor do Bonfim
na Bahia, Oxóssi como São Jorge (na Bahia) e São Sebastião (no Rio de Janeiro),
Oxum como diversas Nossas Senhoras (da Conceição, das Candeias, etc.) e Omulu
como São Lázaro. Esse é um importante exemplo de como se foi construindo o
sincretismo cultural que deu origem à cultura afro-brasileira.

Coleção particular

 A dança do Lundu, de Johann
Moritz Rugendas, 1835.
Litografia, 21,7 × 27,2 cm.
Observe a participação de
pessoas brancas na dança.

Deve-se destacar, ainda, a importância das chamadas irmandades de pretos.
Estas surgiram originalmente na Europa medieval e foram trazidas ao Brasil pelos
colonizadores portugueses. Como instituições laicas, tinham por objetivo difundir
o culto aos santos e garantir o esforço de evangelização. Também havia as ordens
terceiras, que se submetiam a uma ordem religiosa específica. Conforme Sérgio
Chahon:
Situadas na base da pirâmide social e numerosas no ultramar, as irmandades
negras, sobretudo as de escravos, desempenharam, com as bênçãos da Igreja e do
padroado régio, papel relevante no processo de aculturação da população africana,
estimulando-a ao exercício dos ritos católicos e à participação nos sacramentos. De
um ponto de vista mais amplo, enquanto associações dotadas de legitimidade jurídica, serviram ao conjunto dos habitantes da América Portuguesa como o principal
espaço de sociabilidade disponível na época e, para os cativos e libertos, destituídos
de quase tudo, forneceram importantes meios para eles se exprimirem culturalmente
e construírem uma identidade própria.

 Oferenda ritualística para

Iansã em Praia Grande
(SP), em 2015. Iansã é a
senhora dos ventos e o orixá
aplicador da lei na vida, nas
religiões afro-brasileiras.
No sincretismo religioso é
identificada com a santa
católica Santa Bárbara.

Marco Antonio Sá/kino

Rubens Chaves/Pulsar Imagens

CHAHON, Sérgio. In: VAINFAS, Ronaldo (Org.). Dicionário do Brasil colonial (1500-1808).
Rio de Janeiro: Objetiva, 2000. p. 317.

Vera Ribeiro

 Tambozeiros da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, Minas Novas (MG),

2004. As irmandades ainda representam uma forma de construção de identidades e laços sociais
em muitas comunidades brasileiras, organizando festas e rituais que envolvem grandes grupos.

 Igreja Nossa Senhora do

Rosário dos Homens Pretos.
São Cristóvão (SE), 2007.
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No item Culturas africanas no Brasil, vimos alguns exemplos de como elementos das culturas africanas se
enraizaram na formação cultural brasileira. Vamos agora fazer uma pesquisa para buscar outros exemplos disso. O
principal objetivo é ampliar nossos conhecimentos sobre as origens africanas da cultura brasileira. Siga as orientações do Roteiro de trabalho.

Roteiro de trabalho
1. Você pode buscar elementos relacionados à música, culinária, dança, língua, enfim, a qualquer aspecto
do universo da cultura. Destaque imagens, trechos de textos ou de vídeos que façam referência a esse
elemento cultural.
2. Indique a origem específica desse elemento e procure explicar de que modo ele chegou ao Brasil, em que
região se estabeleceu e em que período. Consulte sempre mais de uma fonte para verificar a confiabilidade
das informações e obter dados mais precisos.
3. Faça o registro de suas descobertas explicando o trajeto percorrido pelo elemento cultural da África ao
Brasil. Inclua imagens e, eventualmente, vídeos.
4. O registro deve resultar em uma apresentação na forma de postagens que podem ser reproduzidas em
redes sociais e visitadas por pessoas a convite de vocês. Não se esqueça de incluir legendas explicativas
para as imagens, com a contextualização histórica do elemento cultural africano que se enraizou no Brasil.

Coleção G. Ermakoff

A história das culturas africanas no Brasil se confunde com a própria constituição da identidade brasileira.
Entretanto, em uma sociedade hierarquizada como
é a brasileira, o colonizador, homem branco europeu,
colocou-se como dominador que se afirmou colocando sua cultura como modelo de superioridade a ser seguido pelos colonizados. Quanto às culturas africanas
e indígenas, eram consideradas inferiores ou mesmo
como não culturas. Conforme indica Lilia Schwarcz:
[...] a escravidão foi bem mais que um sistema
econômico: ela moldou condutas, definiu desigualdades sociais, fez de raça e cor marcadores de diferença fundamentais, ordenou etiquetas de mando
e obediência, e criou uma sociedade condicionada
pelo paternalismo e por uma hierarquia muito estrita.
SCHWARCZ, Lilia M. Sobre o autoritarismo brasileiro.
São Paulo: Companhia das Letras. 2019. Edição e-book.

A abolição da escravatura, em 1888, poderia ser o
marco de uma história que seria reescrita. Mas aconteceu o contrário: uma estrutura de preconceitos nem
sempre explicitados continuou a definir lugares sociais
com base na cor. Além disso, não foi criada, com a
abolição, uma política de Estado que promovesse, para
uma população que havia sido legalmente escravizada
por mais de três séculos, a cidadania plena que a República e a própria abolição pareciam prometer.
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 Ama de leite em Pernambuco, foto de Alberto Henschel, 1874 .

RODIGUES, Nina. As raças humanas e a responsabilidade
penal. Rio de Janeiro: Guanabara, s.d. p. 34.

Outro autor de destaque durante a República foi o
sociólogo Oliveira Viana (1883-1951), que, assim como
Nina Rodrigues, compartilhava da teoria da eugenia e,
em 1922, publicou o livro Evolução do povo brasileiro,
uma síntese da história do país, no qual afirmava:
O negro puro nunca poderá, com effeito, assimilar completamente a cultura aryana, mesmo os
seus exemplares mais elevados: a sua capacidade
de civilização, a sua civilizabilidade, não vae além

O homem branco cultiva, com effeito, certas aspirações, move-se segundo certas predilecções e visa
certos objectivos superiores, que de modo algum serão
capazes de constituir motivos determinantes da atividade social do homem negro. Esses objectivos, que são a
causa intima da incomparavel aptidão ascensional das
sociedades aryanas, deixam indifferentes os homens
da raça negra, na sua quasi totalidade incapazes de
se elevarem, quando transportados
para um meio civilizado, acima das
aspirações limitadas da sua civilização
originaria.
VIANA, Oliveira. Evolução do povo brasileiro. 3. ed. Rio de Janeiro: Cia Editora
Nacional, 1938. p. 174-175.
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obra Evolução do povo brasileiro,
de Oliveira Viana, publicada pela
primeira vez em 1922.

Tais excertos mostram como a questão racial continuou a ser um definidor dos lugares sociais na sociedade brasileira durante o período republicano.
Ao mesmo tempo, outros autores, como o sociólogo Gilberto Freyre (1900-1987), no seu livro Casa
Grande & Senzala (1933), valorizaram a ideia de que no
Brasil a miscigenação teria promovido uma harmonia
entre negros e brancos, reduzindo os conflitos raciais.
Ainda que ele tenha contribuído para negar as teorias
que analisavam a sociedade apenas de um ponto de
vista estritamente biológico, ele, por outro lado, fortaleceu a ideia de que poderia haver uma democracia
racial no Brasil.

Rogério Carneiro/Folhapress

A verdade é que o selvagem americano erra ainda
hoje nos centros desertos das nossas florestas virgens,
sempre refractario e sempre a fugir da civilisação européa, que de todos os lados o assedia e aperta, preparando ao mesmo tempo a sua proxima extincção total.
A verdade é que apenas pela mestiçagem se poude elle
incoprorar á nossa população, incapaz como estava
socialmente, de receber e adoptar por si a civilisação
européa importada com os colonizadores.

da imitação, mais ou menos perfeita, dos habitos
e costumes do homem branco. Entre a mentalidade
deste e a do homem africano puro ha uma differença substancial e irreductivel, que nenhuma pressão
social ou cultural, por mais prolongada que seja,
será capaz de vencer e eliminar.

Reprodução

Caso exemplar é o das mulheres libertas no Rio de Janeiro. Conforme estudo da historiadora Cristina Wiesenbach, muitas escravizadas se tornaram criadas de servir,
uma vez que sua possibilidade de inserção no mercado
de trabalho livre era muito restrita.
Nesse sentido, pode-se afirmar que permaneceu,
no Brasil pós-abolição, uma lógica discriminatória que
tinha como uma das referências a “raça”. O jurista Silvio de Almeida, ao analisar o racismo estrutural
no Brasil, aponta que o problema crucial da sociedade
brasileira, marcada por profundas desigualdades, está
arraigado no estigma de 388 anos de escravidão. Para
ele, a implementação da Primeira República no Brasil
caminhou na direção da institucionalização do racismo.
Nas últimas décadas do século XIX, quando o tráfico negreiro já estava definitivamente proibido e crescia
a pressão para o fim da escravidão no Brasil, a nascente intelectualidade brasileira começou a se apropriar de
teorias científicas europeias que consideravam a miscigenação racial ou a presença de “raças” mistas como um
enorme risco para a nação. De acordo com essas teorias,
aos homens brancos caberia ocupar um lugar hierárquico
superior, e a presença massiva dos grupos considerados
inferiores poderia levar a uma degeneração social.
Nesse contexto, algumas das políticas dos governos
brasileiros – ainda durante o Império e, depois, na República – visavam ao gradativo “branqueamento” da
população. Para isso, a imigração de europeus ocuparia lugar de destaque pois, além de suprir a lavoura
paulista de café de novos trabalhadores, abria para
a elite brasileira o caminho para a mudança racial de
branqueamento, desejada por essa elite.
O médico Nina Rodrigues (1862-1906), por exemplo, intelectual respeitado, afirmava, em relação aos
povos indígenas, que:

 O sociólogo pernambucano Gilberto Freyre, em foto de 1985.
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Ricardo Bastos/Fotoarena

 Marcha da Consciência Negra. São Paulo (SP), 2019. Para lutar por seus direitos, o povo
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negro do Brasil se organiza em movimentos e coletivos e exige a igualdade racial. Essa
marcha, que se realiza em 20 de novembro, dia da Consciência Negra, é um dos atos
que reivindicam esses direitos.

HA

O século XXI comprova que
estamos muito distantes de uma
democracia racial, uma vez que os
dados estatísticos relacionados à
sociedade brasileira nos mostram
que as pessoas negras são as que
mais morrem, mais são encarceradas, sofrem maior violência policial e todo tipo de discriminação
em seu cotidiano. Por outro lado,
cresceu, no censo demográfico,
o percentual de pessoas que se
declaram negras (pretas ou pardas). Isso indica o crescimento do
reconhecimento da negritude de
parte da população. Segundo Lilia
Schwarcz, em 1995, 44,9% da população brasileira se declarava negra; em 2009 esse percentual havia subido para 51,1%, enquanto o
percentual dos que se declaravam
brancos caiu, no mesmo período,
de 54,5% para 48,2%.
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Vamos utilizar uma metodologia de pesquisa qualitativa para analisar como determinado grupo compreende a questão racial no Brasil e nossa relação com as culturas africanas no processo de constituição da identidade brasileira. Para isso vamos organizar dois grupos focais. Assim, vamos convidar algumas pessoas para uma
roda de conversa, que, nesse caso, não será somente um bate-papo, e sim uma estratégia de pesquisa. Siga os
passos do Roteiro de trabalho.

Roteiro de trabalho
1. Elaboração do roteiro. O primeiro passo será a elaboração de um roteiro para que possamos, na roda de
conversa, atingir nosso objetivo. Mas não basta perguntar se as pessoas têm ou não preconceito racial: será
necessário criar um conjunto de perguntas que alimente uma conversa na qual as pessoas vão dizendo o
que pensam. Caberá ao grupo, posteriormente, interpretar o significado dessas falas. Para criar o roteiro,
imaginem uma conversa de até 30 minutos com um grupo composto de cinco a dez pessoas. É importante
mencionar o objetivo da pesquisa e informar aos participantes que seus nomes não serão divulgados.
2. Formação do grupo para a roda de conversa. Para criar o grupo que participará da roda de conversa,
convidem pais e/ou responsáveis de alunos da escola. É importante, porém, que esses convidados não
pertençam ao círculo mais próximo dos alunos do grupo, pois não é recomendável que essa conversa seja
realizada com pessoas com quem já convivemos. É importante também que o grupo seja etariamente diversificado; por exemplo, podem ser incluídos irmãos mais velhos de alunos da escola. No mesmo sentido, pode-se decidir que o grupo será composto apenas de pessoas negras, ou apenas de pessoas brancas, ou de
pessoas brancas e negras: certamente, o resultado da pesquisa vai variar conforme a composição do grupo.
3. Local e hora. Verifiquem um lugar na escola e combinem com o professor o horário e o lugar em que a roda
de conversa será realizada. É importante que seja um espaço silencioso e sem a presença de outras pessoas.
4. O evento. No dia da roda de conversa, explique novamente às pessoas os objetivos do trabalho e agradeça
a presença de todos. Explique como será a entrevista, que acontece como espaço livre de conversa com
perguntas dirigidas pelo grupo. É importante não deixar que o assunto se desvie muito: caberá ao grupo
atuar como um mediador dessa conversa, a fim de que ela não fuja de seus objetivos. Gravem a roda de
conversa, por exemplo, com um telefone celular; assim ficará bem mais fácil recordar, depois, o que foi dito.
Mas lembrem-se: é preciso pedir autorização para esse registro.
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5. Análise e relatório. Uma vez realizada a entrevista, organizem um quadro em que as linhas informem as
perguntas e as colunas, o nome dos entrevistados. Veja o exemplo:
Perguntas

Entrevistado 1

Entrevistado 2

Entrevistado 3

Entrevistado 4

Pergunta 1
Pergunta 2

HA

B I LI DA

DE

B I LI DA

DE

HA

O grupo deve se dividir para registrar no quadro o que foi dito por cada entrevistado sobre cada pergunta.
Com isso, vocês poderão visualizar a organização do conteúdo que foi conversado.
O próximo passo será analisar o conteúdo da roda de conversa. As falas foram mais concordantes ou discordantes? Que questões relacionadas ao preconceito racial e à identidade cultural brasileira foram mais enfatizadas? Com base nessa análise, formulem uma conclusão do grupo sobre as respostas dos entrevistados às
perguntas; vocês podem citar trechos das falas dos participantes da roda para fundamentar as conclusões
do grupo. Por fim, organizem uma apresentação para a turma das principais conclusões do seu grupo e
comparem-nas com as apresentadas pelos demais grupos.
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Leia o poema a seguir, do poeta negro Carlos de Assumpção (1927-), e siga as orientações do Roteiro de
trabalho.
História
No ano de um mil
oitocentos e oitenta e oito
foi feita uma lei de ouro
que acabava com a escravidão
depois se verificou
que foi engano
o ouro era falso
e o negro entrou pelo cano
O caso de tia Ana
Batem na porta da rua
Vai atender a quem bateu
— Vá chamar um dos donos da casa seu patrão ou sua patroa
— A dona da casa sou eu
A pessoa muda de tom de repente
— Oh Senhora me perdoa
Esta cena se repete frequentemente
ASSUMPÇÃO, Carlos de. Não pararei de gritar. São Paulo: Companhia das Letras, 2020. Edição e-book.

Roteiro de trabalho
1. Que denúncias o poeta faz nos dois poemas?
2. Por que no primeiro poema o negro teria entrado pelo “cano”?
3. Você conhece casos como o do segundo poema, uma cena que “se repete frequentemente”? Relate e
explique o seu significado no contexto da sociedade brasileira.
4. Em grupo, reflitam sobre possíveis práticas e ações de combate ao racismo na sua comunidade escolar. Em
seguida, organizem uma roda de conversa, partilhem as ideias de cada grupo e escolham pelo menos uma
ação proposta e coloquem-na em prática.
AFRO-BRASILEIROS
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RIBEIRO, Djamila. Pequeno manual antirracista. São Paulo, Companhia das Letras, 2019.
O livro aborda um conjunto de indicações que ajudam a identificar o racismo em nossa sociedade, assim como estratégias de luta contra ele.

Reprodução

DEL PRIORE, Mary; VENÂNCIO, Renato Pinto. Ancestrais. Rio de Janeiro: Campus, 2004.
Retoma a história da África atlântica desde o período anterior à presença europeia no continente. Analisa o tráfico negreiro e suas consequências para os reinos africanos, além de
examinar casos específicos, como os de Senegâmbia, Congo, Angola e Costa do Marfim. Traz
muitas imagens que revelam como os europeus viam os povos africanos.

Reprodução

AH! BRANCO, dá um tempo! Direção de Matheus Lima. Brasil, 2015. (21 min).
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=CykGViSzDbk. Acesso em: 20
mai. 2020.
Minidocumentário produzido com base em campanha homônima realizada na
Universidade de Brasília (UnB). Nele, estudantes negros dão depoimentos em que
expressam os modos como lidam com a questão do racismo dentro da própria
universidade.

CAPÍTULO 3

Divulgação

MUSEU Afrobrasil. Disponível em: http://www.museuafrobrasil.org.br/.
Acesso em: 15 ago. 2020.
Portal que tem como finalidade a valorização da produção cultural afro-brasileira. Possui um acervo digital que permite acessar um grande número de
obras de diferentes culturas e períodos históricos.

Corra! Direção de Jordan Peele. Estados Unidos, 2017. (104 min).
História de um jovem negro que vai conhecer a família de sua namorada e depara com uma
discriminação velada. O filme permite discutir as formas pelas quais os negros são afetados
pelo racismo.
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Divulgação

LOPES, Nei. Dicionário escolar afro-brasileiro. São Paulo: Selo Negro, 2006.
Reúne verbetes sobre temas relacionados ao universo afro-brasileiro em linguagem bastante
acessível. Permite resgatar as culturas africanas e sua conexão com a história brasileira.

1. A recuperação da herança cultural africana deve levar em conta o que é próprio do processo cultural: seu movimento, pluralidade
e complexidade. Não se trata, portanto, do resgate ingênuo do passado nem do seu cultivo nostálgico, mas de procurar perceber
o próprio rosto cultural brasileiro. O que se quer é captar seu movimento para melhor compreendê-lo historicamente.
MINAS GERAIS. Cadernos do Arquivo 1: Escravidão em Minas Gerais. Belo Horizonte: Arquivo Público Mineiro, 1988.

Com base no texto, a análise de manifestações culturais de origem africana, como a capoeira ou o candomblé, deve considerar que elas:
a. permanecem como reprodução dos valores e costumes africanos.
b. perderam a relação com o seu passado histórico.
c. derivam da interação entre valores africanos e a experiência histórica brasileira.
d. contribuem para o distanciamento cultural entre negros e brancos no Brasil atual.
e. demonstram a maior complexidade cultural dos africanos em relação aos europeus.
2. Parecer CNE/CP nº 3/2004, que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais
e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Procura-se oferecer uma resposta, entre outras, na área da
educação, à demanda da população afrodescendente, no sentido de políticas de ações afirmativas. Propõe a divulgação e
a produção de conhecimentos, a formação de atitudes, posturas que eduquem cidadãos orgulhosos de seu pertencimento
étnico-racial – descendentes de africanos, povos indígenas, descendentes de europeus, de asiáticos – para interagirem na
construção de uma nação democrática, em que todos igualmente tenham seus direitos garantidos.
BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Disponível em: www.semesp.org.br. Acesso em: 21 nov. 2013 (adaptado).

A orientação adotada por esse parecer fundamenta uma política pública e associa o princípio da inclusão
social a:
a. práticas de valorização identitária.
b. medidas de compensação econômica.
c. dispositivos de liberdade de expressão.
d. estratégias de qualificação profissional.
e. instrumentos de modernização jurídica.
3. Seguiam-se vinte criados custosamente vestidos e montados em soberbos cavalos; depois destes, marchava o Embaixador do
Rei do Congo magnificamente ornado de seda azul para anunciar ao Senado que a vinda do Rei estava destinada para o dia
dezesseis. Em resposta obteve repetidas vivas do povo que concorreu alegre e admirado de tanta grandeza.
COROAÇÃO do Rei do Congo em Santo Amaro, Bahia apud DEL PRIORE, M. Festas e utopias no Brasil colonial.
In: CATELLI JR., R. Um olhar sobre as festas populares brasileiras. São Paulo: Brasiliense, 1994 (adaptado).

Originária dos tempos coloniais, a festa da Coroação do Rei do Congo evidencia um processo de:
a. exclusão social.
b. imposição religiosa.
c. acomodação política.
d. supressão simbólica.
e. ressignificação cultural.
4. A luta contra o racismo, no Brasil, tomou um rumo contrário ao imaginário nacional e ao consenso científico, formado a partir
dos anos 1930. Por um lado, o Movimento Negro Unificado, assim como as demais organizações negras, priorizaram em
sua luta a desmistificação do credo da democracia racial, negando o caráter cordial das relações raciais e afirmando que, no
Brasil, o racismo está entranhado nas relações sociais. O movimento aprofundou, por outro lado, sua política de construção
de identidade raciaI, chamando de “negros” todos aqueles com alguma ascendência africana, e não apenas os “pretos”.
GUIMARÃES, A. S. A. Classes, raças e democracia. São Paulo: Editora 34, 2012.

A estratégia utilizada por esse movimento tinha como objetivo
a. eliminar privilégios de classe.
b. alterar injustiças econômicas.
c. combater discriminações étnicas.
d. identificar preconceitos religiosos.
e. reduzir as desigualdades culturais.
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Família de indígenas da etnia Tuyuka da

Aldeia Utapinopona, Manaus (AM), 2018.

 Vista aérea de povoado ribeirinho, próximo de Belém (PA), 2019.
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O BRASIL
AMAZÔNICO

O QUE
VAMOS

ESTUDAR

Alex Robinson Photography/Getty Images

A

região amazônica abriga mais da metade da população indígena brasileira, ou seja, cerca
de 433 mil pessoas, conforme o Censo 2010. No Amazonas vivem 64 povos diferentes; em
Rondônia, 29; no Pará, 41; no Acre, 13; em Roraima, 11; no Tocantins, 10; e no Amapá, 9,
conforme dados do Instituto Socioambiental.
Ao observarmos a divisão administrativa do Brasil em regiões, verificamos que a região Norte é
composta dos estados citados acima (Amazonas, Pará, Tocantins, Amapá, Rondônia, Acre e Roraima).
No entanto, o que se denomina Amazônia é uma porção do globo terrestre coberta por florestas
tropicais, mais especificamente equatoriais. A Floresta Amazônica ultrapassa as fronteiras de vários
países: Brasil, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. A
área total da floresta é de aproximadamente 6,5 milhões de quilômetros quadrados, e, destes, cerca
de 5 milhões estão em território brasileiro. No Brasil, a chamada Amazônia Legal extrapola a região
Norte, atingindo os estados do Mato Grosso e do Maranhão.
Assim, ao estudarmos uma cultura que se pode chamar de amazônica, estamos fazendo referência à confluência de vários aspectos. Não se pode separar a história dos estados da região Norte da
história da própria Floresta Amazônica.
Na região da Amazônia, destacamos a grande presença de povos indígenas; mas ela também foi
ocupada por africanos escravizados e colonizadores portugueses, além de invasores espanhóis e franceses. Trata-se, portanto, de uma região com uma imensa diversidade natural e cultural que construiu
uma história particular.
No entanto, essa diversidade resultou também em muitos conflitos, que ainda se fazem presentes
na atualidade. Durante o período colonial, foram os europeus que procuraram se apropriar das terras
amazônicas, dominando os povos indígenas e trazendo os africanos para trabalhar como cativos.
Hoje, ocorre a luta pela posse de terras e riquezas da floresta, como madeiras, pedras preciosas e
produtos extrativistas. Por isso, coloca-se até o presente a necessidade de conciliar a conservação
das terras amazônicas, uma das maiores riquezas naturais do planeta, e permitir que as pessoas que
ocupam essas terras vivam com dignidade, respeitando as diferenças culturais.

Neste capítulo, vamos procurar compreender a história conflituosa da
Amazônia, e refletir sobre os caminhos que ainda podem ser trilhados para
que o ser humano e a floresta consigam conviver, sem que a violência seja
uma das principais marcas dessa relação.
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Leia este texto de Marcos Terena, que pertence ao povo Xané, como se autodenominam os Terena. Observe
como ele se refere aos saberes dos povos indígenas e as críticas que faz ao homem branco. Em seguida, reflita
sobre o texto a partir do Roteiro de trabalho.
Os direitos humanos do cidadão da selva
Marcos Terena

Sue Cunningham Photographic/Alamy/Fotoarena

[...]
Com a chegada dos avanços tecnológicos em nossas comunidades, como a luz, o celular e o computador, agora
podemos acompanhar com maior clareza as incertezas governamentais e as da modernidade. Não estamos isolados
desse mundo que nos cerca nem dissociados dessas questões. Sabemos do potencial energético, ambiental e mineral
dos quase 15% dos territórios que habitamos e cuja demarcação está garantida na Carta Magna.
Não somos minorias étnicas ou restos de povos. Não estamos carentes de um modelo de desenvolvimento que
destrói o meio ambiente e empobrece cada vez mais a sociedade nacional trazendo como consequências a falta de
perspectivas para nossa juventude, a insegurança do bem viver e o conforto para os anciãos, e a falta de incentivo à
pesquisa científica de nossos ecossistemas.
Como primeiras nações, nós sempre buscamos o entendimento e a construção de acordos para o bem comum. E,
no entanto, nunca fomos chamados para uma mesa de diálogo de alto nível junto ao Poder Legislativo, ao Judiciário
e muito menos ao Executivo.
Não se pode confundir nossa indignação com indolências ao defender nossa soberania como seres humanos e
cidadãos de primeira grandeza. Não aceitamos qualquer forma de preconceito, menosprezo ou manifestações escarnecedoras contra nossos princípios de vida, nossas autoridades tradicionais e nosso Brasil.

 Marcos Terena (ao centro) acompanhado do chefe Raoni e do cantor Sting, em Altamira (PA), 1988.
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Temos valores sagrados que a visão da sociedade moderna não consegue enxergar. Sabemos conversar com as
estrelas, com a lua, com a chuva e com o vento. Não temos hospícios ou asilos. Nossa relação com o Grande Espírito
é sagrada e forte. Não dividimos Deus em seitas, igrejas ou líderes humanos que pecam ao transformar essa relação
em mercados econômicos ou currais eleitorais para acordos políticos.
Lá, nas terras indígenas, estão instaladas nossas universidades. É lá que aprendemos a interpretar os sinais do
tempo como as mudanças climáticas, a caminhar pelas matas ou navegar pelos rios sem precisar de bússola magnética. É esse saber que formula nossa economia de mercado. Ali aprendemos a reconhecer e agradecer todos os dias
as dádivas do Grande Espírito.
[...]
Os dois militares, Rondon e Dunbar, seja na realidade, seja na ficção, certamente enfrentaram o maior dilema
de suas vidas: matar ou morrer. Rondon, ao deixar seu legado de militar e humanista, nunca imaginaria que o
chefe maior do homem branco, também oriundo do Exército brasileiro, pudesse ser subjugado pelos interesses
latifundiários, entregando a Funai à própria sorte. Não é a primeira vez que somos atacados por ideologias que
não nos pertencem. No passado, nos chamaram de índios, pensando estarem na Índia, e agora nos oferecem a
condição de humanos.
Agradecemos essa oferta e em retribuição fazemos um chamamento para o verdadeiro sentido de sermos humanos como cidadãos da selva ao protegermos as florestas e suas plantas medicinais, as fontes de
água dos lagos e rios para as celebrações, e contemplar ainda em vida os céus azuis, cinzas, vermelhos, amarelos a brilhar como morada dos nossos ancestrais. São valores humanos que não se pode medir, apenas usufruir.
O homem branco deveria parar com agressões e aprender a ouvir os conselhos dos povos indígenas, afinal são mais
de 500 anos de resistência.
TERENA, Marcos. Os direitos humanos do cidadão da selva. Fundação Astrojildo Pereira. Disponível em:
https://www.fundacaoastrojildo.com.br/2015/2020/02/09/marcos-terena-os-direitos-humanos-do-cidadao-da-selva/.
Acesso em: 10 set. 2020 (trechos selecionados).

Roteiro de trabalho
1. A chegada da luz, do celular e do computador representou um problema para os povos indígenas na
visão de Marcos Terena? Explique.
2. Para ele o desenvolvimento é sempre destrutivo para o meio ambiente? Há diferenças entre o modo
como os indígenas veem o desenvolvimento e o modo como os homens brancos o fazem? Explique.
3. Quem foram Rondon e Dunbar, citados no texto, e que relação tiveram com a Amazônia? Faça uma pesquisa sobre isso e indique qual foi a relação desses militares com o tema discutido no texto.
4. O que os povos indígenas teriam a ensinar para os homens brancos, de acordo com o texto?

COLONIZAÇÃO EUROPEIA E
DISPUTAS NA AMAZÔNIA
Alguns navegadores estiveram na região amazônica antes de Portugal tomar posse efetivamente das
terras brasileiras após 1500. Entre eles, os espanhóis
Vicente Pinzón e Diogo de Lepe. Ambos navegaram
pelo rio Amazonas, mas os conflitos com os indígenas
e as dificuldades em navegar naquelas águas os fizeram recuar e não tomar posse da região.
Os europeus conseguiram navegar por toda a extensão do rio Amazonas entre 1539 e 1541, quando
Gonçalo Pizarro e Francisco Orellana lideraram uma
expedição que partiu de Quito (Equador) e chegou ao
Oceano Atlântico por esse rio. Com o feito, o imperador espanhol Carlos V concedeu a Orellana o título de
capitão e governador das terras de que tomasse posse. No entanto, em sua segunda viagem, iniciada em
1545, Orellana fracassou em seu intento de penetrar
no delta do Amazonas.

Os espanhóis realizaram ainda outras expedições
com a finalidade de tomar posse de terras na região
até os anos 1560. Além deles, ingleses, franceses
e holandeses também buscaram se estabelecer na
Amazônia, negando os direitos estabelecidos, de
portugueses e espanhóis, no Tratado de Tordesilhas,
celebrado em 1494.
Em 1600, os holandeses fundaram as feitorias
de Orange e Nassau nas proximidades do rio Xingu,
afluente do Amazonas. Também os ingleses conseguiram estabelecer feitorias no começo do século XVII.
Tinham como intuito investir na coleta de drogas do
sertão, entre elas a baunilha, o cacau, o gengibre, o
cravo e a noz-moscada.
A efetiva conquista portuguesa da região começou a ocorrer no século XVI. No século XVII, Belém
foi fundada.
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Iconographia

DIVERSIDADE E CONFLITOS
NA AMAZÔNIA
Trecho da Ferrovia

Madeira-Mamoré em Ribeirão,
hoje Rondônia, em 1913.
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SÉCULO XVI

SÉCULO XVII

SÉCULO XVIII
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1713

• Povos
ceramistas
vivem na Ilha
de Marajó (PA),
criando a
chamada
cultura
marajoara.

1499

Oliver Wintzen/Alamy/Fotoarena

• O navegador
espanhol
Vicente Pinzón
percorre a costa
das Guianas e a
do Brasil, até a
altura do Rio
Amazonas.

• Os espanhóis
Gonzalo Pizarro e
Francisco de
Orellana partem
de Quito
(Equador) e
alcançam no ano
seguinte o Oceano
Atlântico pelo Rio
Amazonas. É a
primeira vez que
os europeus
navegam por toda
a extensão do Rio
Amazonas.

1549

• Os franceses
atacam, mas não
conseguem
dominar a região
amazônica.

Teatro Amazonas, em
Manaus (AM). Foto de 2015.

• Os holandeses fundam as
feitorias de Orange e Nassau,
nas proximidades do Rio Xingu,
aﬂuente do Rio Amazonas.

1612

• Domínio francês do Maranhão e
fundação de São Luís do
Maranhão por La Ravardière.

1743

1615

• Expulsão dos franceses
de São Luís (Maranhão).

• Registro e
descrição dos usos
da borracha entre
os nativos por La
Condamine.

1616

1751

• Francisco Caldeira de Castelo
Branco funda o Forte do
Presépio, marco da fundação da
atual cidade de Belém, capital
administrativa do estado do
Pará; fundação de Santa Maria
de Belém, no Pará.

1659

• Expulsão dos
jesuítas do
Maranhão.

1661

• Expulsão dos
jesuítas
de Belém.

1669

• Fundação do Forte
de São José da
Barra do Rio Negro,
atual Manaus (AM).

1684

• Revolta de
Beckman, no
Maranhão, contra o
monopólio das
companhias de
comércio
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• Tratado de
Utrecht: a França
aceita o Rio
Oiapoque como
limite entre a
Guiana e o Brasil.

• Criação do Estado
do Grão-Pará e
Maranhão, tendo
Belém por capital.

1755

• Fundação da
Companhia
Grão-Pará e
Maranhão, seguida
da Companhia de
Pernambuco e
Paraíba.

1759

• Expulsão dos
jesuítas da colônia
portuguesa pelo
marquês de
Pombal.

1778

• Supressão da
Companhia do
Grão-Pará e
Maranhão.
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SÉCULO XIX

SÉCULO XX

1809

1869

1823

1870

• Conquista da Guiana
Francesa.
• Adesão do Grão-Pará à
Independência.

• Início da construção do Teatro da
Paz, em Belém (PA).
• Início do período da chamada
belle époque amazônica.

• Inauguração do Teatro
da Paz em Belém (PA).

1884

1966

1877

1840

1878

• Fim da Cabanagem no Pará.

1845

• Criação do Diretório-Geral
dos Índios.

1848

• Início da migração de nordestinos
para os seringais.

• Abolição da escravatura
legal no Amazonas.

Criação da Sudam,
oferecendo incentivos ﬁscais
para o desenvolvimento da
agropecuária.

• A Vila de Manaus, criada em
1832, passa ser denominada
Cidade da Barra do Rio Negro.

1889

1850

• Reformas e melhorias urbanas:
construção da “Manaus moderna”.

• Criação da Província do
Amazonas, desmembrada da
Província do Grão-Pará; a
borracha passa a ser a
principal atividade econômica
da região amazônica.

• Proclamação da República.

Anos 1970

1893-1896

1852

• Criação da Província do
Amazonas; organização da
Companhia de Navegação do
Amazonas pelo visconde de
Mauá.

A exploração da madeira
e a do gado passam a ser
as principais atividades
econômicas da região.

1972

Inauguração da Rodovia
Transamazônica.

1988

Assassinato do líder
seringalista Chico Mendes.

2005

Assassinato de Dorothy
Stang a mando de
fazendeiros.
A missionária mantinha
projetos de desenvolvimento
sustentável no Pará.

1856

• A cidade da Barra do Rio
Negro passa a ser
denominada cidade de
Manaus.

2013

1867

• Abertura da Bacia do
Amazonas à navegação
internacional.

Início da crise da borracha
na Amazônia. Queda do
preço no mercado
internacional.
Inauguração da Ferrovia
Madeira-Mamoré, que
pretendia transportar a
borracha. Seu objetivo era
interligar a produção nas
proximidades dos rios
Mamoré, Madeira,
Guaporé e Beni (Bolívia).

1835

• Início da Cabanagem no Pará.

1910

1912

Ricardo Teles/Pulsar Imagens

I

Protesto contra o crescimento do desmatamento
da Amazônia; segurando a faixa, Sonia Braga,
Caetano Veloso e outros integrantes do mundo
artístico. Rio de Janeiro (RJ), 2019.

Trecho da rodovia
Transamazônica entre Marabá
e Altamira, no Pará, em 2008.

Depois de dez anos de
quedas consecutivas
do desmatamento na
Amazônia, volta a crescer
a partir deste ano.
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Isso aconteceu no momento em que Portugal estava sob o domínio da Coroa espanhola (1580-1640).
Conforme José Maia Bezerra Neto:
[…] a União Ibérica favoreceu o processo de
expansão portuguesa na Região Amazônica, cuja
maior parte pertencia aos espanhóis. […] Os portugueses em sua conquista, devidamente autorizados pela Coroa espanhola, realizavam sua obra de
ocupação e defesa da região, a serviço da própria
Espanha contra os demais invasores europeus.
BEZERRA NETO, José Maia. A conquista portuguesa
da Amazônia. In: ALVES FILHO, Armando et al.
Pontos de história da Amazônia. 3. ed.
Belém: Paka-Tatu, 2001. v. 1. p. 17.

BEZERRA NETO, José Maia. Op. cit., p. 28-9.

Rogério Reis/Pulsar Imagens

No final do século XVI, os portugueses avançaram
sobre o litoral do Maranhão, ocupado pelos franceses.
Após expulsá-los de São Luís em 1615, prosseguiram
na tentativa de ocupar as margens do rio Amazonas.
Em 1616, adentraram o rio Pará e chegaram à baía de
Guajará, onde fundaram, em 12 de janeiro, a cidade
que recebeu primeiramente o nome de Feliz Lusitânia
e, depois, de Santa Maria de Belém do Grão (atual Belém, no Pará). Para defender o território, foi construído
o forte do Presépio, na baía de Guajará.
Entre 1618 e 1619, os portugueses tiveram de enfrentar os Tupinambá, que eram aliados dos franceses
e haviam decidido expulsá-los da região. Os Tupinambá invadiram Nossa Senhora de Belém em 1619 e,
após terem vários de seus guerreiros mortos, deixaram
o local. A luta contra as populações indígenas e sua
escravização prosseguiram nos anos seguintes, e várias
batalhas foram travadas contra holandeses e ingleses
pelo domínio dessas terras. O domínio da cidade de
Belém foi estrategicamente importante, pois ficou mais

fácil controlar o acesso ao rio Amazonas a partir do
oceano Atlântico.
A dominação portuguesa na Amazônia tornou-se
ainda mais sólida com a presença dos missionários cristãos vindos da Europa. Com a finalidade de catequizar
os indígenas, as ordens religiosas foram fundamentais
na construção da sociedade colonial. Franciscanos, carmelitas e, principalmente, jesuítas começaram a chegar à Amazônia para difundir o catolicismo na América
portuguesa. A primeira ordem que chegou à colônia
foi a Companhia de Jesus, fundada pelo espanhol Inácio de Loyola. Seus missionários, os jesuítas, em 1549,
aportaram primeiramente na Bahia.
Assim como em outras regiões do país, os religiosos organizaram aldeamentos – também chamados de
missões ou reduções –, onde realizavam o trabalho
de conversão do indígena ao catolicismo. Além disso,
implantaram um sistema de trabalho no qual o colono poderia utilizar, por períodos determinados, a mão
de obra indígena em troca de pequeno pagamento.
Era ainda função dos padres organizar os chamados
descimentos, ou seja, a subida dos rios para tentar
convencer os indígenas a descer para os aldeamentos
do litoral. Para tanto, procuravam mostrar os benefícios de ser cristão. Conforme o historiador José Maia
Bezerra Neto:
Para essa tarefa, os missionários contavam
com a ajuda de índios da própria tribo abordada.
Esses índios, que já haviam sido “trabalhados” nas
missões, funcionavam como propagandistas das
vantagens da vida nos aldeamentos missionários.
A música e o teatro eram estratégias pedagógicas
adotadas no intuito do convencimento.

 Forte do Presépio, em 2009. A primeira construção era de madeira e taipa. No final do século XVII, foi erguida uma edificação em pedra.
A cidade de Belém (PA) cresceu às margens do forte, que se localizava entre o rio Guajará e o igarapé do Piri, um grande pântano.
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CAPÍTULO 4

Museu Histórico do Pará, Belém

 A conquista do Amazonas, de Antônio Parreiras, 1907. Óleo sobre tela, 90 × 40 cm.
Os conflitos entre jesuítas e colonos foram frequentes, pois estes reclamavam da constante falta
de mão de obra e da limitação da escravização dos
indígenas. Só os indígenas resgatados de povos inimigos e os que se recusavam à evangelização poderiam
ser efetivamente escravizados. Em muitos casos, os
que eram cedidos pelos jesuítas não eram devolvidos
aos aldeamentos nem era paga a quantia combinada
pela tarefa, o que aumentava a tensão entre colonos
e missionários. O sistema que permitia aos colonos
fazer uso dos indígenas não escravizados aldeados
denominava-se repartição. Cada jesuíta podia contar com até 150 deles para essa finalidade. Parte deles realizava trabalhos para os próprios jesuítas, que
também exploravam as chamadas drogas do sertão.
Vale lembrar que muitos colonos desrespeitavam a
legislação colonial, escravizando indígenas que eram
retirados de aldeamentos ou capturados para serem
comercializados em outras regiões da colônia.
Os vários enfrentamentos entre colonos e missionários acabaram por resultar na expulsão dos jesuítas
do Maranhão, em 1659, e de Belém, em 1661. Com
a promessa de que os africanos escravizados seriam
enviados regularmente para a região, os jesuítas retornaram em 1680. Mas em que medida existiu a escravidão africana na Amazônia? Por que não teve a mesma
penetração que no litoral nordestino?
Uma das dificuldades para a introdução da mão de
obra africana na Amazônia era o alto custo, excessivo
para a dimensão da economia daquela região. Além
disso, o grande contingente populacional indígena levava os colonos a se interessarem primeiramente pelo
aprisionamento de indígenas.
A criação da Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão, em 1682, foi uma tentativa de desenvolver o tráfico de africanos escravizados na região. A
ela foram concedidos o monopólio desse negócio por

vinte anos, o fornecimento de gêneros de consumo e
a exploração de drogas do sertão. No entanto o suprimento regular de africanos escravizados pela Companhia não ocorreu, e isso contribuiu para que, em 1684,
os colonos do Maranhão organizassem a Revolta de
Beckman, liderada por Manuel Beckman. Entre suas
principais reivindicações estava o direito de escravizar
os indígenas. Depois que os rebeldes haviam prendido
autoridades e decidido expulsar os jesuítas do Maranhão, o movimento foi derrotado, seus líderes, enforcados, e a Companhia de Comércio, extinta em 1685.
No século XVIII, durante a administração do marquês de Pombal (1750-1777), foi criada a Companhia
Geral do Grão-Pará e Maranhão. Além disso, ampliou-se o fluxo de africanos escravizados para a região devido à drástica redução da população indígena, dizimada pela dominação europeia e por doenças como a
varíola, o sarampo e a gripe. Entretanto, não se pode
afirmar que a mão de obra africana tenha predominado em algum momento nessa região, já que prevaleceu em todo o período a exploração da mão de obra
indígena.
Durante a administração de Pombal, pretendeu-se
também transformar o indígena em cidadão: mediante
vários dispositivos legais, reconheceu-se a igualdade
do indígena diante do colonizador europeu, proibiu-se severamente a sua escravização e os nativos foram incentivados a se tornar produtores. Para tanto,
foi criado, em 1845, o Diretório-Geral dos Índios,
cujos diretores substituíram os jesuítas que chefiavam
os aldeamentos. Antes disso, em 1759, os missionários
foram expulsos da colônia. O Estado português pretendia garantir aos indígenas os direitos naturais do ser
humano pregados por filósofos iluministas, mas seu
principal intuito era construir uma estratégia de povoamento e exploração da riqueza amazônica, defendendo também as fronteiras de ataques estrangeiros.
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Esse projeto civilizador, que pregava a negação definitiva da cultura indígena, integrando os indígenas à cultura
europeia, não obteve sucesso. Em vez de libertá-los, acabou por permitir que fossem ainda mais explorados. Sem a
mediação dos jesuítas, os colonos acabaram por investir mais na exploração da mão de obra indígena sem respeitar
as ordenações reais que coibiam o desrespeito aos indígenas e sua escravização.

PARE e PENSE
1. Que relações se estabeleceram entre os povos indígenas e os colonizadores no período colonial?
2. A chegada de africanos escravizados trazia alguma consequência para os povos indígenas na região
amazônica?

A Independência e os conflitos durante o Império

Oronoz/Album/Fotoarena

Até a Independência, continuaram a predominar na região amazônica, na qual estava inserida a capitania do
Grão-Pará, os interesses de colonos portugueses, que detinham o poder local e desfrutavam de privilégios concedidos pela Coroa. A adesão do Grão-Pará ao processo de Independência só ocorreu em 15 de agosto de 1823,
depois que o Lord Cochrane enviou ao Grão-Pará o brigue (navio com dois mastros de velas redondas) Maranhão,
sob o comando do capitão Pascoe Grenfell, para negociar a adesão da capitania ao Império.
Assim como ocorreu em outras regiões do país, a Independência consumada no Rio de Janeiro, em 7 de
setembro de 1822, não significava a adesão automática das elites locais ao projeto político liderado por dom
Pedro I. Muitos proprietários e negociantes temiam que a nova ordem pudesse afetar seus interesses. Aqueles
que aderiram à Independência o fizeram porque haviam sido alijados do poder nos primeiros anos da década de
1820 e viam nela uma possibilidade de reaver o espaço perdido.
A Independência também não atenuou os conflitos sociais existentes, a exemplo da exploração dos indígenas,
da condição miserável de muitas pessoas livres e da violência constante que a manutenção da escravidão representava. Após a Independência, a população da região amazônica continuou a se dedicar à economia extrativista,
especialmente do cacau, da borracha, de madeiras, de frutos e sementes diversas, além de couros de animais. Em
pequena escala, havia uma agricultura dedicada à produção de guaraná, arroz, algodão, café e farinha de mandioca.

 Índios em sua cabana, Johann Moritz Rugendas, c. 1820. Litografia e aquarela sobre papel, 34,4 × 53 cm.
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Todavia, a região continuou a ter, em relação a outras regiões do país, uma densidade demográfica pequena e
uma numerosa população indígena, que ainda era aproveitada como mão de obra barata por muitos grandes proprietários. Não se pode afirmar que o governo brasileiro tenha mudado radicalmente o cenário do período colonial
no que se refere à relação com os povos indígenas. A legislação criada no Império criou uma Diretoria Geral de
Índios em cada província, que deveria exercer função evangelizadora, sendo permitida a utilização da mão de obra
indígena em obras públicas e particulares, em troca do pagamento de jornada de trabalho. Na prática, dificilmente
os indígenas eram pagos. Com a expansão da borracha, muitos nordestinos migraram para a região amazônica
nos anos 1870, oferecendo alternativa de mão de obra. A abolição da escravatura de africanos ocorreu no Amazonas em 1884. Mas essa antecipação não pode ser considerada o fim dessa forma de organização do trabalho na
região, como bem explica o sociólogo José de Souza Martins:

MARTINS, José de Souza. A terceira
abolição da escravatura. O Estado de
S. Paulo, São Paulo, 15 maio 2005.
Disponível em: www.estadao.com.br.
Acesso em: 2 jun. 2013.

Rickey Rogers/Reuters

[...] O gesto precursor das províncias do Amazonas e do Ceará, em
1884, na abolição da escravatura,
esconde a verdadeira história da servidão nessas regiões.
Essas mesmas províncias estavam na mesma época envolvidas na
gestação da nova escravidão que
se estenderia até os dias de hoje.
Milhares de cearenses migravam,
expulsos pela seca, para outras regiões do país e em grande quantidade para a Amazônia, para trabalhar
na economia da borracha. O Ceará
se livrava, assim, de seus excedentes
demográficos. Na província do Amazonas, eram escravizados na economia da servidão por dívida, que se
multiplicou e se estende até os dias
atuais.

 Trabalhadores de madeireira em Bom Jesus, no Amazonas, em 2003. Nesse
setor e em vários outros há, ainda hoje, denúncias de trabalho irregular e
forçado, ou seja, do não cumprimento de leis trabalhistas: longas jornadas
de trabalho, condições insalubres, ausência de pagamento de salário por
endividamento e retenção do trabalhador no local de trabalho.

Não é possível estudar a história da Amazônia pós-Independência sem fazer referência à Revolta da Cabanagem (1835-1840). No entanto, devemos salientar que as tensões se faziam presentes na região desde pelo
menos 1808, quando ocorreu a Abertura dos Portos às Nações Amigas e a chegada da Corte portuguesa ao Rio
de Janeiro. A partir daí, as relações econômicas foram se transformando, com a maior presença da Inglaterra
na região e a reorganização da economia local, que agora se deparava com novas condições para a realização
do comércio. Essa presença inglesa incomodava as províncias do Norte, já que os comerciantes portugueses
dominavam o mercado e eram fiéis solidários ao rei de Portugal. Os rumos e o futuro dos negócios tornavam-se
incertos.
Mesmo assim, houve crescimento econômico nesse período. Conforme a historiadora Magda Ricci:
Estudos mais recentes sobre as exportações portuguesas para o Brasil vêm confirmando dados importantes, notadamente que o Pará e o Maranhão juntos exportavam entre 1796 e 1799 cerca de 13,6% dos produtos remetidos para a
metrópole vindos do atual território do Brasil. Já entre 1804 e 1807, esta porcentagem aumentava para 19% e, em ambos
os casos, estas duas capitanias ocupavam o quarto lugar no ranking das capitanias exportadoras. Entretanto, longe de ter
um único grande produto de exportação, o Pará remetia para a Europa uma gama variada de gêneros.
RICCI, Magda. O fim do Grão-Pará e o nascimento do Brasil: movimentos sociais, levantes e deserções no alvorecer do Novo Império.
In: PRIORE, Mary Del; GOMES, Flávio. Os senhores dos rios. Rio de Janeiro: Campus, 2003. p. 169.

Muitas festas aconteceram na região amazônica em homenagem à presença de dom João VI no Brasil. Entretanto, depois da Revolução Liberal do Porto, que exigia o retorno do rei a Lisboa, e de sua volta efetiva em 1821, as
tensões cresceram novamente no Norte da colônia, uma região onde os conflitos envolvendo populações africanas
escravizadas, povos indígenas, autoridades de origem portuguesa e brasileiros eram constantes.
A própria Cabanagem, como movimento social, precisa ser entendida com base nos marcos definidos acima,
pois o início da revolta se deu quando o presidente da província, Lobo de Sousa, foi assassinado com o apoio
de proprietários locais. Ele se havia indisposto com vários grupos sociais, instaurando uma crise de autoridade.
Lobo de Sousa perseguiu e mandou prender muitos daqueles que o criticavam e começou uma campanha contra
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os adversários da abdicação de dom Pedro I que defendiam a restauração do trono. De qualquer modo,
como explica ainda Magda Ricci:
Partindo do pressuposto de que no dia 7 de
janeiro a cadeia foi esvaziada pelos levantados cabanos e que ali foram encarcerados, desde então,
apenas os governistas, os “inimigos da religião” e
do “patriotismo” e liberdade, então se pode supor
que o levante de 1835 teve adesões e inimigos que
estavam muito longe da simples dicotomia entre explorados e exploradores, senhores e escravos. […]
Simultaneamente o documento escrito pelo tenente
Joaquim Manoel revela ainda as intenções do levante cabano apontando para um interessante campo

de estudo. Ele afirmava que “a revolução era contra
o governo e os maçons por serem, diziam os conspiradores, inimigos da religião”. […] Primeiramente,
é preciso lembrar que praticamente todos os documentos de época insistem em uma chamada crise
grave de autoridade. A revolução era feita contra o
governo, mas este não se resumia ao presidente da
província do Grão-Pará, estando sempre associado
a toda uma gama bem maior e mais complexa de
autoridades, que iam desde as autoridades religiosas, representantes de Deus na terra, até o último
dos senhores de escravos ou mesmo um simples pai
de família. […]
RICCI, op. cit., p. 188.

PARE e PENSE
1. Por que o Grão-Pará só só aderiu à Independência em 1823?
2. Que conflitos estão presentes na região no Brasil pós-Independência?

A BORRACHA E A BELLE ÉPOQUE
Em meados do século XVIII, o cientista naturalista
francês Charles Marie de La Condomine descobriu a
borracha. Em contato com os povos indígenas, aprendeu a técnica de extração do látex da árvore que recebeu o nome de Hevea brasiliensis. Seu interesse pela
substância (a seiva da seringueira) justificava-se por sua
elasticidade, impermeabilidade e maleabilidade. Uma
de suas primeiras aplicações industriais foi na confecção de borrachas de apagar. No início do século XIX, já
era utilizada na produção de seringas e galochas.
Seu emprego só se diversificou após a descoberta
do processo de vulcanização, em 1835, pelo cientista
Charles Goodyear, que resolveu o problema da borracha (derreter com o calor e enrijecer no frio). Com a
introdução da nova técnica, conseguiu-se dar consistência fixa ao material. A borracha passou, então, a ser
utilizada na fabricação de rodas, correias, mangueiras,
sapatos e outros produtos. Dessa forma, a produção
de borracha na Amazônia, única região produtora no
século XIX, cresceu de 156 toneladas em 1830 para
2 673 toneladas em 1860. Já a partir de 1850, a borracha passou a ser a principal atividade econômica da
região, envolvendo os atuais estados do Pará, do Amazonas, do Acre, e parte da Venezuela, do Peru e da
Bolívia.
Entretanto, somente depois de 1890, com a popularização da bicicleta e a posterior fabricação de carros em
série, a borracha começou a ser adquirida em larga escala
por industriais europeus e estadunidenses. Com o crescimento da demanda pelo produto após 1870, rapidamente se desenvolveu um importante centro comercial na
cidade portuária de Belém, capital da província do Pará.
A estrutura produtiva organizou-se com base na
atividade dos seringueiros, trabalhadores autônomos
que empregavam técnicas indígenas para extração do
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látex. Por meio de pequenos cortes nas árvores, eles retiravam o líquido, que em seguida era submetido a um
processo de coagulação. Depois, entregavam o produto ao aviador, que financiava a produção da borracha
oferecendo mercadorias de subsistência em troca. Mediante relação de compadrio, o aviador assumia uma
postura de “protetor” dos seringueiros, garantindo
assim o fornecimento da borracha pelo endividamento
de seus "protegidos" e pelo uso da violência contra
aqueles que não se submetessem às condições impostas pelas casas aviadoras. O aviador funcionava ainda
como intermediário dos exportadores estrangeiros,
especialmente estadunidenses e ingleses, sediados em
Manaus e Belém.
Além de utilizar a mão de obra local, os aviadores financiavam a vinda de migrantes nordestinos para
trabalhar nos seringais nos anos da expansão da borracha. Estranhos à extensa região amazônica, esses
trabalhadores ficavam presos ao aviador, único canal
comercial disponível para vender a borracha e comprar
produtos de subsistência. As populações indígenas da
Amazônia, principalmente os Munduruku e os Apiacá,
eram recrutadas à força para o trabalho nos seringais,
ocasionando a rápida destruição de muitos grupos e
a profunda mudança dos elementos culturais nativos.
Embora obtivessem grande lucro nas operações
com os seringueiros, os aviadores eram obrigados a
recorrer a empréstimos bancários ou a adiantamentos dos exportadores em troca da garantia de revenda, para poderem financiar a produção nos seringais.
Com isso acumulavam dívidas que, em situações de
queda do preço da borracha, os obrigavam a vender
o produto por preços que não cobriam o investimento
inicial. Os maiores lucros ficavam reservados aos exportadores estrangeiros, o que mantinha a economia

[...] o conceito de modernidade está intimamente ligado ao de progresso expresso através
do desenvolvimento da vida urbana, da construção de ferrovias, da intensificação das transações
comerciais e da internacionalização de mercados.
[…] Na dinâmica cidade de Belém foram projetados, além do Porto de Belém, o Mercado Municipal do Ver-o-Peso (1901), o Hospital Dom Luiz e o
Grêmio Literário (obras da colônia portuguesa), The
Amazon Telegraph Company, linha telegráfica por
cabos submarinos, substituída posteriormente pela
Western Co., o Arquivo e Biblioteca Pública (1894),
o Teatro da Paz (1878), 43 fábricas (incluindo desde
chapéu até perfumaria), 5 bancos, 4 companhias
seguradoras, além da implantação da iluminação a
gás, sob a responsabilidade da Pará Eletric Railway
and Ligthing Co. Ltd., autorizada a funcionar pelo
Decreto Federal n. 5.780, de 26.1.1905.
Entendemos que a ação dinamizadora do “embelezamento do visual da cidade” estava associada
à economia, à demografia, mas também aos valores
estéticos de uma classe social em ascensão (seringalistas, comerciantes, fazendeiros) e às necessidades
de se dar a determinados segmentos da população
da cidade segurança e acomodação, além da colocação em prática da ideia positivista de progresso
enfatizada pelo novo regime republicano.
SARGES, Maria de Nazaré. Belém: riquezas
produzindo a belle époque. 2. ed.
Belém: Paka-Tatu, 2002. p. 138-9.

Oliver Wintzen/Alamy/Fotoarena

local subordinada ao mercado internacional, uma vez
que não havia nenhum setor interno em condições de
controlar o mercado da borracha. Isso não impediu,
contudo, a formação de grandes fortunas locais e um
significativo desenvolvimento urbano.
A cidade de Belém cresceu de maneira acelerada,
atingindo uma população de aproximadamente 200 mil
habitantes em 1910 (em 1872, eram somente 61 mil habitantes). A infraestrutura urbana ampliou-se em pouco
tempo com a construção de bulevares, a introdução de
bondes elétricos, serviço telefônico, iluminação pública
elétrica e água encanada. Após 1885, além de Belém, a
cidade de Manaus despontou como importante centro
de exportação de borracha. Em 1884, Belém detinha
cerca de 90% das exportações. Já em 1901, esse número caiu para 48%, ficando os 52% restantes para a
capital amazonense. Apesar de Manaus ter sido convertida em símbolo da expansão da borracha, ela só conseguiu suplantar Belém como centro comercial entre 1901
e 1905. Depois disso, a participação de Manaus oscilou
sempre entre 40% e 45%.
Esse desenvolvimento econômico, que se denominou
belle époque amazônica, foi um surto de investimentos
na tentativa de implantar aspectos da modernidade em
centros urbanos como Manaus e Belém. Tal modernização pode ser entendida como uma necessidade gerada
pelo incremento da economia capitalista na região. Foi
necessário, por exemplo, ampliar os portos para atender
à crescente demanda exportadora. Contudo, como adverte a historiadora Maria de Nazaré Sarges:

 Inaugurado em 1896, o Teatro Amazonas, em Manaus, é uma das construções que fizeram parte da reforma urbana da cidade,

promovida com a riqueza adquirida pela comercialização da borracha. Para trazer a modernidade europeia a Manaus, importaram-se
telhas, grades de ferro, móveis, mármores, lustres e outros objetos do Velho Mundo. Foto de 2015.
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A visão do progresso na Amazônia em Theodoro Braga
O pintor Theodoro Braga (1872-1953) tentou criar uma espécie de Renascimento Amazônico
no início do século XX. Artista e historiador, já que realizava grandes pesquisas em fontes primárias para compor suas obras, ele fez parte de uma elite letrada amazônica que tentou definir
uma “nova” interpretação da história do Brasil, na qual o Norte estaria no epicentro dos debates.
Braga realizou tentativas de investigar o meio natural e os tipos raciais da região, aproximando a
história natural da etnologia.
Sua principal tela foi Fundação da cidade de Nossa Senhora de Belém do Pará, de 1908, que
marcou uma nova leitura da história da Amazônia. A obra foi encomendada pelo então prefeito
da cidade, Antônio Lemos, com quem o artista tinha uma relação de fidelidade. Considerado o
marco do modernismo amazônico, o quadro retrata o episódio histórico a que se refere o título,
com todos os personagens e atos grandiosos envolvidos. Theodoro Braga e seus contemporâneos
almejavam reescrever a história pela pintura. Segundo o historiador Aldrin Moura de Figueiredo:
Como uma espécie de episódio embrionário, o retrato da fundação de Belém era, por si só e por isso mesmo,
um mito fundador da identidade nacional na Amazônia. A escolha do tema possuía, em vista de seu significado
histórico, intenções muito evidentes: o nascimento da capital do Pará legitimava a imagem do luso conquistador e
criador dessa Feliz Lusitânia, como resultado desse encontro de dois povos diferentes. Como fruto de uma criação
divina por mãos humanas – paradisíaca, portanto –, a cidade deveria nascer com características marcadas por
valores cristãos, humanos, civilizados e heroicos.

Museu de Arte de Belém (MABE), Pará

FIGUEIREDO, Aldrin Moura de. A gênese do progresso: Theodoro Braga e a pintura da fundação da Amazônia.
In: GUZMÁN, Décio Marco Antônio e Alencar; BEZERRA NETO, José Maia. Terra matura: historiografia e
história social na Amazônia. Belém: Paka-Tatu, 2002. p. 125.

 Fundação da cidade de Nossa Senhora de Belém do Pará, de Theodoro Braga, 1908. Óleo sobre tela, 22,6 × 51,0 cm.

Belém e Manaus entraram em profunda crise após
1910. Após o preço do quilo da borracha saltar de dois
para seis dólares em poucos meses, as vendas começaram a cair por causa da produção asiática de borracha,
que, financiada por industriais estadunidenses e europeus, suplantou a produção brasileira no mercado internacional a partir de 1913. Como resultado da concorrência asiática, já em 1911 o preço da borracha caiu a pouco
mais de um dólar, recuperando-se lentamente nos anos
que seguiram. O efeito da crise foi avassalador, obrigando
aviadores a se desfazerem da borracha estocada por preços muito menores do que o investimento realizado, para
saldar suas dívidas com credores e bancos.
Assim, de 1910 a 1920 ocorreu o processo de
declínio da economia amazônica, com a falência de
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casas aviadoras, a perda da posição de liderança no
mercado mundial e o endividamento dos governos
estaduais, que compraram estoques de borracha a
alto preço na tentativa de elevar esse preço. Entretanto, as razões estruturais da crise produtiva que se instalou na economia da borracha devem ser buscadas
não apenas na concorrência asiática, mas também na
falta de investimento e apoio governamental ao setor.
Dominado pelos cafeicultores, o Estado brasileiro não
elaborou nenhuma política de crédito ou estímulo ao
incremento das plantações de seringueiras, tampouco procurou proteger produtores, exportadores e comerciantes brasileiros no sentido de consolidar uma
classe economicamente forte para dirigir o processo
de produção da borracha na região da Amazônia. Ao

Ricardo Teles/Pulsar Imagens

Coleção particular

contrário, quando o governo do Pará
promulgou uma lei estabelecendo
uma taxação maior para os exportadores estrangeiros, o governo federal,
a pedido dos industriais estadunidenses, ordenou sua revogação.
Após 1930, mas principalmente
depois da Segunda Guerra Mundial
(1939-1945), as indústrias passaram a
utilizar a borracha sintética, cuja produção era superior à da natural. Ainda
assim, na região amazônica, a borracha continua a ser produzida até os
dias atuais, preservando algumas das
características do antigo sistema produtivo, particularmente no que se refere ao domínio do aviador sobre os
seringueiros. Nos anos 1970, diversos
seringais entraram em decadência e
 Vista de drone do Mercado Ver o Peso na Baía do Guajará - centro histórico Local:
muitas terras foram vendidas a empreBelém (PA), em 2017.
sários do Sul.
Surgiram os chamados seringueiros libertos, traAmazônia. Por meio delas seria reconhecido o direito
balhadores que se recusaram a abandonar a região
dos seringueiros de permanecerem em áreas tradicioamazônica e passaram a vender livremente sua produnalmente ocupadas por eles, áreas estas pertencentes
ção. A partir desse grupo, foi organizado um sindicaà União. Dessa forma, seriam montadas cooperativas
to de trabalhadores rurais no Acre, sob a liderança de
extrativistas, preservando a Floresta Amazônica da deWilson Pinheiro, assassinado por fazendeiros em 1980.
vastação. Aliaram-se aos seringueiros outros grupos
Seu sucessor, o seringueiro Chico Mendes, também
sociais ligados a atividades extrativistas, como os castanheiros e alguns povos indígenas da região. A questão
foi assassinado por fazendeiros em 1988. Além de
da demarcação de terras e da manutenção da floresta
lutarem pelo fim definitivo do antigo sistema produtivo
é, ainda hoje, objeto de diversos conflitos entre fazencentrado na figura do aviador, os trabalhadores passadeiros e extrativistas na Amazônia.
ram a defender a formação de reservas extrativistas na

 Avenida 16 de Novembro, em Belém (PA), em 1905, depois das reformas de modernização da cidade.
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Asisista ao vídeo Viagens pela Amazônia – Apogeu e queda da borracha na
Amazônia, que trata do tema da exploração da borracha na região a partir do
século XIX. Ele foi produzido pelos jornalistas Daniela Assayag e Orlando Junior
e está disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=EVadXjsWU8E (parte 1) e https://www.youtube.com/watch?v=1txwh-CHU18 (parte 2). Acesso em:
10 set. 2020. Depois, siga as instruções do Roteiro de trabalho.

Roteiro de trabalho
1. Por que a mão de obra nordestina foi importante para o crescimento do negócio da borracha?
2. Qual é a relação entre a história do Acre e a exploração das seringueiras?
3. O que explica a rápida decadência da produção da borracha na Amazônia?
4. Por que a busca pela borracha gerou disputas com a Bolívia?
5. A produção da borracha ampliou ou diminuiu a desigualdade social na região? Explique.

AS TRANSFORMAÇÕES DO ECOSSISTEMA
DA AMAZÔNIA
Ao longo do tempo, a Amazônia sofreu diferentes devassamentos (expropriação do ser humano e da natureza). Isso decorreu, por um lado, da visão de que essa região era uma grande área de recursos; por outro, da ideia
de que recursos inesgotáveis deviam, obrigatoriamente, ser explorados. Em outras palavras, por trás do slogan “vazio demográfico” estava a necessidade de ocupar esse espaço, baseado no “tripé”: necessidade de progresso,
busca pela integração nacional/internacional e desenvolvimento econômico. O resultado disso foi uma
enorme pressão sobre os grupos sociais que lá habitam.
Após os anos 1960, ampliou-se a ocupação do território com a privatização gradativa de terras, minas e florestas. Isso ocasionou grande desigualdade na distribuição dos recursos naturais, especialmente da terra. A maneira
pela qual a região foi apropriada levou à exclusão social e à desterritorialização da população indígena, além de ter
ocasionado enorme degradação ambiental.
O Estado, por sua vez, ainda hoje não consegue cumprir seu papel fiscalizador na região, o que facilita atividades clandestinas como o garimpo e o narcotráfico. Essas atividades são intensificadas pela pobreza em torno dos
centros urbanos, que atinge principalmente a mão de obra nativa e os migrantes, levando as pessoas a ingressarem
na clandestinidade.
Nos anos 1990, ocorreram transformações econômicas e políticas na região. A Amazônia tornou-se um espaço
estratégico na inserção do país na globalização econômica, e as questões começaram a transitar em torno da revolução científico-tecnológica, da conservação ambiental e dos movimentos sociais. Novos atores nacionais e internacionais passaram a atuar, especialmente por meio de organizações não governamentais (ONGs). Para Antonia M.
M. Ferreira e Enéas Salati, existem cinco fases históricas de transfiguração da região amazônica: conquista e posse;
ocupação; exploração; valorização e integração”. (FERREIRA, Antonia M. M.; SALATI, Enéas. Forças de transformação do ecossistema amazônico. Estudos Avançados, n. 54, maio/ago. 2005. p. 33. Dossiê Amazônia brasileira II).
Em cada um desses momentos houve uma forma diferente de devassamento do ser humano e da natureza.

Rita Barreto/Fotoarena

Primeiro devassamento
Séculos XVII e XVIII

Conhecido também como ciclo de drogas do sertão. Refere-se à busca por “drogas” como canela, cravo, anil, madeira
etc., que eram enviadas à Europa. Os povoamentos eram núcleos
militares, coloniais e missões religiosas. Em razão da necessidade
de mão de obra, os colonos iniciaram uma “caça ao indígena”,
gerando conflitos com os jesuítas.

 Cravo, uma das drogas do sertão

buscada pelos europeus, na Amazônia.
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Segundo devassamento
Final do século XIX até os anos 1960

A demanda por borracha na Europa e nos Estados Unidos e a
prolongada seca nordestina (entre 1877 e 1880) foram suas principais
causas. Houve grande aumento no contingente populacional, especialmente no recém-incorporado estado do Acre. Depois dos anos
1920, o crescimento de um mercado local impulsionou a agropecuária,
além de atividades complementares de recursos, como a mineração
e o extrativismo vegetal.

 Processo tradicional de extração
do látex da seringueira para a
produção da borracha.

Terceiro devassamento

 Mineradores em busca de ouro em
Serra Pelada (PA), em 1986.

Antônio Gaudério/Folhapress

Impulsionado pela descoberta da riqueza mineral e pela pobreza
dos solos. A ideia de “integrar para não entregar” levou à construção
de estradas que cortam a região (entre elas, a Transamazônica, na
década de 1970) e aos incentivos fiscais, ocasionando, consequentemente, um grande crescimento das migrações. Pequenos agricultores
nordestinos foram expulsos de suas terras e orientados a avançar
sobre terras amazônicas “livres”. A nova e intensa ocupação rompeu
com as atividades realizadas até então no local. Nos anos 1980, a
nova ordem econômica mundial também se refletiu na Amazônia,
com a implementação de políticas de modernização da região com
o objetivo de industrializá-la e de ampliar a exploração de recursos
minerais. Nesse período, foi implementado o Programa Grande Carajás (PGC) trazendo a demanda por madeiras e energia hidráulica,
além da intensificação da exploração mineral. A população mais pobre começou a se deslocar de acordo com a exploração de recursos,
causando uma “desorganização” espacial. Um exemplo foi Serra
Pelada, em 1985, quando mais de 500 mil pessoas se amontoaram
em torno dessa área em busca de metais preciosos.

Samuel Lavelberg/Kino

Décadas de 1970 e 1980

Quarto devassamento
A partir da década de 1990

Marcado pela revolução científico-tecnológica e pela crise ambiental. A globalização passou a ser a palavra de ordem, tendo em
vista a preocupação com a escassez dos recursos naturais importantes
para todo o planeta (como a água e a biodiversidade). O incentivo
fiscal do governo, na década anterior, foi substituído pela atuação
da iniciativa privada, que investiu em várias atividades, como a retirada de madeiras nobres, a mineração, a pecuária e o agronegócio.
A Amazônia tornou-se o centro da discussão mundial, e seu futuro
passou a ser considerado o futuro do mundo. No entanto, o discurso
da conservação caminhou lado a lado com o crescimento internacional
da demanda por produtos como madeira, gado e grãos, cultivados
na região. O resultado foi o desmatamento exacerbado.

 Vista aérea de troncos de árvores
cortados ilegalmente na Floresta
Amazônica, 2000.

A ocupação da Amazônia no Brasil contemporâneo
Nos dias atuais, a Amazônia ainda é ocupada por
vários povos indígenas. Conforme o Instituto Socioambiental, em 2011 existiam entre 400 mil e 700 mil indígenas no Brasil, e mais da metade deles vivem nos
estados da região Norte e em suas fronteiras, ou seja,
dentro do espaço amazônico. Há grande variedade linguística e cultural entre esses povos. No quadro da página 84, identificamos alguns dos mais de 140 povos
indígenas que ocupam o espaço amazônico.

As condições de vida desses muitos povos são
bastante heterogêneas. Existem aqueles que vivem
em regiões menos acessíveis e distantes das rotas de
mercado, exercendo, por esse motivo, uma pressão
ambiental inexpressiva, pois a demanda de recursos
naturais está limitada às necessidades de subsistência
do grupo. Tais grupos podem ser divididos em duas
subcategorias: povos cujas terras são razoavelmente
protegidas de madeireiros, garimpeiros e posseiros
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(os principais representantes são os Enawenê Nawê);
e povos que têm suas terras constantemente invadidas
por elementos exteriores (como os Yanomami). Esses
povos, por terem desenvolvido outros valores culturais,
demonstram pouco conhecimento sobre o mundo das
mercadorias e acabam, muitas vezes, sendo enganados por garimpeiros e outros intrusos em troca de produtos ou trabalhos mal remunerados.
Já outros povos indígenas são mais dependentes do
dinheiro e das mercadorias industrializadas. Utilizam os
instrumentos dos “brancos” não apenas para ter status em sua tribo, mas também porque consideram algumas peças indispensáveis a certas atividades (como
machados, facas, espingardas, roupas, medicamentos
etc.). Aos poucos, seus conhecimentos tradicionais e
sua mitologia estão sendo substituídos pela escola e

por influências da sociedade industrial, e correm o risco
de ficar restritos às antigas gerações. Muitos indígenas
trabalham em um sistema que pode ser considerado
um resquício do grande período de exploração do látex. Como trabalhadores dessa atividade, facilmente
são escravizados pelo sistema de adiamento, ou seja,
pelo pagamento antecipado de algum valor que, depois, tem de ser revertido em trabalho. Disso resulta
uma forma de escravidão por dívida. Há também o garimpo e o trabalho em madeireiras, muitas vezes praticados ilegalmente em áreas indígenas. Para evitar a fiscalização, garimpeiros tentam se aliar a indígenas em
troca de benefícios. No entanto, na prática do garimpo,
joga-se mercúrio nos rios, o que traz enorme prejuízo
ambiental a todos. Madeireiros também presenteiam
os indígenas em troca da madeira a ser cortada.

Povos indígenas da Amazônia com grupos de mais de 4 mil habitantes em
território brasileiro na região amazônica
Nomes

Outros nomes ou
grafias

Família linguística

UF

População

Fonte/ano

Ticuna

Tikuna, Tukuna,
Maguta

Tikuna

AM

53544

2014

Macuxi

Makuxi, Macushi,
Pemon

Karib

RR

33603

2014

Yanomami

Yanoama, Yanomani,
Ianomami

Yanomami

AM, RR

26780

2019

Xavante

Akwe, A´uwe

Jê

MT

22256

2020

Mura

AM

18328

2014

Mura
Kokama

Cocama, Kocama

Tupi-Guarani

AM

14314

2014

Munduruku

Mundurucu, Maytapu, Cara Preta,
Wuyjuyu

Munduruku

AM, PA

13755

2014

Sateré Mawé

Sateré-Maué

Mawé

AM

13350

2014

Mebêngôkre Kayapó

Kaiapó, Caiapó,
Gorotire, Mekrãgnoti,
Kuben-Kran-Krên,
Kôkraimôrô, Metyktire, Xikrin, Kararaô,
Mebêngôkre

Jê

MT, PA

11675

2014

Baré

Hanera

Aruak

AM

11472

2014

Huni Kuin

Kaxinawá, Cashinauá,
Caxinauá, Huni Kuin

Pano

AC

10818

2014

Apurinã

Ipurina, Popukare

Aruak-maipure

AM, MT, RO

9487

2014

Wapichana

Wapixana, Wapishana

Aruak

RR

9441

2014

Kulina

Culina, Madiha

Arawa

AM

7211

2014

Baniwa

Baniva, Baniua,
Curipaco, Walimanai

Aruak

AM

7145

2014

Tukano

Ye´pâ-masa, Dasea

Tukano

AM

5731

2014

Kanamari

Canamari, Tukuna

Katukina

AM

4002

2014

Fonte: Instituto Socioambiental (ISA). Povos indígenas da Amazônia com grupos de mais de 4 mil habitantes em território brasileiro na região amazônica. Disponível em:
https://pib.socioambiental.org/pt/Quadro_Geral_dos_Povos. Acesso em: 22 ago. 2020.
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Marcos Amend/Pulsar Imagens
Du Zuppani/Pulsar Imagens

Renato Soares/Pulsar Imagens

 Aldeia Maturacá do povo Yanomami, em Roraima, 2017.

 Ticuna peneirando mandioca. Aldeia Vendaval; São Paulo de

 Moradia na Reserva Indígena do Marau, da etnia Sateré-Mawé,

Existem ainda os povos indígenas que perderam
a capacidade de produzir recursos para sua sobrevivência, vivendo principalmente próximo aos centros
urbanos. Atividades como caça, extração florestal e
cultivo foram esgotadas nessas regiões, tornando os
indígenas dependentes do mercado. Abandonando
sua forma de vida originária, eles são obrigados a escolher entre viver em um ambiente desfavorável ou
migrar para cidades ou áreas rurais mais distantes.
Há, também, os povos indígenas remanescentes
dos grandes latifúndios do século XVIII, que mantêm
relações de trabalho bastante antigas e estáveis, com
base no sistema clientelista e no pagamento por es-

pécie (o que leva muitas vezes ao endividamento do
empregado). No entanto, para o meio ambiente, essas propriedades latifundiárias produzem um impacto
bem menor do que os latifúndios mais recentes, pois
seu objetivo econômico não é a acumulação de capital e a expansão territorial, mas sim a manutenção de
um domínio senhorial. Após a década de 1970, com
a chegada do outro tipo de latifúndio, alguns latifundiários tradicionais tiveram de modificar sua forma de
produção por causa da concorrência.
Com a criação da Sudam (Superintendência do
Desenvolvimento da Amazônia) em 1966, a região
passou a oferecer incentivos fiscais governamentais

Olivença (AM), 2018.

na divisa de estado entre Amazonas e Pará, 2015.
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trutura viária, construção de hidrelétricas e programas
de exploração de minérios, além dos incentivos fiscais
aos proprietários privados. No início não demonstravam nenhuma preocupação ambiental, o que passou
a ser questionado a partir dos anos 1980 por organizações internacionais como o Banco Mundial. O resultado foi a atual exigência de estudos relacionados aos
impactos ambientais na região antes da aprovação de
qualquer projeto.

PARE e PENSE
3. Observando o quadro dos povos indígenas
da Amazônia, quantas famílias linguísticas
estão presentes na região?
4. Em quais estados há mais habitantes indígenas e maior diversidade de famílias linguísticas?

B I LI DA

DE

B I LI DA

HA

5. A presença mais maciça de povos indígenas
em um estado ou região enriquece a diversidade cultural local? Explique.

DE

LER DOCUMENTO

HA

para o desenvolvimento da agropecuária. Foi o início
da instalação de grandes latifúndios na região, o que
causou inúmeros problemas sociais e ambientais. A
floresta passou a ser vista como um “vazio demográfico” de subdesenvolvimento, que precisava ser
desmatada para a chegada do capitalismo. Além do
desmatamento, o massacre de grupos indígenas, o
trabalho escravo, a expulsão dos posseiros e os conflitos pela terra foram outras consequências drásticas
dessa situação.
Além disso, há os migrantes que vieram para a região e começaram a agir como posseiros, tomando
posse das terras por meio dos desmatamentos. Vindos principalmente do Nordeste e do Sul, onde não
dispunham de terras para produzir, desconhecem a
floresta e cultivam elementos exteriores a ela, o que
causa grande prejuízo ambiental. Estão nesse grupo
tanto os pequenos agricultores como os trabalhadores sem-terra e os sazonais, que, marcados por trajetórias sofridas que os levam até as terras inexploradas,
enfrentam a violência dos grandes proprietários.
Durante a ditadura (1964-1985), grandes empreendimentos estatais foram justificados pela política de integração nacional, implementados para levar
o capitalismo até o interior do Brasil. Tais empreendimentos envolviam maciços investimentos em infraes-
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No período do regime militar no Brasil (1964-1985), surgiu a teoria de que seria possível atrair para a Amazônia
capitais produtivos vindos de outras regiões do país e do exterior. Os militares iniciaram, então, um plano para
integrá-la ao mercado nacional e internacional, que tinha nos incentivos fiscais sua principal estratégia, deixando a
modernização da região nas mãos das grandes empresas privadas. O resultado foi catastrófico, já que os empresários investiram o dinheiro na especulação imobiliária (adquirindo muitas terras para vendas futuras) e na pecuária
(o que causou um enorme desmatamento). O Estado investiu na infraestrutura local, construindo estradas, portos,
aeroportos etc., o que aumentou a devastação florestal. O projeto mais conhecido nessa direção é o da construção
da Rodovia Transamazônica, que foi idealizada para ter 8 mil quilômetros de extensão e que nunca foi concluída. Tudo isso resultou em uma imensa concentração de terras na Amazônia e na intensificação de conflitos. Leia, a
seguir, texto jornalístico produzido em 1970 e depois responda às questões do Roteiro de trabalho.
Arrancada para conquistar o gigantesco mundo verde
O general Médici presidiu ontem no município de Altamira, no Estado do Pará, a solenidade de implantação, em
plena selva, do marco inicial da construção da grande Rodovia Transamazônica, que cortará toda a Amazônia, no
sentido Leste-Oeste, numa extensão de mais de 3 000 quilômetros e interligará esta região com o Nordeste.
O presidente emocionado assistiu à derrubada de uma árvore de 50 metros de altura, no traçado da futura rodovia, e descerrou a placa comemorativa do início da construção. [...]
Descendo do carro que o conduzia, o presidente hasteou o pavilhão brasileiro em um mastro improvisado no
tronco de uma árvore, enquanto uma banda militar tocava o Hino Nacional. Depois, descerrou uma placa de bronze
incrustada no tronco de uma grande castanheira com cerca de dois metros de diâmetro, na qual estava inscrito:
“Nestas margens do Xingu, em plena selva amazônica, o Sr. Presidente da República dá início à construção da
Transamazônica, numa arrancada histórica para a conquista deste gigantesco mundo verde”. [...]
O presidente Garrastazu Médici aplaudiu entusiasticamente a derrubada, em plena selva amazônica, ontem, de
uma árvore de mais de 50 metros de altura, simbolizando assim a transposição de mais um obstáculo à construção
da Rodovia Transamazônica. A solenidade, realizada nesta pequena cidade do interior do Pará, marcou o início das
atividades de construção de mais um trecho daquela importante via de integração nacional, ligando Altamira a Rio
Repartimento, numa extensão de 300 quilômetros. [...]
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Segundo o coronel Castro Rebello, o custo total da Transamazônica está estimado em 320 milhões de cruzeiros.
Será uma rodovia do tipo clássico de integração, com uma pista de 8,6 metros de largura, além de outros setenta
metros laterais de desmatamento em toda sua extensão, de mais de 5 mil quilômetros. [...]
O coronel Castro Rebello considerou a visita do presidente Médici àquele canteiro de obras uma motivação
extraordinária para os milhares de operários, a cuja responsabilidade foi entregue a importante responsabilidade de
integrar a Amazônia.
ARRANCADA para conquistar o gigantesco mundo verde. Folha de S.Paulo, São Paulo, 10 out. 1970.
Disponível em: http://almanaque.folha.uol.com.br/brasil_10out1970.htm. Acesso em: 20 set. 2020.

Roteiro de trabalho
1. De acordo com o texto, o que significava desenvolvimento, para o governo militar?
2. Que críticas podem ser feitas a essa maneira de conceber o desenvolvimento econômico?

HA

B I LI DA

DE

B I LI DA

DE

PESQUISA

HA

3. No século XXI a derrubada da floresta pode ser considerada uma forma de desenvolvimento econômico?
Justifique.
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Uma das estratégias de pesquisa é o trabalho com dados quantitativos. Vamos elaborar um pequeno questionário
e produzir entrevistas. Em seguida tabularemos os dados e produziremos um relatório com os resultados. Nosso tema
será a Amazônia contemporânea. A ideia é conhecer a percepção de um grupo de pessoas sobre a importância da
Amazônia em termos culturais e ambientais.
Siga os passos a seguir para construir o trabalho de pesquisa.
1. Elaboração do questionário. O primeiro passo é criar o questionário que vamos utilizar para realizar as entrevistas. Um caminho é organizar um debate na turma para definir exatamente o que perguntar para atingir
determinado objetivo. O que queremos saber sobre a importância da Amazônia em termos culturais e ambientais? Para que o trabalho não fique muito extenso e complexo, podemos trabalhar com um questionário com
no máximo dez questões. É importante inserir algumas perguntas de perfil, como idade, gênero e raça, pois aí
é possível fazer cruzamentos para saber as respostas conforme o perfil. As perguntas podem ser abertas, com
respostas livres, ou fechadas, com opções fechadas. Cuidado! Quanto mais respostas abertas, mais trabalhoso
será, depois, definir os resultados da pesquisa. Por outro lado, nem sempre é possível fazer perguntas sobre
alguns temas de modo fechado. Uma última dica: existem várias opções de formulários eletrônicos, disponíveis
gratuitamente na internet, que podem ser utilizados na criação do questionário. Eles permitem que os dados
das respostas sejam automaticamente organizados em uma planilha. Esse formato permite também enviar o
formulário a fim de que seja respondido por email ou mensagem de rede social.
2. Amostra e trabalho de campo. Uma vez elaborado o questionário, é hora de sair a campo. Mas como
definir quantas e quais pessoas devo entrevistar? Para responder a essa questão, é importante pensar em
critérios para a criação de uma amostra, já que seria impossível entrevistar, digamos, todas as pessoas de
uma cidade. Assim, criar uma amostra significa poder entrevistar uma parte que represente o todo. Para
isso, vamos ter de levantar alguns dados: número de habitantes da cidade, percentual de homens e mulheres, distribuição por faixa etária e região da cidade. Na sequência, define-se que se, por exemplo, 30%
dos habitantes da cidade são mulheres, temos de ter 30% de entrevistas com mulheres. Caso 20% sejam
jovens, então 20% das entrevistas serão com jovens. Assim, no final teremos uma amostra que representa
proporcionalmente o total da população da cidade. Mas quantas entrevistas fazer no total? Nossa sugestão
é que seja o maior número possível, definindo um mínimo de entrevistas que cada aluno deve fazer. Seria
possível fazer um cálculo estatístico para saber exatamente quantas entrevistas seria necessário fazer para
obter um o grau de confiabilidade ideal. A forma que estamos propondo aqui, porém, já permite identificar
uma tendência com um número não tão extenso de questionários.
Ao realizar as entrevistas, se for por meio de um questionário eletrônico, preparem uma mensagem explicando os objetivos da pesquisa e garantido o sigilo das informações (não incluam o nome dos respondentes no
questionário). Caso façam entrevistas presenciais, sejam cuidadosos, formulem as perguntas de forma clara,
mas não deem explicações que possam induzir a uma resposta.
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3. Tabulação dos dados. É hora de começar a elaborar os resultados. Se você fez o trabalho em um formulário
eletrônico, poderá baixar um arquivo em formato planilha com as respostas obtidas. Você saberá que, por
exemplo, de 160 respondentes, 90 são mulheres e 70 homens, ou seja, aproximadamente 56% são mulheres
e 44%, homens. O mesmo deverá ser feito em relação a todas as questões formuladas. Vocês podem também
fazer cruzamentos dos dados e saber, por exemplo, qual é o percentual de mulheres que têm determinada
opinião, qual é o percentual de homens que têm essa mesma opinião, e assim por diante. O professor de Matemática pode contribuir muito nesse trabalho.

HA

B I LI DA

DE

DE

!"#$%#&'()*

B I LI DA

HA

4. Relatório e apresentação dos dados. A última etapa é criar um relatório no qual se analisam os resultados e
se estabelecem as conclusões do grupo. Os resultados podem ser organizados na forma de tabelas e gráficos.
Depois, divulguem os resultados no site da escola ou nas redes sociais, permitindo que outras pessoas opinem
sobre a pesquisa.
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Carlos Vespúcio

Observe o gráfico a seguir e siga as orientações do Roteiro de trabalho.
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Fonte: INPE/PRODES. Disponível em: https://www.wwf.org.br/?68662/maior-aumento-desmatamento-amazonia-dez-anos# Acesso em: 24 ago. 2020.
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1. Em que anos ocorreu maior desmatamento na Amazônia? E em que anos esse desmatamento foi menor?
2. Há, nos anos mais recentes, uma tendência de crescimento ou de redução do desmatamento? Justifique.
3. Faça uma pesquisa para explicar por que, em certo período, ocorreu redução e, em outro, crescimento do
desmatamento. Em sua pesquisa, consulte sempre mais de uma fonte.
4. Amplie sua pesquisa para entender quais são as possíveis consequências do crescimento do desmatamento.
5. Com base na pesquisa que realizou, indique quais medidas poderiam ser eficazes para reduzir o desmatamento na região.

55
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Octavio Cardoso

Nascido em Timboteua, no estado do Pará, o artista plástico Éder Oliveira é internacionalmente reconhecido
pela produção de obras nas quais o retrato é caminho para ressaltar e tensionar o debate sobre identidade na
Amazônia. Na obra Perpasse, de 2020, o artista retratou uma cena de viagem fluvial sobrepondo, na imagem, os
contornos de um mapa de 1632, elaborado durante a navegação das missões portuguesas para invasão e colonização da Amazônia. Abaixo, observe as duas imagens e siga o Roteiro de trabalho.

 Perpasse, obra do artista plástico

Biblioteca Nacional; Rio de Janeiro

paraense Éder Oliveira, 2020.
Óleo sobre tela, 100 × 190 cm.

 Registro cartográfico de João

Teixeira Albernaz I, de 1632,
denominado “Descripção dos Rios
Para e Maranhão”. Pergaminho,
54,2 × 56,2 cm em f.
60,5 × 81,7. Disponível em: http://
objdigital.bn.br/acervo_digital/
div_cartografia/cart1004846/
cart1004846fo41.html.
Acesso em: 20 ago. 2020.

Roteiro de trabalho
1. Como o mapa de 1632 nos informa sobre os traços culturais europeus de desejo de conquista e expansão
territorial?
2. Qual é a diferença entre as duas imagens na forma de retratar a territorialidade amazônica?
3. Relacionando as duas imagens e seus contextos de produção, pondere: Quais são as especificidades históricas quando falamos em interações entre culturas e, entretanto, estas ocorrem partir de relações de poder,
como foi o caso da colonização?
4. Como a imagem da passageira ao celular e do condutor da embarcação navegando com os pés podem nos
ajudar a refletir sobre transformações e resistências culturais?
5. A partir da obra do artista paraense, como você associaria os reflexos da conquista colonizadora nas pessoas de hoje retratadas na pintura?
O BRASIL AMAZÔNICO
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Divulgação

ALVES FILHO, Armando; ALVES JÚNIOR, José; BEZERRA NETO, José Maia. Pontos de história da Amazônia. 3. ed. Belém: Paka-Tatu, 2001. v. 1.
Coletânea de artigos sobre a conquista portuguesa da Amazônia, o trabalho forçado, o projeto
pombalino, a independência do Pará e a Revolta da Cabanagem.

Divulgação

Divulgação

DAOU, Ana Maria. A belle époque amazônica. 3. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2004. (Descobrindo
o Brasil).
Analisa o período de apogeu da borracha na Amazônia e as transformações sociais e culturais
ocorridas em função dessa atividadeeconômica.
MUNDURUKU, Daniel. O banquete dos deuses: conversa sobre a origem da cultura brasileira.
São Paulo: Angra, 2000.
Nascido em Belém (PA), o autor é do povo indígena Munduruku (sobrenome que adotou). Formado em Filosofia, com licenciatura em História e Pedagogia, Daniel expõe neste livro uma visão
indígena sobre a cultura brasileira.

Divulgação

Divulgação

VENTURA, Zuenir. Chico Mendes: crime e castigo. São Paulo: Companhia das Letras, 2004.
Biografia de Chico Mendes, enfatizando, em especial, as circunstâncias que envolveram sua morte
e o julgamento dos acusados como mandantes do crime.

AMAZÔNIA EM CHAMAS. Direção de John Frankenheimer. Estados Unidos, 1994. (123 min).
Cinebiografia do seringalista Chico Mendes, conta desde a história de seu envolvimento com o
sindicalismo até sua morte.

Reprodução

Divulgação

AMAZÔNIA: HERANÇAS DE UMA UTOPIA. Direção de Alexandre Valenti. Brasil, 2005 (90 min).
Aborda as tentativas de colonização da Amazônia no século XX e os impactos resultantes desse
processo.

À MARGEM DO XINGU: vozes não consideradas. Direção de Damià Puig. Brasil, Espanha,
2011. (90 min).
Esse documentário traz relatos de pesquisadores, ribeirinhos, indígenas, agricultores e habitantes
da região de Altamira, na Amazônia, que serão atingidos pela construção da hidrelétrica de Belo
Monte. São reflexões sobre o passado obscuro desse polêmico projeto que elucidam o futuro
incerto da região e das pessoas que vivem às margens do Xingu.
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Reprodução

BIBLIOTECA VIRTUAL DO AMAZONAS. Disponível em: http://bv.cultura.am.
gov.br/. Acesso em: 23 ago. 2020.
Acesso a livros digitais, textos, revistas históricas, mapas, fotos e outras informações sobre o ecossistema amazônico.

INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL. Disponível em: www.socioambiental.org>.
Acesso em: 23 ago. 2020.
Organização não governamental que disponibiliza inúmeras informações sobre
os povos indígenas brasileiros e, particularmente, na Amazônia.
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LER, ASSISTIR, NAVEGAR

ENEM
1. Em fevereiro de 1999, o Seminário Internacional sobre Direito Ambiental, ocorrido em Bilbao, na Espanha, propôs, na Declaração
de Viscaia, a extensão dos direitos humanos ao meio ambiente, como instrumento de alcance universal. No parágrafo 3o do
artigo 1o da referida declaração, fica estabelecido: “O direito ao meio ambiente deverá ser exercido de forma compatível com
os demais direitos humanos, entre os quais o direito ao desenvolvimento”. No Brasil, o cumprimento desse direito configura um
grande desafio. Na região Amazônica, por exemplo, tem havido uma coincidência entre as linhas de desmatamento e as novas
fronteiras de desenvolvimento do agronegócio, marcadas por focos de injustiça ambiental, com frequentes casos de escravização
de trabalhadores, além de conflitos e crimes pela posse de terras, muitas vezes, impunes.
(Disponível em: <www.unicen.com.br/universoverde>. Acesso em: 9 maio 2009. Texto adaptado).

Promover justiça ambiental, no caso da região Amazônica brasileira, implica:
a. fortalecer a ação fiscalizadora do Estado e viabilizar políticas de desenvolvimento sustentável.
b. ampliar o mercado informal de trabalho para a população com baixa qualificação profissional.
c. incentivar a ocupação das terras pelo Estado brasileiro, em face dos interesses internacionais.
d. promover alternativas de desenvolvimento sustentável, em razão da precariedade tecnológica local.
e. ampliar a importância do agronegócio nas áreas de conflito pela posse de terras e combater a violência
no campo.
2. As queimadas, cenas corriqueiras no Brasil, consistem em prática cultural relacionada com um método tradicional de “limpeza
da terra” para introdução e/ou manutenção de pastagem e campos agrícolas. Esse método consiste em: (a) derrubar a floresta
e esperar que a massa vegetal seque; (b) atear fogo, para que os resíduos grosseiros, como troncos e galhos, sejam eliminados
e as cinzas resultantes enriqueçam temporariamente o solo. Todos os anos, milhares de incêndios ocorrem no Brasil, em biomas
como Cerrado, Amazônia e Mata Atlântica, em taxas tão elevadas, que se torna difícil estimar a área total atingida pelo fogo.
(CARNEIRO FILHO, A. Queimadas. Almanaque Brasil socioambiental. São Paulo: Instituto Socioambiental, 2007. Texto adaptado.)

Um modelo sustentável de desenvolvimento consiste em aliar necessidades econômicas e sociais à conservação da biodiversidade e da qualidade ambiental. Nesse sentido, o desmatamento de uma floresta nativa,
seguido da utilização de queimadas, representa:
a. método eficaz para a manutenção da fertilidade do solo.
b. atividade justificável, tendo em vista a oferta de mão de obra.
c. ameaça à biodiversidade e impacto danoso à qualidade do ar e ao clima global.
d. destinação adequada para os resíduos sólidos resultantes da exploração da madeira.
e. valorização de práticas tradicionais dos povos que dependem da floresta para sua sobrevivência.
3. O índio era o único elemento então disponível para ajudar o colonizador como agricultor, pescador, guia, conhecedor da
natureza tropical e, para tudo isso, deveria ser tratado como gente, ter reconhecidas sua inocência e alma na medida do
possível. A discussão religiosa e jurídica em torno dos limites da liberdade dos índios se confundiu com uma disputa entre
jesuítas e colonos. Os padres se apresentavam como defensores da liberdade, enfrentando a cobiça desenfreada dos colonos.
CALDEIRA, J. A nação mercantilista. São Paulo: Editora 34, 1999 (adaptado).

Entre os séculos XVI e XVIII, os jesuítas buscaram a conversão dos indígenas ao catolicismo. Essa aproximação dos jesuítas em relação ao mundo indígena foi mediada pela:
a. demarcação do território indígena.
b. manutenção da organização familiar.
c. valorização dos líderes religiosos indígenas.
d. preservação do costume das moradias coletivas.
e. comunicação pela língua geral baseada no tupi.
4. Em 1914, o preço da borracha despencou no mercado internacional; dois anos depois, 200 firmas foram à falência em Manaus. E assim acabou o sonho de quem acendia charutos com notas de 1 000 réis. A cidade entrou em colapso.
National Geographic, n. 143, fev. 2012 (adaptado).

O súbito declínio da atividade econômica mencionada foi provocado pelo(a):
a. carência de meios de transporte que permitissem uma rápida integração entre as áreas produtoras e
consumidoras.
b. produção nas plantações de seringueiras do sudeste asiático, que ocasionou um excesso da produção
mundial.
c. chamado encilhamento, que resultou na desvalorização da moeda brasileira após forte especulação na
Bolsa de Valores.
d. fim da migração de nordestinos para a Amazônia, que gerou uma enorme carência de mão de obra na região.
e. início da Primeira Guerra Mundial, que paralisou o comércio internacional e provocou o declínio da economia brasileira.
O BRASIL AMAZÔNICO

91

!"#$%"&'%()#*+**
,#-."&/#0**
,#-/+12#34-+#0

5

ESPECÍFIC

6

BNCC

Thomas Peter/Reuters/Fotoarena

MPETÊNC
I
CO

AS

DA ÁR EA

5

BNCC

DA ÁR EA

MPETÊNC
I
CO

ESPECÍFIC

AS

AS

AS

1

BNCC

DA ÁR EA

MPETÊNC
I
CO

ESPECÍFIC
AS

AS

Funcionário do governo chinês retira placa durante execução da
ordem de fechamento do consulado dos Estados Unidos na cidade
de Chengdu, em 28 de julho de 2020, em retaliação ao fechamento
do consulado da China em Houston.

67

Agentes de segurança dos Estados Unidos fazem intervenção no consulado da China na cidade de Houston em 24 de julho de 2020.
A demonstração de animosidade foi duramente criticada pelo governo chinês, que acusou os estadunidenses de entrar sem autorização
no consulado.

Mark Felix/AFP

N

o território brasileiro estão instalados consulados de muitos países, mas eles se distribuem entre poucos municípios além de Brasília e das capitais de estados. Você mora em um município
que sedia um ou mais consulados? Você sabe o que são consulados e qual é a sua função?
O que a presença de um consulado pode significar para a relação bilateral entre o país representado por
ele e o país que o sedia?
Quando as relações entre dois países são harmoniosas, é comum que haja acordos mútuos para o
estabelecimento de vínculos diplomáticos por meio da instalação de embaixadas e consulados representativos de cada parte em solo do outro país. Enquanto as embaixadas tratam de questões políticas e
econômicas envolvendo os Estados soberanos, os consulados correspondem a instituições que prestam
serviços burocráticos aos cidadãos, fornecendo informações, regularizando documentos e avaliando
pedidos de visto, por exemplo.
Em casos como os retratados nestas imagens, quando o governo de um país determina unilateralmente o fechamento de um consulado estrangeiro em seu país, o objetivo não é a mera interrupção dos
serviços prestados aos cidadãos, mas sim fazer uma grave manifestação simbólica de confronto. O fechamento de um consulado chinês nos Estados Unidos e a retaliação da China, fechando um consulado
estadunidense em seu território, indica a significativa deterioração dos laços diplomáticos entre os dois
países nos últimos anos. Como Estados Unidos e China são grandes protagonistas das relações globais
de poder, a animosidade entre eles provoca reflexos em todo o mundo.

O QUE
VAMOS

ESTUDAR

Este capítulo propõe reflexões para entender o mundo contemporâneo a
partir das contradições entre as tendências de integração econômica e cultural, alimentada por fenômenos vinculados à ideia de globalização e pelos
acordos multilaterais entre os países, e os movimentos na direção contrária,
que se manifestam em processos de exclusão social e digital e em embates
políticos e geopolíticos que desgastam o espírito de cooperação internacional
e geram sectarismo, intolerância e empobrecimento das relações humanas.

93

HA

HA

B I LI DA

DE

B I LI DA

DE

NARRATIVAS

EM13CHS101 EM13CHS102
BNCC

BNCC

O termo globalização, assim como outras palavras derivadas da mesma matriz, globo, transmite uma ideia de
fácil compreensão. É praticamente intuitivo atribuir ao termo as ações de englobar e de abarcar, que, por sua vez,
não podem prescindir da ação de incluir. Mas, quando analisamos os processos que acompanham a mundialização
da economia e de conexão virtual entre as pessoas, que nas últimas décadas foram compreendidos pelo conceito
de globalização, a acepção do termo parece não ser capaz de expressar a complexidade desses processos. Essa é
a reflexão presente em obras de duas sociólogas brasileiras, Miriam Limoeiro-Cardoso e Tania Steren dos Santos,
autoras dos textos cujos fragmentos selecionados você vai ler a seguir. Depois, reflita sobre estes textos com base
no Roteiro de trabalho.
Ideologia da globalização e (des)caminhos da ciência social
Miriam Limoeiro-Cardoso

A noção de globalidade remete a conjunto, integralidade, totalidade. A palavra "global" carrega consigo esse
mesmo sentido de conjunto, inteiro, total. Sugere, portanto, integração. Desse modo, ou por esse meio, o uso do
termo "global" supõe ou leva a supor que o objeto ao qual ele é aplicado é, ou tende a ser, integral, integrado, isto
é, não apresenta quebras, fraturas, ou hiatos. Globalizar, portanto, sugere o oposto de dividir, marginalizar, expulsar,
excluir. O simples emprego de "globalizar" referindo-se a uma realidade que divide, marginaliza, expulsa e exclui,
não por acidente ou casualidade, mas como regularidade ou norma, passa por cima desta regularidade ou norma,
dificultando a sua percepção e mesmo omitindo-a. Consciente e deliberadamente, ou não, a utilização da palavra
nestas condições tem exatamente tal eficácia [...].
LIMOEIRO-CARDOSO, Miriam. Ideologia da globalização e (des)caminhos da ciência social. In: GENTILI, Pablo (org.). Globalização excludente:
Desigualdade, exclusão e democracia na nova ordem mundial. Petrópolis: Vozes, 1999.

As contradições do mundo globalizado
Tania Steren dos Santos

O método histórico-estrutural permite analisar a globalização a partir da sua estrutura contraditória, identificando
os elementos antagônicos do fenômeno. De um lado, ela gera um processo de homogeneização, padronizando elementos produtivos e culturais, mas, de outro lado, surge um universo de diferenciações, tensões e conflitos sociais.
As mesmas forças que produzem a globalização, propiciando novas articulações e associações em nível internacional,
provocam formas opostas e fragmentadas.
Globalização e regionalização, fragmentação e unidade, inclusão e exclusão são polos antagônicos inter-relacionados de forma dialética, ou seja, são forças opostas que estão em constante interação.
A revolução na informática e na comunicação gera relações sociais novas, mas o velho ressurge com força
inusitada, gerando diversos conflitos sociais. Exemplo disto é o ressurgimento mundial de todo tipo de fundamentalismos, nacionalismos, regionalismos e até de formas de racismo que se consideravam já superadas pela
“civilização moderna”. [...].
Existe uma contradição entre as transformações científicas e tecnológicas (nas quais se destacam a informática,
a automação, a robótica, a genética e a biotecnologia) e o aprofundamento da exclusão de milhões de pessoas do
mercado de trabalho. A tecnologia é mistificada pelos ideólogos da nova modernização, colocando-a como a nova
panaceia capaz de erradicar todos os problemas que afligem a humanidade no mundo moderno. Parece, no entanto,
que as transformações aceleradas nas formas de produção e circulação de mercadorias, assim como nos sistemas de
comunicação, têm, dialeticamente, impactos positivos e negativos. A predominância de um ou outro efeito depende
da correlação de forças e do resultado do embate entre os diversos interesses antagônicos. Acesso à riqueza gerada,
qualidade de vida e educação passam necessariamente pela capacidade de barganha que possuam os setores excluídos da sociedade.
Todas as inovações provocam mudanças substanciais nos sistemas produtivos, acarretando considerável aumento
de produtividade, mas é necessário sublinhar que, na última década, o crescimento econômico global entra em declínio, verificando-se, também, um crescente desnível entre as faixas de renda superiores e as inferiores, uma expansão
considerável do desemprego estrutural, da fome, da pobreza, das doenças endêmicas e da deterioração ambiental,
entre outros problemas que degradam a vida em sociedade.
[...]
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O modelo hegemônico neoliberal basicamente serve aos interesses da classe dominante globalizada. Seu receituário inclui como principais objetivos, entre outros, a redução do poder do Estado, privatizações, abertura às
importações, endividamento externo, políticas fiscais favoráveis às multinacionais, aumento do desemprego, redução
de salários e gastos sociais, enfraquecimento dos sindicatos e limitação das garantias trabalhistas. As empresas
globalizadas pressionam o Estado no sentido da flexibilização da legislação trabalhista para maximizar seus lucros e
competitividade. Neste contexto, as consequências mais imediatas são taxas de exploração da força de trabalho cada
vez maiores e precarização das relações de trabalho.
[...]
SANTOS, Tania Steren dos. Globalização e exclusão: a dialética da mundialização do capital. Sociologias, Porto Alegre, ano 3, n. 6, p. 170-198,
jul./dez. 2001. Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/soc/n6/a08n6.pdf. Acesso em: 24 ago. 2020.

Roteiro de trabalho
1. Verifique na fonte dos textos o ano de publicação de cada um e responda: Dado o tempo que decorreu
desde a publicação desses materiais, é possível afirmar que a essência da reflexão proposta já foi superada?
Justifique sua resposta.
2. Em seu texto, Miriam Limoeiro-Cardoso sugere que o emprego da palavra globalizar pode falsear a realidade. De acordo com o argumento da autora, em que contexto isso aconteceria?
3. No texto integral de Tania Steren dos Santos, a autora cita o trecho de Limoeiro-Cardoso que você leu acima para, depois, aprofundar a reflexão sobre o conceito de globalização. Que semelhanças você identifica
entre as ideias apresentadas por cada autora?
4. Apresente pelo menos um exemplo mencionado por Tania Steren dos Santos que justifique o título do texto.
5. A linha de pensamento que as autoras constroem segue uma perspectiva dialética, em que a exclusão se
opõe à globalização. Que casos de exclusão você consegue identificar no mundo atual?

Você já estudou a integração econômica entre os países e os mecanismos
de influência cultural e política que existem entre eles? Que indícios desses
processos você consegue identificar em seus espaços de vivência?
O uso de mídias sociais foi incorporado ao seu modo de vida?
Na sua família e entre seus amigos há o hábito de consumir
produtos da indústria cultural internacional, como filmes,
séries e músicas? Você acompanha as relações e conflitos
comerciais e geopolíticos entre os países, e se interessa
em saber como eles nos afetam?
Para analisar a complexidade do mundo contemporâneo e como o Brasil nela se insere, é necessário
considerar as relações internacionais de poder e os
processos de integração e de exclusão não apenas entre os países, mas também dentro de cada
país no contexto da globalização e, a partir dessa
compreensão mais abrangente, refletir sobre as
influências que chegam até a escala local, interagindo com os elementos específicos que caracterizam culturas e lugares distintos.
Um dos aspectos mais importantes a explorar
nesse percurso de análise é o alcance do conjunto
de processos econômicos, tecnológicos, sociais, culturais e políticos que compõem o que se convencionou chamar de globalização, especialmente a partir
dos anos 1990. Muito se fala sobre globalização e você já
deve ter ouvido essa palavra em diferentes situações. Mas
o que vem à sua mente quando pensa na ideia de globalização? Como você imagina que ela impacta a sua vida cotidiana?
É muito comum a associação da globalização com imagens  Representação da globalização a partir de um globo
conectado por pontos e linhas, simbolizando a internet.
como a que você vê ao lado. Ela lhe parece familiar?
GLOBALIZAÇÃO E CONFLITOS CONTEMPORÂNEOS
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produzido quando observamos, hoje, a realidade em que
se multiplicam divergências comerciais e geopolíticas, em
que surgem novas formas de repressão política e de perseguição social e em que se aprofunda o processo de marginalização ao compasso da precarização das relações de
trabalho. Ainda assim, é inegável que o nível de integração econômica, apesar de velhas e novas barreiras, tende
à expansão, e que no mundo contemporâneo o avanço
nas telecomunicações ampliou o alcance das influências
de massa e colocou à disposição de quem tem acesso às
tecnologias necessárias um universo de possibilidade de
interação entre pessoas de toda parte do planeta com um
dinamismo impensável décadas atrás. Resta-nos, portanto, aprofundar a compreensão sobre a abrangência dos
processos de integração e de globalização vigentes e avaliar aqueles que vão em sentido contrário, gerando fragmentação, distanciamento e desigualdades.

Yoshikazu Tsuno/AFP

Essa imagem não representa dados reais: o emaranhado de linhas que envolvem a representação do
planeta Terra é meramente ilustrativo da ideia de rede
global. As linhas dessa rede representam os fluxos
de mercadorias, pessoas, capitais e informações, e os
pontos representam os nós que unem as linhas e sustentam a rede, isto é, as localidades estratégicas com
portos, aeroportos internacionais, sedes de grandes
corporações e bolsas de valores, de onde os fluxos partem e para onde convergem. A imagem, então, é representativa de um mundo conectado, em que as partes se
integram e justificam a ideia de englobamento, de globalização, que ganhou força na passagem para o século
XXI como uma expressão que ia além da conceituação de
uma etapa histórica para assumir uma categoria simbólica
de um novo tempo. O mundo globalizado avançava, assim, pelo século XXI marcado pela hegemonia do capitalismo, que saía vitorioso da Guerra Fria, e pelo progresso
técnico-científico-informacional, que nos fazia descobrir,
pela internet, novos tipos de relações sociais e nos tornava
capazes de produzir, na forma de conteúdos digitais, maneiras inéditas de experimentar e de perceber a realidade
que, até então, passavam a ocupar o espaço preenchido
apenas pelas dinâmicas culturais vivenciadas no “mundo
real”, fora das telas.
Reforçaram a ideia de um mundo em franco processo de integração a derrubada do muro de Berlim, em
1989, que não só reunificava a Alemanha, mas também
promovia a unificação simbólica do mundo em torno
do capitalismo, dos ideais de livre-comércio (que acompanhavam a ascensão do neoliberalismo) e do fortalecimento do multilateralismo, que viveu períodos de
impulso entre as décadas de 1990 e 2010, como você
estudará mais adiante.
Estávamos então em vias de alcançar um mundo
sem fronteiras? Gestava-se um mundo tolerante em
relação às diferenças culturais, disposto a eliminar desigualdades socioeconômicas entre as pessoas e a achatar as discrepâncias de desenvolvimento entre os países
para viabilizar a consolidação da integração global? Não
foi esse o tipo de globalização que o mundo parece ter

 Lançamento de aparelho celular no Japão em 2001, período

em que a internet móvel ainda estava em seus estágios iniciais
e já provocava grande entusiasmo entre os consumidores.
A contínua superação tecnológica, que passou a inserir no
mercado versões atualizadas de celulares em intervalos cada
vez mais curtos, contribuiu para difundir o consumismo e
comportamentos de dependência tecnológica.

Que globalização vivenciamos?
A globalização é a manifestação do próprio processo de desenvolvimento do capitalismo, especialmente no que diz respeito ao seu caráter expansivo,
que está na essência de como o capital se constitui;
portanto, ainda que vinculado à supervalorização do
que se apresenta como novidade, esse processo não
é algo novo. Para o geógrafo Milton Santos, a globalização corresponde ao ápice do desenvolvimento da
sociedade capitalista. Por essa perspectiva, entende-se que o mundo globalizado que hoje vivenciamos,
amplamente amparado pela tecnologia de ponta para
conectar os fluxos produtivos e especulativos do mercado internacional, é o resultado dos desdobramentos
do processo que nasceu com o capitalismo comercial e
que levou à Expansão Marítima e à colonização europeia do continente americano, tecendo, já no início do
século XVI, as bases iniciais de uma economia mundial.
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É nesse sentido que também se posiciona o historiador
britânico Eric Hobsbawm:
Sem dúvida, vivemos em uma economia mais
globalizada do que há trinta anos, mas podemos
afirmar com a mesma convicção que estaremos mais
globalizados em 2050 e muito mais ainda em 2100.
A globalização não é o resultado apenas de uma
ação, como ligar a luz ou dar a partida no carro.
Ela é um processo histórico que, embora tenha sido
muito acelerado nos últimos dez anos, reflete uma
transformação incessante.
HOBSBAWM, Eric. O novo século: entrevista a Antonio
Polito. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. p. 69.

A constituição do sistema econômico que se inicia
com o advento do capitalismo comercial, entre os séculos XV e XVI, e se consolida com a Revolução Industrial,

a partir do século XVIII, direciona a lógica da produção
e, por consequência, de todo o funcionamento da sociedade para a geração de lucros, apropriados restritivamente pelos capitalistas. A busca incessante pela
multiplicação dos lucros, inserida na lógica de produção
do capital, é a chave para entender o movimento da história que levou ao que chamamos hoje de globalização.
No sistema produtivo, o capital apenas pode ser
obtido com investimentos na produção de mercadorias
que precisam ser vendidas no mercado por um preço
que cubra todo o investimento feito e ainda sobre uma
quantidade de dinheiro correspondente ao lucro. Portanto, a quantidade de dinheiro inicialmente investida
deve se multiplicar ao final do ciclo e retornar para as
mãos do capitalista, dono dos meios de produção. E,
idealmente, para evitar crises, a cada novo ciclo de produção e venda de mercadorias, os capitalistas devem
obter uma quantidade maior de lucros. Por meio dessa
lógica, quanto mais elevados forem a quantidade e o
preço da venda das mercadorias e quanto mais baixos
forem os custos para produzi-las, maior será o lucro.
Desse modo, o capitalismo passa a exigir meios
para elevar continuamente os níveis de geração de lucros e de acumulação de riquezas pela classe dominante. Essa busca não somente colocou em vigor uma tendência de transformação acelerada das tecnologias e
da organização dos sistemas produtivos, mas também
mobilizou alterações profundas na organização da so-

ciedade e no modo de vida dos indivíduos. A expansão da produção de capital apoiou-se, de um lado, nas
relações de trabalho assalariado submetidas à lógica
de contenção de custos e, de outro, na ampliação do
mercado consumidor.
As empresas mais competitivas puderam crescer e
estender suas atividades para áreas distantes de suas
sedes, formando redes empresariais e, em muitos casos, transformando-se em corporações multinacionais
com presença em vários países. Da mesma forma, a expansão do mercado passou a promover a intensificação
progressiva dos fluxos de importação e de exportação
de mercadorias entre os países, demandando a evolução acelerada dos meios de transporte e de comunicação. Assim, a integração econômica entre os países
de todo o mundo se tornou um objetivo imprescindível
para a continuidade da ampliação das bases de geração
de lucro para as empresas.

PARE e PENSE
1. A que diz respeito o conceito de globalização?
2. Por que a globalização não representa
algo novo?
3. De que modo a crescente busca por lucros
alimenta o processo de globalização?

Como vimos, a globalização nasce de uma lógica esção simbólica a partir da acumulação da memória cosencialmente econômica, mas seus efeitos não se restrinletiva e individual, diferenciando-se, assim, dos demais
gem às relações comerciais e financeiras. A integração dos
lugares em função da paisagem e das manifestações
mercados mundiais também conectou pessoas em escaculturais que dão vida a ele.
la global, em função do aumento na
circulação de viajantes como resultado
do avanço nos meios de transporte e
pela interatividade remota a partir da
revolução nos sistemas de telecomunicações proporcionada pela internet.
A absorção das pessoas para um
mundo hiperconectado trouxe mudanças profundas nas relações sociais
e, também, novas questões para a
compreensão das dinâmicas culturais
e da relação das pessoas com o espaço geográfico. No campo da chamada Geografia Cultural, o lugar,
muito mais que a mera localização
de um recorte físico da superfície terrestre, é concebido como um espaço
único, que resulta de relações específicas que nele se estabelecem e dos
vínculos afetivos criados por aqueles
que nele habitam e convivem. É produto de um processo histórico que se
dá pela acumulação no espaço geoconversando à sombra de uma árvore no Uzbequistão. A convivência
gráfico das intervenções concretas e  Mulheres
com amigos e vizinhos em determinado lugar e as lembranças de experiências nele
visíveis promovidas pela sociedade ao
vivenciadas no passado favorecem a construção de vínculos de pertencimento que
longo tempo e também pela construatribuem significado afetivo ao lugar. A foto é de 2011.
GLOBALIZAÇÃO E CONFLITOS CONTEMPORÂNEOS
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Contudo, quando incorporado à globalização, o lugar
se conecta a outros lugares muito além de sua vizinhança,
abrindo-se a influências que nele instalam uma tendência
de diluição de suas especificidades por meio de alterações nas paisagens e no modo de vida das pessoas. Essas
mudanças se processam num ritmo acelerado, diferente
do movimento orgânico de transformação que a história
local proporcionava, desfazendo referenciais da memória
e estrangulando o tempo necessário para que ela se consolide no imaginário coletivo. Esse processo subverte a
lógica conceitual dos lugares e das culturas, amparada na
diferenciação, ao difundir padrões de comportamento,
sobretudo padrões de consumo, e até mesmo ao replicar
modelos preconcebidos de produção do espaço geográfico em diferentes partes do mundo.

AS photo studio/Shutterstock

22Images Studio/Shutterstock

 Seicheles, África, 2020.

Dessa maneira, pessoas e grupos sociais inteiros
vão perdendo o direito à diferença, tradições e manifestações culturais passam a ser substituídas por
comportamentos esvaziados de história e que podem ser reproduzidos em qualquer contexto. Essa é
a mesma lógica da mercadoria. Com a globalização
da economia, as empresas buscaram mecanismos
técnicos para viabilizar a reprodução de mercadorias similares em localidades diferentes. Se as mesmas mercadorias circulam por todo o mundo, torna-se necessário criar meios para que as pessoas, em
cada localidade, adquiram o mesmo interesse por
tais produtos e reconheçam a mesma necessidade
de consumi-los. E isso se dá por meio da padronização do comportamento.

 Índia, Ásia, 2019.

O fast-food é um conceito relacionado à oferta e
consumo de alimentos produzidos rapidamente; surgiu
nos Estados Unidos e se expandiu para todo o mundo
com a influência da cultura de massa. Criou-se um padrão de comportamento em torno do consumo desses
produtos vinculado a modos de vida não saudáveis, na
medida em que muitos alimentos oferecidos pelo sistema fast-food apresentam poucos nutrientes e grandes
quantidades de sódio, gordura e açúcar. O uso de pratos, copos e canudos descartáveis contribui ainda para
a degradação do meio ambiente.

lipmandarin/Shutterstock

 Rússia europeia, 2019.

PARE e PENSE
1. Como se distingue a localidade em relação ao
lugar na concepção da Geografia Cultural?
2. Por que a disseminação de padrões de comportamento em diferentes partes do mundo
pode significar uma alteração das dinâmicas
vivenciadas no lugar?

A integração incompleta
Se a globalização é indispensável à ampliação contínua da produção de capital, e a conexão entre as pessoas é um dos seus efeitos, seria possível esperar uma
inevitável integração absoluta da população mundial a
esse processo? De modo geral, a globalização manifesta
a tendência de o capitalismo se espalhar pelo mundo,
estendendo-se continuamente para localidades onde
até então não existia ou intensificando seus mecanismos
de atuação onde já estava presente. Nesse movimento
expansivo, as contradições do capitalismo também se
ampliam. Ao mesmo tempo que se busca o lucro pela
conquista de consumidores em lugares distantes, muitos capitalistas também o obtêm explorando mão de
obra barata no interior de suas empresas, o que leva à
desigualdade social que se reflete na desigualdade de
acesso às tecnologias de comunicação digital.
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A utilização de internet no mundo é crescente e,
apesar disso, segundo dados da União Internacional de
Telecomunicações divulgados pela ONU em 2019, 3,6 bilhões de pessoas continuavam excluídas da comunicação
on-line, o que correspondia, naquele ano, a cerca de metade da população mundial. O Brasil é um dos países que
mais ganharam usuários na última década, mas também
é um dos que apresentam os níveis mais elevados de excluídos digitais. De acordo com os dados levantados
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD)
de 2019, 45,9 milhões de brasileiros não tinham acesso à
internet em 2018. Entre os domicílios consultados, a falta
de conhecimento para usar a internet e a falta de recursos para adquirir equipamentos e serviços revelaram-se
os dois motivos predominantes da exclusão digital.

Usuário de internet no Brasil
Pessoas que utilizaram a internet há menos de 3 meses

Em % da população
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Usuários da internet no Brasil (em milhões de pessoas)

Esse gráfico chama a atenção pela evolução crescente do número
de usuários de internet no Brasil. Porém, 30% representam uma
parcela expressiva da população brasileira – os excluídos digitais
–, principalmente se consideramos que a internet é cada vez mais
entendida como serviço básico. Fonte: https://glo.bo/3acYpSm
Acesso em: 13 abr. 2021.

sificação da conexão remota entre as pessoas de todo
o mundo, associada à supressão das barreiras linguísticas e à homogeneização de comportamentos,
formaria uma única comunidade mundial, uma "aldeia" que abarcaria todo o planeta. A contradição
que junta o substantivo aldeia, que remete a um lugar ocupado por um pequeno grupo social culturalmente distinto dos demais, ao adjetivo global, cuja
ideia de totalidade se define em oposição ao lugar,
além de semântica, estende-se aos mecanismos de
conexão e de interação entre as pessoas.
A aldeia global ainda não foi capaz de vencer as
barreiras impostas pela pobreza, que exclui milhões
de pessoas da possibilidade de se integrar às redes
sociais digitais. Ao mesmo tempo, a desigualdade
entre os países implica a constituição de um universo virtual moldado por softwares e plataformas
desenvolvidos majoritariamente nos países hegemônicos do capitalismo, proporcionando à grande
parcela da população mundial já integrada experiências de interação que despertam questionamentos sobre a qualidade dos vínculos humanos que se
podem constituir. Apesar das inúmeras vantagens
que a internet proporciona abrindo uma significativa oportunidade de troca cultural, potencialmente
capaz de ampliar a dinâmica natural dos intercâmbios que sempre ocorreram nos contatos presenciais
entre povos distintos, valorizando e reproduzindo as
diferenças em outros níveis, o espaço virtual é ocupado em grande parte pela difusão de conteúdos
voltados para o consumo de massa, pela repetição
de modelos estéticos, por maneiras padronizadas
de comunicação e pela mediação da experiência virtual por algoritmos e inteligência artificial.

Dogora Sun/Shutterstock

Essa realidade contraditória também se refletiu na
formulação de modelos paradoxais de compreensão
do fenômeno que passou a interligar pessoas em escala planetária. Um desses modelos se apoia no conceito de aldeia global, que se apropria da expressão
utilizada originalmente pelo filósofo canadense Marshall
McLuhan na década de 1960, segundo o qual a inten-

Carlos Vespúcio
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Metrô de Bancoc, Tailândia, em 2019. Note que quase todas as pessoas estão compenetradas na tela do celular. Uma contradição que
veio com a popularização da internet foi a conexão entre pessoas distantes e o distanciamento entre pessoas próximas. Além disso, com
a internet móvel, muitos usuários passaram a ficar conectados nas mídias sociais o dia todo, em qualquer lugar, deixando de interagir
presencialmente com as pessoas a seu lado.
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Você lerá abaixo trecho de uma entrevista com o conceituado pesquisador indiano Ramesh Srinivasan, que
firma um posicionamento crítico sobre a concepção de aldeia global e sobre as desigualdades que envolvem o uso
da internet. Após a leitura, resolva as questões do Roteiro de trabalho.
Aldeia global não se faz só com homens brancos do Vale do Silício, diz pesquisador
Paula Soprana

[...]
O autor [Ramesh Srinivasan], mestre em mídia e ciência pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) e
doutor em design pela Universidade Harvard, compartilha suas próprias experiências relacionadas ao uso de tecnologia para fortalecer comunidades, como indígenas americanos na Califórnia e no Novo México, cidadãos no Egito e em
zonas rurais da Índia. Além da necessidade de maior transparência em termos de serviço estabelecidos na internet, o
pesquisador aponta para a urgência da criação de ferramentas tecnológicas que respeitem valores culturais e a voz
de comunidades locais.
Por que o conceito de “aldeia global” é um mito?
Ramesh Srinivasan – A questão não é sobre a aldeia global, mas de quem é essa aldeia global. Meu ponto é o
seguinte: se essas redes de comunicação digitais pertencem, dão dinheiro a, são vigiadas e classificadas por aqueles
que têm poder – pouquíssimas pessoas, principalmente homens brancos do Vale do Silício – então é uma aldeia criada
sob ideias, visões, palavras e protocolos desses poucos. Não é global – é como o Epcot Center [parque da Disney]. É
como a Disneyland: uma pequena visão de mundo sobre o mundo todo.
O que motivou o senhor a escrever o livro?
Srinivasan – O livro surgiu da minha experiência pessoal. Sou um ex-engenheiro e me entusiasma a possibilidade
de criar tecnologias melhores para servir à humanidade. Muitos de nós têm a crença de que se você desenvolve uma
ferramenta, ajuda a dar poder econômico e social aos cidadãos. Mas, frequentemente, a ideia de uma tecnologia
melhor está ligada a mais eficiência e os cursos de engenharia não ensinam sobre quais valores você deve ser mais
eficiente. Quando estava no MIT [Instituto de Tecnologia de Massachusetts], pensava em como criar softwares e sistemas para agricultores na Índia. Nesse processo, me dei conta de que meu ponto de referência era interno, de dentro
do laboratório, em vez de ser nas comunidades às quais eu queria servir. Não estava pensando em valores, sistemas
de crenças e realidades vividas pelas pessoas com quem eu deveria trabalhar. Entendi que não poderia mais assumir
o que é uma boa tecnologia de dentro do laboratório; deveria, em vez disso, estar no mundo com as pessoas. Não
criando para elas, mas com elas.
Tecnologia parece ter um significado complexo para o senhor.
Srinivasan – Tecnologia não é nada além da expressão de valores humanos. Não é neutra, não é sobre eficiência,
é sobre o valor das pessoas e seus conhecimentos. Se você dissemina informação largamente mas apresenta essa
informação de forma a encaixar sua própria visão você, na verdade, a está deturpando. O que você deveria fazer é
encontrar formas de criar sistemas que permitam que as pessoas experimentem e classifiquem suas informações de
modo significativo para elas.
O senhor menciona que menos de 10% das casas no Egito tinham acesso a Twitter e Facebook em 2011, mas
que mesmo assim existe a ideia de que a revolução [que derrubou o ditador Hosni Mubarak] foi guiada por
esse tipo de tecnologia...
Srinivasan – Com certeza muitos dos ativistas usaram as mídias sociais para influenciar o jornalismo, a cobertura
internacional. Mas, no geral, incluindo Cairo, uma pequena porcentagem da população as usava. Os egípcios se
organizaram de todas as formas que puderam imaginar para criar coalizões. Muitos dos que estavam envolvidos nos
protestos se organizaram por 30 ou 40 anos.
Por que o senhor diz que a desigualdade é hoje uma parte importante da história da internet?
Srinivasan – No início, a internet parecia ser um espaço de contracultura e anticorporativo, agora é um lugar para a
produção econômica de corporações. A internet hoje não é o que costumava ser, e ela não precisa ser o que está se
tornando. O Instagram foi vendido ao Facebook por US$1 bilhão com 13 funcionários. No mesmo ano, a Kodak, que
chegou a empregar mais de 40 mil, faliu. O que acontece com uma economia digital em que 40 mil pessoas perdem
seus empregos e 13 viram supermilionários? Esses sistemas são desenvolvidos para capturar, manter, comprar e
vender dados e apoiar o que chamamos de vigilância corporativa. É o que está acontecendo agora, e é muito nocivo.
[...]
SOPRANA, Paula. Aldeia global não se faz só com homens brancos do Vale do Silício, diz pesquisador. Época, 15 ago. 2017. Disponível em:
https://epoca.globo.com/tecnologia/experiencias-digitais/noticia/2017/08/comunidade-global-nao-se-faz-com-poucos-homensbrancos-do-vale-do-silicio-diz-pesquisador.html. Acesso em: 26 ago. 2020.
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Roteiro de trabalho
1. Ao criticar a aldeia global, que argumentos utilizados por Ramesh Srinivasan reforçam a necessidade de
criar “ferramentas tecnológicas que respeitem valores culturais e a voz de comunidades locais”?
2. No mundo capitalista, os critérios definidos para direcionar o desenvolvimento de novas tecnologias atendem prioritariamente à geração de lucros. As ideias de Srinivasan reforçam essa tendência ou delas se
diferenciam? Por quê?
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3. Que exemplos ilustrativos das desigualdades relativas ao uso da internet o entrevistado menciona?
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A tendência à padronização é um dos fenômenos mais impactantes da globalização; no entanto, não se impõe
de maneira absoluta. A cultura espontânea ainda se contrapõe à indústria cultural em muitas localidades. Festas
tradicionais, cerimônias religiosas, costumes passados de geração em geração, a agricultura de subsistência, a
pesca artesanal e várias outras manifestações que caracterizam modos de vida carregados de histórias e especificidades ainda subsistem em meio às forças que promovem a homogeneização. Inclusive, muitas pessoas utilizam
canais abertos pela própria globalização, como redes sociais e blogs, para divulgar conteúdos que relatam e valorizam essas manifestações culturais.
Ao fazer as atividades propostas no Roteiro de trabalho, você vai pesquisar exemplos de expressões da cultura que sejam típicas ou tradicionais no município em que você mora. Depois, em um trabalho coletivo com todos
os colegas da turma, vocês vão criar um blog para divulgar o resultado das pesquisas que cada um fez.

Roteiro de trabalho
1. Individualmente, colete relatos orais por meio de entrevistas, produza registros fotográficos em trabalhos de
campo, faça pesquisas bibliográficas e buscas por materiais na internet na forma de textos e imagens. Depois,
elabore uma síntese de tudo o que encontrou e pense em maneiras de divulgar o material por meio do blog.
2. Com a orientação da professora ou do professor, você e sua turma devem escolher uma ferramenta para a
criação do blog. Existem várias delas disponíveis na internet com acesso gratuito.
3. Ao criar o blog, elaborem diferentes seções para organizar tematicamente os materiais produzidos.
4. Cada estudante da turma deve fazer pelo menos uma postagem no blog. O conteúdo (texto, imagem, vídeo ou áudio) postado no blog deve ser original, isto é, uma criação sua, e não uma cópia de outros, caso
contrário vocês não estariam criando seu próprio ponto de vista. Frases e textos podem ser citados, mas
sua fonte original deve ser indicada.
5. Após realizar sua postagem, divulgue o endereço do blog para amigos, familiares e outros colegas da escola. Peça que entrem no endereço e façam comentários, enriquecendo o blog.

OS REFLUXOS DO MULTILATERALISMO
Para vislumbrar para onde o mundo se move, além
de analisar a atuação das corporações e o comportamento das pessoas nas redes físicas e virtuais da
globalização, é necessário considerar os aspectos políticos que envolvem as relações internacionais. Pistas
para alcançar esse objetivo podem ser obtidas avaliando as medidas dos governantes à frente dos países com maior poder para intervir em questões que
impactam a realidade em todas as partes do planeta.
E a atuação dos protagonistas do mundo capitalis-

ta desde a Segunda Guerra Mundial, mas sobretudo
após o fim da Guerra Fria, conduziu parte significativa
da comunidade internacional na direção do multilateralismo, que se constrói por meio de acordos entre
diferentes países respaldados por termos teoricamente definidos sob princípios de equilíbrio e de igualdade. De forma mais ampla, o multilateralismo diz respeito a contextos históricos favoráveis à cooperação
internacional, em que há predisposição dos países em
estabelecer vínculos amistosos.
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Bandeiras perfiladas dos países membros da União Europeia
no hall do edifício do Conselho Europeu na Bélgica, 2018. A
formação e expansão da União Europeia representa um dos
maiores esforços de multilateralismo da História.

O multilateralismo, que deu origem à União Europeia e cujas sementes foram plantadas pelo esforço de
cooperação para recuperar a infraestrutura e a economia dos países europeus após a Segunda Guerra Mundial, também marcou a criação de blocos e parcerias
econômicas, monetárias e aduaneiras em outras partes
do mundo e motivou a criação de órgãos e mecanismos supranacionais para atuar na eliminação de barrei-

ras comerciais e na manutenção de relações internacionais justas e pacíficas na política e na economia.
Contudo, na última década e, principalmente, nos
últimos anos, uma série de acontecimentos, medidas
governamentais e reposicionamentos na política internacional por parte de alguns países geraram importantes focos de desgaste ao multilateralismo e aos princípios de llivre-comércio. Esse desgaste se processa por
meio de medidas protecionistas, enfraquecimento de
blocos econômicos, rompimento de acordos comerciais e falta de equilíbrio em negociações para a renovação de acordos de integração econômica.
O país que mais se destaca em atuações de enfraquecimento das relações multilaterais é também o
maior protagonista do capitalismo mundial: os Estados
Unidos. Esse país passou a buscar a revisão de acordos multilaterais para apostar em negociações bilaterais por meio das quais utiliza tons coercitivos para
pressionar os países envolvidos a aceitar a definição de
novos termos, mais vantajosos aos interesses estadunidenses. São ilustrativos desse novo direcionamento
da política externa: o rompimento dos Estados Unidos
com a Parceria Transpacífica, um dos maiores acordos comerciais do mundo; a negociação em separado
com o México para redefinir os termos do acordo entre
os países no âmbito do Tratado de Livre Comércio
da América do Norte (Nafta), que também abrange o Canadá; ações para enfraquecer a Organização
Mundial do Comércio (OMC), que tem como missão
arbitrar disputas comerciais e garantir o livre mercado
internacional. Ainda assim, os Estados Unidos apresentam dezenas de queixas abertas na OMC relativas a
questões comerciais contra vários países, principalmente contra a China, como demonstra o mapa abaixo.
Carlos Vespúcio

Alexandros Michailidis/Shutterstock

Com a dissolução do bloco socialista, e a consequente transição de países que o integravam para a economia de mercado, a expansão do capitalismo globalizado
ganhou ainda mais impulso, abrindo novas possibilidades de investimento para as empresas transnacionais e
ampliando projetos de acordos comerciais estratégicos e
de formação de blocos econômicos entre as nações. A
incorporação à União Europeia, nos anos 2000, de antigas repúblicas soviéticas e de países que compunham o
bloco socialista foi exemplo importante desse processo.
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Cada flecha une os Estados Unidos a um país com o qual mantêm disputas comerciais.
O número em cada flecha indica a quantidade de reclamações abertas na OMC.

Fonte: Organização Mundial do Comércio (OMC).
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O antagonismo entre Estados Unidos e China
comparando a evolução da taxa de crescimento do
PIB e o crescimento absoluto do PIB dos dois países
entre 1990 e 2018.
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Antes de avaliar as atuações geopolíticas de Estados Unidos e China que os colocam em rota de
colisão, analise as informações dos gráficos a seguir,
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Fonte: https://www.google.com/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&met_y=ny_gdp_mktp_kd_zg&idim=country:
CHN:IND:USA&hl=pt&dl=pt#!ctype=l&strail=false&bcs=d&nselm=h&met_y=ny_gdp_mktp_kd_zg&scale_y=
lin&ind_y=false&rdim=world&idim=world:Earth&idim=country:CHN:USA&ifdim=world&tstart=649652400000&
tend=1533265200000&hl=pt&dl=pt&ind=false. Acesso em: 20 ago. 2020.
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world&tstart=-297032400000&tend=1533265200000&hl=pt&dl=pt&ind=false. Acesso em: 11 set. 2020.

PARE e PENSE
1. Os dois gráficos que você analisou representam informações sobre a evolução do PIB no mundo;
um deles, porém, indica a China na frente dos Estados Unidos, e o outro mostra o inverso. Por
que isso acontece?
2. No segundo gráfico, que representa a evolução do valor absoluto do PIB, quais países não
apresentavam tendência de crescimento no final do período?
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empresariais dos Estados Unidos. Por exemplo, muitas
empresas estadunidenses, com o objetivo de economizar com mão de obra e com outros custos de produção,
terceirizaram a indústrias chinesas a fabricação de uma
grande variedade de mercadorias. Já o setor agropecuário pôde multiplicar seus lucros exportando para o
mercado consumidor chinês em franca expansão em
meio a uma população que hoje passa de 1,4 bilhão
de habitantes. Além disso, a China se tornou o país que
mais investe nos títulos do tesouro estadunidense, contribuindo para a solidez do sistema monetário e para a
capacidade de investimento dos Estados Unidos.
Se, por um lado, o desenvolvimento da China estimulou o ganho de muitas empresas estadunidenses, o
contraponto foi o desequilíbrio da balança comercial
entre os dois países, que só cresceu em favor da China
desde a arrancada econômica do país a partir dos anos
1980. E esse é um dos principais aspectos que motivam as ofensivas contra os chineses que se iniciaram
com o governo de Donald Trump. Por meio do gráfico
a seguir, é possível visualizar, com o auxílio das linhas,
a evolução do déficit dos Estados Unidos na relação
comercial bilateral com a China.

EUA: DÉFICIT COMERCIAL COM A
19 -201
Comércio dos EUA com a China
O déficit comercial dos EUA com a China disparou desde 1985

 Contêineres empilhados em terminal do porto de Xangai, na China,

em 2019. O grande volume de produtos industrializados exportados
por esse país levou o porto de Xangai a assumir a primeira posição
mundial em movimentação de cargas por meio de contêineres.

O crescimento vigoroso da economia chinesa colocou
no horizonte potenciais ameaças ao poderio econômico
dos Estados Unidos, que, desde a derrocada socialista
com o fim da União Soviética no começo dos anos de
1990, atuam para a prevalência de seus interesses como
única superpotência mundial. A partir da gestão de Donald Trump, eleito com o slogan America first (em português, "Estados Unidos em primeiro lugar"), o governo
estadunidense assumiu abertamente que tomaria todas
as medidas possíveis para colocar o país sempre em vantagem em relação aos demais. Entre as medidas adotadas
por Trump está o confronto com a China por meio de estratégias que vão da retórica crítica até a guerra comercial
declarada, passando por provocações diplomáticas como
as que levaram ao fechamento do consulado chinês em
Houston, abordado na abertura do capítulo.
A preocupação com uma suposta ameaça chinesa aos
interesses comerciais dos Estados Unidos não se iniciou
com Donald Trump, mas, após o início do seu governo, as
relações com a China ganharam um tom de confronto em
escala inédita. Até então, os dois países, que são parceiros comerciais importantes e estabelecem entre si grande
fluxo de mercadorias e capitais, vivenciaram períodos de
relativa harmonia em um contexto de aprofundamento
da globalização da economia em que o desenvolvimento
da China também representou benefícios para setores
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CAPÍTULO 5

1997: Crise
financeira asiática

2007 - 2010: Crise
financeira mundial

US$ 600 bi
Importações

2001: China
entra a
Organização
Mundial do
Comércio

US$ 500 bi
US$ 400 bi

2018
déficit
comercial:
US$ 419 bi

US$ 300 bi

US$ 200 bi

US$ 100 bi

0

Exportações

1990

2000

2010

 Ocorre déficit quando os gastos com as importações superam

a arrecadação com as exportações. No gráfico, o déficit dos
Estados Unidos em relação à China pode ser visualizado em
diferentes períodos pela distância entre as linhas. Fonte: Censo
dos EUA. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/
internacional-48228954. Acesso em: 11 set. 2020.

A contenção do crescimento do déficit comercial com a China foi uma promessa de campanha de
Trump, que, entre outros argumentos, alega que os
chineses adotam medidas econômicas desleais e prejudicam a geração de emprego nos Estados Unidos.
Essa retórica pode ser identificada, por exemplo, em
um comunicado emitido pelo porta-voz do Departamento de Estado, Morgan Ortagus, durante a troca
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zhao jiankang/Shutterstock

Como os gráficos apontam, a China se desenvolveu
economicamente nas últimas décadas com taxas de crescimento do PIB muito superiores às dos Estados Unidos e
da média mundial. Esse ritmo de crescimento tirou a China da 11ª posição no ranking do PIB mundial, em 1990, e
levou-a para a 2ª posição em 2010; desde então, reduziu
a distância em relação aos Estados Unidos, que lideraram
com folga o ranking no período. A China também se tornou o segundo país que mais recebe investimentos estrangeiros, depois dos Estados Unidos, constituiu a maior
reserva internacional em dólar entre todos os países e conseguiu expandir e diversificar suas exportações até assumir
o posto de maior exportador mundial.

çar a China a renegociar aspectos da relação comercial
entre os dois países de modo a reduzir, na ótica do
governo Trump, as desvantagens aos Estados Unidos e,
ao mesmo tempo, tentar refrear o fôlego de expansão
da economia chinesa como parte de uma estratégia de
manutenção da hegemonia mundial. Para isso, os Estados Unidos passaram a ameaçar a proibição do uso em
seu território de tecnologias provenientes de empresas
chinesas, inclusive de aplicativos de celular, e a pressionar parceiros comerciais a fazerem o mesmo.

de acusações que marcou a determinação para fechar
o consulado chinês em Houston:
Os Estados Unidos não tolerarão as violações
da RPC (República Popular da China) contra nossa soberania e a intimidação de nosso povo, assim
como não toleramos as práticas comerciais injustas
da RPC, o roubo de empregos americanos e outros
comportamentos ofensivos.
China: ordem dos EUA de fechar consulado de Houston é
escalada inédita. Agência Brasil, 22 jul. 2020. Disponível em:
https://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2020-07/
china-ordem-dos-eua-de-fechar-consulado-de-houston-eescalada-inedita/. Acesso em: 13 abr. 2021.
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2. De que forma a guerra comercial pode prejudicar a economia de todo o mundo?
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3. Donald Trump, em 2020, ameaçou proibir o
uso de um aplicativo chinês que proporcionou uma influência oriental de proporções
inéditas na cultura virtual do Ocidente. Que
consequências esse tipo de barreira pode trazer para os usuários de redes sociais?
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1. Por que a guerra comercial iniciada por Donald
Trump pode ser entendida como uma estratégia de hegemonia que não se limita à busca
pelo desenvolvimento do seu próprio país?
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A ofensiva contra a China, no entanto, não se limitou à retórica e à agressividade diplomática: o principal
gesto de Donald Trump nesse sentido foi o anúncio,
em 2018, de uma forte ação protecionista prevendo,
entre outras medidas, a imposição de sobretaxas a milhares de itens importados da China, o que deu início a
um movimento que foi chamado de guerra comercial
com vários outros episódios de tensão em meio a tentativas de entendimento pouco duradouras.
A intenção não era simplesmente cumprir promessas de campanha para tentar reavivar setores tradicionais da indústria estadunidense por meio da proteção
contra a concorrência dos produtos chineses, mas for-

EM13CHS504
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No percurso até aqui, você teve contato com algumas manifestações explícitas da política externa de enfrentamento adotada por Donald Trump à frente do governo dos Estados Unidos. Mas o que você sabe sobre a retórica
de Xi Jinping, presidente da China? Além da superexposição que marca o estilo de agir de Trump, a nossa proximidade geográfica e cultural com os Estados Unidos faz com que os brasileiros tenham mais acesso a informações
sobre a atuação do governo estadunidense do que sobre a do governo chinês. Mas isso não significa que as informações sobre a China não cheguem e que não possamos obtê-las de maneira proativa. De modo geral, apesar de
acusações históricas de repressão que seriam cometidas dentro do seu próprio território, a China adota um tom
conciliatório no cenário internacional. Para confirmar ou refutar a impressão que o governo chinês procura construir para si, você pode analisar os discursos oficiais.
Para conhecer mais sobre o posicionamento internacional da China, faça uma pesquisa em veículos da imprensa, em materiais e documentos disponibilizados no site da embaixada chinesa no Brasil e em portais de instituições
ligadas ao governo da China, a fim de organizar uma coletânea de discursos representativos da política externa do
país proferidas pelo presidente Xi Jinping ou por outras autoridades chinesas. Para isso, siga as orientações dispostas no Roteiro de trabalho a seguir.

".)5%+&)"6%"5&'7',8)
1. Faça uma seleção de fontes de pesquisa. Jornais impressos ou em versões digitais podem ser utilizados
porque fazem ampla divulgação dos eventos internacionais envolvendo Estados Unidos e China, muitas
vezes trazendo trechos de pronunciamentos e de notas oficiais do governo chinês e, em casos menos
frequentes, veiculam entrevistas com autoridades chinesas. Contudo, é importante priorizar manifestações nos canais oficiais:
• Embaixada da China no Brasil. Disponibiliza um site em língua portuguesa com diversos materiais que
expressam as relações da China na América Latina e no mundo. Disponível em: http://br.china-embassy.
org/por/. Acesso em: 7 ago. 2020.
!"#$%"&'%()#*+*,#-."&/#0*,#-/+12#34-+#0
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• A China possui uma região autônoma chamada Macau, com histórico de colonização portuguesa. Ainda
que seja de uso minoritário, o português é uma das línguas oficiais de Macau. Seu site oficial está disponível em: https://www.gov.mo/pt/. Acesso em: 7 ago. 2020.
• O site do governo da China – disponível em: http://www.gov.cn/, acesso em: 7 ago. 2020 – não oferece
versão em português. Existe uma versão em inglês, que você pode traduzir com o uso de um dicionário
bilíngue. Outra alternativa é utilizar tradutores automáticos disponíveis em navegadores de internet.
2. Explore as fontes de pesquisa e selecione materiais que contenham transcrições de pronunciamentos de
diferentes autoridades chinesas, incluindo o presidente Xi Jinping, ou textos que expressem claramente o
posicionamento oficial do governo a respeito de questões internacionais.
3. Organize esses materiais por temas, por tipos (pronunciamentos, notas institucionais, entrevistas, etc.) e de
acordo com a autoridade que se expressa ou que é mencionada.
4. Analise o teor dos materiais, comparando os diferentes materiais coletados. Verifique se é possível identificar recorrências de discursos ou um padrão indicativo do posicionamento governamental.
5. Considerando tudo o que você já estudou, leu e ouviu sobre a China, avalie a ocorrência de pontos coerentes ou possíveis contradições entre o discurso e as ações práticas do governo chinês.
6. Produza um relatório ou grave um áudio no formato podcast sintetizando suas principais conclusões.
7. Em data agendada, apresente o produto de sua pesquisa para a turma.

As críticas à ONU
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permite a qualquer um dos cinco países barrar uma resolução. Em um contexto de divergências entre os Estados
representados, é esse o mecanismo que tem impedido a
aprovação de medidas efetivas para impedir a ocorrência
e a continuidade de conflitos.
Drew Angerer/Getty Images

A Organização das Nações Unidas, ONU, foi um dos
órgãos criados após a Segunda Guerra Mundial com o
objetivo de mediar a constituição da ordem mundial que
nasceria daquele grande conflito. Trata-se de uma instituição intergovernamental que se justifica pelo fomento
da paz mundial, atuando como um foro político para o
debate e a busca por soluções de embates envolvendo
interesses adversos. Também compõem o escopo da ONU
ações que visam à sustentabilidade ambiental, à proteção
aos direitos humanos, ao desenvolvimento econômico
com vistas ao combate da pobreza, entre outras.
Apesar da importância histórica da instituição como
símbolo da busca pela pacificação mundial, sua eficiência para evitar a ocorrência de conflitos tem sido cada
vez mais questionada. As guerras civis na África e no
Oriente Médio, como a que se arrasta na Síria desde
2011 sem que se vislumbrem soluções consistentes,
servem de argumentos para os críticos. A estrutura de
poder na ONU é apontada como a grande causa para a
falta de efetividade para evitar ou colocar fim a conflitos
armados ou dar fim a eles. A ONU é composta por duas
instâncias principais. A mais abrangente delas é a Assembleia Geral, representada por todos os 193 países
filiados, cujos chefes de Estado podem discursar e debater temas de interesse mundial. Contudo, é no Conselho de Segurança, formado por um grupo restrito de
membros permanentes, que as decisões são tomadas.
Atualmente, o Conselho de Segurança da ONU é formado por cinco membros permanentes: Estados Unidos,
Rússia, China, França e Reino Unido. Além deles, compõem o conselho outros dez membros rotativos escolhidos pela Assembleia Geral para mandatos de 2 anos.
Os membros rotativos podem participar das discussões
e votações, mas somente aos membros permanentes é
conferido um poder adicional e decisivo: o de veto, que

 Membros permanentes e rotativos do Conselho de Segurança

da ONU votam, em 2018, uma resolução proposta pelos Estados
Unidos para a apuração de responsabilidade sobre ataques com
armas químicas que atingiu civis durante guerra na Síria.

Mas não são apenas a estrutura política, a dificuldade em definir consenso entre os membros permanentes
do Conselho de Segurança ou até mesmo casos de desrespeito a resoluções aprovadas que limitam a ação da
ONU. Nos últimos anos, a entidade vem sofrendo tentativas sistemáticas de esvaziamento por parte de diferentes países, com destaque para os Estados Unidos e seus
aliados, em uma postura de enfraquecimento do multilateralismo e de defesa de temas ultraconservadores.

Um exemplo importante de como isso se processa foi
verno dos Estados Unidos: autoridades de outros países,
o anúncio de Donald Trump, em plena pandemia de cocomo Brasil, Bielorrússia, Turcomenistão e Nicarágua,
vid-19, de que os Estados Unidos deixariam formalmente
também assumiram discursos e posturas negacionistas.
a Organização Mundial da Saúde (OMS), agência da
A falta de medidas eficientes para evitar a disseminaONU voltada para a promoção de ações de prevenção e
ção da covid-19, assim como ataques contra medidas
controle de doenças e difusão de informações e pesquide isolamento social teriam sido determinantes para
sas relacionadas à saúde pública e à qualidade de vida. A
que Estados Unidos e Brasil, países com população nuOMS ganhou um protagonismo inédito com o enfrentamerosa, assumissem a dianteira na lista de casos conmento à disseminação da pandemia, fazendo balanços
firmados de contágio e em número de óbitos. No caso
diários da evolução da doença no mundo, definindo prodo Brasil, o quadro pode ter sido ainda mais grave em
tocolos sanitários e propondo ações coordenadas entre
função da expressiva subnotificação pelo baixo índice
os países. A principal medida proposta pela OMS para
de testagem da população.
conter o ritmo de contágio da população e
impedir o colapso dos sistemas de saúde dos
países foi o isolamento social, que tem como
Covid-19 no mundo: países com maior ocorrência
em 8 de agosto de 2020
forte efeito colateral a queda acentuada da
atividade comercial e, por isso, desagrada
Casos
Casos a cada
Mortes
setores empresariais e alguns governantes,
confirmados 1 milhão de pessoas
que assumem posturas negacionistas, isto
Global
19.425.393
2.498
722.066
é, negam ou minimizam os efeitos da pandemia. Esse se tornou um dos motivos preEstados Unidos
4.979.110
15.109
161.503
ponderantes para a ocorrência de boicotes e
Brasil
2.988.796
14.142
100.240
ataques à atuação da OMS.
Um dos argumentos usados por Donald
Índia
2.088.611
1.535
42.518
Trump no confronto à OMS é o de que a
Rússia
882.347
6.013
14.854
organização estaria sendo excessivamente
África do Sul
553.188
9.412
10.210
influenciada pela China, levando o mundo
a adotar medidas equivocadas no enfrentaFonte: OMS. Disponível em: https://covid19.who.int/table. Acesso em: 8 ago. 2020.
mento ao novo coronavírus. Mas a falta de
 No período analisado, Estados Unidos e Brasil somavam a maior quantidade de
mortos, com números muito acima dos registrados nos demais países.
sintonia com a OMS não se limitou ao go-

PARE e PENSE
1. De que modo a estrutura do Conselho de Segurança da ONU poderia dificultar a solução de conflitos?
2. O que caracteriza a postura negacionista de alguns países em relação às recomendações da OMS
para o enfrentamento da pandemia de covid-19?
3. Estados Unidos e Brasil possuem populações numerosas, e isso se reflete no número de casos de
contaminação e de mortes por covid-19. Porém, esses números se mostram excessivos considerando
a quantidade de casos por milhão de habitantes, ou quando os comparamos com os da China, que
apresenta uma população mais de 4 vezes superior à dos Estados Unidos e apenas 60 casos de covid-19 por milhão de habitantes. De que modo o negacionismo pode ter influenciado esses dados?

Um dos eventos mais importantes de desgaste do
multilateralismo foi protagonizado pelo Reino Unido, que
decidiu se retirar da União Europeia por meio de um complicado processo que foi chamado de Brexit. O Reino
Unido representa uma das economias mais importantes
do continente europeu, e a sua saída do bloco, cujos efeitos ainda não são totalmente previsíveis, impõe grandes
desafios para a coesão e o progresso comum dos países-membros da União Europeia. Outro aspecto fundamental relacionado ao Brexit diz respeito ao crescimento de
uma onda conservadora que tomou forma não apenas
no Reino Unido, mas também em outros países da Europa e do mundo, incluindo Estados Unidos e Brasil.

Ben Stansall/AFP

Brexit

 Posto de fiscalização alfandegária na região portuária de Dover, no

Reino Unido, por onde passam mercadorias vindas da França. Com
a concretização do Brexit, os cidadãos e os produtos provenientes
da União Europeia, que antes tinham livre acesso ao território
inglês, ficam sujeitos a controles mais rígidos. Foto de 2020.
GLOBALIZAÇÃO E CONFLITOS CONTEMPORÂNEOS
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O crescimento do conservadorismo entre cidadãos de diversos países foi alimentado por insatisfações resultantes de crises econômicas em escala global, que
eclodiram a partir de 2008 e, mais recentemente, no caso europeu, pela chegada
de grandes levas de refugiados oriundos da África e do Oriente Médio. Esse movimento ganhou força com a polarização política e ideológica nas redes sociais e
levou à eleição de políticos conservadores, que obtiveram maior representatividade
em casas legislativas e assumiram cargos executivos. Uma das características desse
processo é a difusão de ideais nacionalistas e isolacionistas, que deu suporte ao
movimento de ruptura do Reino Unido em relação à União Europeia, mas que também se manifesta de muitas outras formas. Entre elas estão as políticas estatais que
restringem a mobilidade de pessoas entre países, para combater a imigração ilegal,
e a reação de grupos da sociedade civil que expressam sentimentos de xenofobia,
pressionam pela inclusão nas políticas públicas de temas de cunho moral, relacionados a costumes, e se voltam contra linhas de pensamento e de expressão artística
abertas à pluralidade cultural, que, apesar de tudo, se mantêm vivas na interação
entre indivíduos com diferentes ideias e de diferentes origens.
Outros países fora do centro do capitalismo global, liderados por governantes de
tendência conservadora, como Filipinas, Hungria, Turquia, Polônia e Brasil, colocam
em prática estratégias de sustentação política centradas em práticas populistas-nacionalistas que também se opõem aos princípios do multilateralismo e da cooperação internacional, além de gerarem críticas internas de enfraquecimento deliberado
dos princípios democráticos.

Avener Prado/Folhapress

Novos autoritarismos
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Junto com o processo de desgaste do multilateralismo, que impacta as possibilidades de integração e de cooperação econômica internacionais, a redefinição do
cenário político mundial, com a ascensão de lideranças conservadoras, propiciou
nos últimos anos o crescimento de ataques a questões relacionadas à liberdade de
expressão, direitos humanos e preservação do meio ambiente, que haviam obtido
importante progresso nas décadas anteriores. O clima de polarização política se
intensificou em vários países, amplificado pelas redes sociais e grupos de tendência
antidemocrática que antes agiam de forma mais discreta, e passou a ecoar ataques
contra movimentos sociais que defendem igualdade racial e de gênero e os direitos
relacionados à diversidade sexual, por exemplo. Cresceram ainda os movimentos de
xenofobia e, sobretudo no Brasil, a intolerância contra religiões de matriz africana,
desrespeito aos direitos dos povos indígenas e de outras comunidades tradicionais,
além da violência e criminalização de pessoas da periferia.
No Brasil, grupos ultraconservadores
chegaram a manifestar publicamente o
anseio pela interrupção da democracia e
a imposição de uma nova ditadura militar. Porém, tanto no Brasil como em outros países surgem indícios de que novas
formas de autoritarismo podem se constituir com o emprego de mecanismos que
não se impõem abruptamente por meio
de golpes militares ou paramilitares, mas
por dentro de fissuras abertas dentro do
próprio regime democrático, fragilizando instituições do Estado e da sociedade
civil capazes de contrabalançar o poder
exercido pelos chefes de governo com
sistemas de fiscalização e de freios e contrapesos. Dessa forma, governantes de
perfil autoritário podem manter o discurso de defesa da democracia, enquanto as
estruturas que a sustentam são corroídas
com ações que procuram colocar em des Venezuelanos vagam após serem expulsos das tendas improvisadas que ocupavam crédito e, em casos mais graves, subjugar
em Pacaraima, Roraima, em 2018. No Brasil, protestos de conotação xenófoba
instituições como casas parlamentares,
não são comuns, porém, um grupo de brasileiros em Roraima pediu a saída de
procuradorias e cortes supremas. A manivenezuelanos do país e parte do grupo usou a violência como forma de coação.
CAPÍTULO 5
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pulação de informações, de modo deliberado ou em conivência com a difusão de
fake news (informações falsas ou distorcidas), e o ataque à atuação da imprensa
livre também compõem esse processo.
Na Hungria, por exemplo, mudanças na estrutura do sistema judiciário foram
determinantes para o fortalecimento do poder nas mãos do primeiro-ministro Viktor Orbán, uma prática que vem sendo seguida em outros países, como na Polônia, que, sob o comando do presidente Jaroslaw Kaczynski e do primeiro-ministro
Mateusz Morawiecki, promoveu uma alteração drástica na composição da suprema
corte para favorecer o interesse dos governantes. Já no caso da Turquia, o autoritarismo se manifesta pelo cerceamento de movimentos oposicionistas, que desperta
acusações de censura, perseguição e prisão de milhares de opositores políticos. Outros países, como Rússia, Venezuela e Bolívia, são alvo de crítica por estabelecerem
reformas que alteraram regras eleitorais, abrindo a possibilidade para a ocorrência
de múltiplas reeleições, que dificultam a
alternância de poder e dão margem até
mesmo à perpetuação de autoridades ou
grupos políticos no governo. No caso da
Venezuela, a situação política tornou-se
especialmente complexa com denúncias
de fraudes eleitorais e aparelhamento do
sistema judiciário que agravam o confronto entre o governo e a oposição; em contrapartida, o governo venezuelano atribui
parte do caos político e social no país às
sanções econômicas dos Estados Unidos,
que são acusados de agir de modo imperialista contra a Venezuela.
Tudo isso ainda está relacionado a
posturas autoritárias e medidas de grande abrangência que desrespeitam ou
dificultam o combate a agressões aos
direitos humanos. Nesse sentido, o governo de Viktor Orbán, na Hungria, atua
firmemente em políticas anti-imigração,  Repressão policial a manifestações na Turquia em 2019 contra a destituição de
prefeitos de origem curda, os quais o presidente Recep Tayyip Erdogan considera
abstendo-se de cooperar na contenção
adversários.
da crise humanitária formada pelo intenso
fluxo de imigrantes que tentam atravessar o mar Mediterrâneo em embarcações
precárias em direção à Europa, fugindo
da fome e da violência no norte da África
e no Oriente Médio. Políticos em vários
outros países europeus estão alinhados
às medidas de Orbán, que cogitou formar um bloco anti-imigração com países
como a Polônia e a Itália, a depender da
articulação política nesses países.
Críticas a ações agressivas de combate à imigração também se estendem a
Donald Trump, que prometeu construir
um muro para cobrir toda a linha de
fronteira entre Estados Unidos e México como forma de impedir a entrada de  Embarcação superlotada de imigrantes de origem africana durante naufrágio, antes
de chegar ao litoral da Itália, em 2016.
imigrantes ilegais da América Latina. Enquanto a promessa permanecia no campo da intenção, algumas medidas efetiPARE e PENSE
vas para coibir a imigração clandestina
foram tomadas: buscou-se aumentar
1. Qual é a lógica da tese de que novas formas de autoritariso número de deportações, utilizando,
mo poderiam se impor sem golpes abruptos à democracia?
inclusive, procedimentos que geraram
repercussão internacional por manter a
2. Quais são os principais efeitos das novas formas de autocustódia de crianças separadas dos pais
ritarismo sobre os direitos humanos?
durante os trâmites legais.
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OS MOVIMENTOS DE RESISTÊNCIA
comunitários digitais se transformaram em meios de
conscientização e resistência democrática. Mas, ainda
que a internet tenha ganhado grande relevância para
a expressão de ideias e embates ideológicos, abrindo
o caminho para o que se convencionou chamar de lugares de fala, a rua continua sendo o palco principal
para a manifestação política.
Construir um lugar de fala no mundo virtual ou físico permite que grupos e indivíduos fora dos circuitos
dominantes da sociedade se façam ouvir mesmo em
contextos pouco favoráveis. Foi assim que a jovem ativista ambiental sueca Greta Thunberg conseguiu que
suas reivindicações fossem ouvidas em todo o mundo.
Greta ficou conhecida por liderar um movimento estudantil que articulou greves como forma de protesto em
prol de causas ambientais. Por meio desse movimento,
intitulado greve escolar pelo clima, os estudantes
faltavam às aulas em dias específicos para organizar
meios de pressão sobre autoridades políticas. Greta
Thunberg ficou conhecida por protestar insistentemente em frente ao parlamento sueco. A repercussão dos
protestos transformou a ativista em uma personalidade conhecida internacionalmente e fez replicar milhares de greves semelhantes às que liderou em países de
todo o mundo.

Lionel Bonaventure/AFP

Odd Andersen/AFP

Ainda que em cada momento da história haja grupos que detenham a hegemonia do poder, a dinâmica
da política pressupõe o embate entre forças divergentes. Desse modo, as novas experiências de tendência
autoritária no mundo despertam seguidores cativos
e também movimentos de contestação e resistência.
Além disso, se, de um lado, governos autoritários levantam barreiras à integração entre pessoas de diferentes origens no mundo concreto, e se a integração virtual ainda deixa muita gente de fora e continua sendo
reduto da padronização, de outro lado, ganham cada
vez mais espaço, nas redes digitais e fora delas, grupos
e indivíduos empenhados em construir um mundo de
fato mais inclusivo e tolerante.
No mundo contemporâneo, os modos de confrontação política se ampliaram com as redes sociais, que
criaram novos espaços de debate e novas condições
para a formação e o engajamento de campos ideológicos. O universo virtual deu voz a movimentos sociais
organizados e a jovens independentes mobilizados em
causas que dizem respeito às suas angústias e interesses, muitas vezes relacionados à busca pelo acesso à
educação de qualidade, respeito à diversidade, combate à violência e proteção ao meio ambiente. Assim,
canais de vídeos, blogs, revistas eletrônicas e jornais

 Greta Thunberg durante discurso na Assembleia Nacional de Paris, França, em

2019. Como forma de reconhecimento de sua projeção internacional na luta pela
preservação ambiental, Greta passou a ser convidada a participar de diversos
eventos políticos.

Anos antes de Greta Thunberg ganhar projeção,
outra jovem despontou com grande força na defesa
de direitos fundamentais dos seres humanos. A paquistanesa Malala Yousafzai foi a pessoa mais jovem
a receber o Prêmio Nobel da Paz, por representar a
resistência contra o regime repressivo do Taliban, que
proíbe meninas de frequentarem escolas em áreas sob
o seu controle. Malala viveu em uma dessas áreas no
Paquistão, e a sua persistência em estudar foi reprimida com um atentado a tiro, em 2012, que a feriu
gravemente. Poucos meses após a sua recuperação,
110

CAPÍTULO 5

 Malala Yousafzai durante cerimônia em que lhe
foi entregue o Prêmio Nobel da Paz em 2014
em Oslo, Noruega.

em 2013, Malala foi protagonista da Assembleia da Juventude organizada pela ONU. Graduada pela Universidade de Oxford em 2020, Malala vive hoje no Reino
Unido e influencia pessoas de todas as idades e que
vivem sob os mais variados regimes políticos na defesa
dos direitos humanos e, sobretudo, do acesso universal
ao direito de estudar.
Figuras como Greta Thunberg e Malala Yousafzai
são importantes para inspirar novas iniciativas de luta e
perseverança em causas fundamentais para a garantia
de direitos civis e bem-estar coletivo, mas a mobiliza-
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ção social não precisa estar vinculada a personalidades
policiais, sobretudo nas comunidades e áreas pobres
expressivas para obter êxito. Nesse sentido, entre as
das grandes cidades. A morte de policiais, muitos deles
manifestações populares nos últimos anos se destacatambém pretos e pardos, atinge números igualmente
ram, como frentes de resistência ao autoritarismo, os
preocupantes e coloca na ordem do dia a discussão de
grupos antifa e as mobilizações em torno das palavras
medidas de enfrentamento à violência que ultrapasde ordem Black lives mater ("vidas negras imporsam os tradicionais métodos de repressão e encarceratam"), que emergiram na esteira dos protestos contra
mento, que, além de décadas de ineficiência, gestaram
a violência policial nos Estados Unidos após o assassiproblemas ainda mais graves, como a formação de facnado de George Floyd.
ções e milícias. Nesse cenário, encarar a violência por
meio de abordagens multissetoriais – integrando esOs atuais movimentos antifa, reavivados pelos protestrategicamente inteligência investigativa, mecanismos
tos que se seguiram à morte de George Floyd, são inspide segurança preventiva e comunitária e investimento
rados em organizações de luta estruturadas no século XX
maciço em educação pública de qualidade e em desencontra regimes nazi-fascistas europeus, contra ideais derivolvimento social – se torna uma alternativa possível.
vados desses regimes que influenciaram comportamentos racistas em diferentes partes do mundo e que,
especificamente, nos Estados Unidos, inspiraram a
formação de grupos supremacistas brancos, com
amplo histórico de violência e discriminação contra
a população afrodescendente.
A onda de protestos contra a violência policial nos Estados Unidos, mais do que denunciar
o assassinato injustificado de um ser humano,
representou mais um importante momento de
visibilidade para a violência constante sofrida
pela população negra. Para enfatizar quanto a
discriminação racial foi naturalizada pela sociedade, o movimento Vidas negras importam nasceu
das manifestações de rua, ganhou as hashtags
das redes sociais e ecoou em outras partes do
mundo para demonstrar que tanto a discriminação como o combate a ela não têm fronteiras.
No Brasil, o Vidas negras importam serviu para
 Cartaz exibido em manifestação ocorrida em junho de 2020 nos Estados
lembrar que a população preta e parda é a mais
Unidos com os dizeres Black lives matter, que se tornaram simbólicos nos
afetada por mortes em decorrência de ações
protestos motivados pelo assassinato de George Floyd.
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O fracasso das políticas de segurança pública nas cidades brasileiras ganha novas feições com o tempo, mas
sua essência se consolida com a repetição da estratégia de grande apelo moral que se limita ao enfrentamento
da violência com violência e que submete milhões de famílias pobres ao fogo trocado entre grupos criminosos e
forças policiais. Os trechos de uma entrevista concedida pela socióloga Rachel Barros, dispostos a seguir, dão um
panorama dessa realidade na cidade do Rio de Janeiro (RJ). Após a leitura, reflita sobre as questões propostas no
Roteiro de trabalho.
IHU On-Line – Qual sua leitura da execução da vereadora carioca Marielle Franco, no Rio de Janeiro? Quais diria que
são as causas envolvidas nesse caso?
Rachel Barros – Marielle Franco era uma mulher negra, oriunda da favela da Maré. Uma parlamentar que teve como
plataforma política as demandas da maioria da população que vive de forma precária nas cidades. Seu assassinato,
além de ter sido um ataque brutal a toda forma legítima de participação política democrática, foi mais um sinal de
como corpos negros são tratados em nossa sociedade. Apesar de estar na vereança, ocupando um cargo de poder, o
fato de ser uma mulher negra continuou tornando Marielle um corpo matável. E essa leitura não pode deixar de ser
feita. Marielle serviu de exemplo para muitos moradores de favelas, que na sua atuação como vereadora viram a possibilidade de serem reconhecidos como cidadãos que fazem parte da cidade. Para mulheres jovens e negras, Marielle
foi um exemplo a ser seguido de que é possível ocupar espaços de poder.
[...]
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IHU On-Line – Como essa execução pode ser compreendida à luz do quadro de violência instalado no Rio de Janeiro?
Rachel Barros – O Rio de Janeiro tem servido, nos últimos anos, como uma espécie de laboratório para políticas de
segurança pública replicadas em outros estados. Contudo, o que temos visto é que estas iniciativas não deram resultados no longo prazo. Tivemos as Unidades de Polícia Pacificadora – UPPs (2008), que durante um período foram
responsáveis pela queda no número de confrontos armados, resultado que não se manteve. O desaparecimento de
Amarildo em 2013 e, nos anos seguintes, o retorno dos tiroteios e assassinatos nas favelas, desmentiam todas as
análises afirmando que as UPPs teriam resolvido o problema da segurança na cidade. Além disso, esta política foi
responsável por inúmeras outras violações de direitos, tais como proibir a realização de festas nas favelas, substituir o
papel das secretarias públicas na resolução de problemas cotidianos, ameaças a jovens que já tinham passagem pelo
sistema socioeducativo, entre outras.
[...]
IHU On-Line – O que a sua pesquisa tem demonstrado sobre como as pessoas que vivem nas periferias e favelas
cariocas entendem o fenômeno da violência?
Rachel Barros – Em minha tese de doutorado intitulada “Urbanização e pacificação em Maguinhos: um olhar etnográfico sobre sociabilidade e ações de governo”, analisei duas políticas públicas executadas no complexo de favelas
de Manguinhos – o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e as UPPs. Com este trabalho e toda vivência de
mais de dez anos nesse lugar, pude compreender que nenhuma pessoa que vive em favela desconhece o fenômeno
da violência de maneira acrítica. O que ocorre é que as pessoas precisam lidar com uma série de forças que estão
presentes nos seus espaços de vida, e isso tem impactos sobre o alcance da sua crítica.
Entender o fenômeno da violência como a falta da garantia de direitos constitucionais, tais como saúde, educação
e moradia digna, são formas de criar um discurso contra abusos policiais. Os movimentos de mães e familiares de
vítimas que tiveram início nas primeiras décadas dos anos 2000 e hoje estão se espalhando para várias cidades do
Brasil são um fenômeno importante, no que diz respeito à reparação judicial e moral (isto porque uma das primeiras
acusações criminalizantes é tratar todo e qualquer assassinato nas favelas como morte de marginal), e para a construção de leituras mais amplas como o racismo que orienta as ações dos agentes de segurança pública.
O assassinato de Marielle e o fracasso das políticas de segurança. Entrevista especial com Rachel Barros. [Entrevista concedida a]
Patricia Fachin. Instituto Humanitas Unisinos (IHU), São Leopoldo, RS, 5 de abr. de 2018.

Roteiro de trabalho
1. Reúna-se com outros dois colegas e façam uma análise conjunta do teor dos trechos da entrevista, reconhecendo os argumentos que a socióloga Rachel Barros emprega para caracterizar o fracasso das políticas
de segurança no Rio de Janeiro.
2. A partir da problematização do racismo e da criminalização da pobreza, discutam alternativas para superar
a violência que atinge a população que vive nas periferias e favelas.
3. A entrevistada cita os assassinatos de Amarildo e Marielle Franco para explicar a dinâmica da violência no Rio
de Janeiro. Apesar da repercussão que esses casos ganharam, vocês acreditam que, em comparação com as
manifestações que se seguiram ao assassinato de George Floyd nos Estados Unidos, faltou uma mobilização
popular mais contundente em relação aos casos ocorridos no Rio de Janeiro? Justifiquem a resposta.

LER, ASSISTIR, NAVEGAR
GIL, Gilberto. Parabolicamará. Brasil, WEA, 1992. Disponível em: https://
gilbertogil.com.br/producoes/detalhes/parabolicamara/. Acesso em: 27 ago. 2020.
No álbum Parabolicamará e, especialmente, na canção de mesmo nome, Gilberto Gil promove reflexões sobre as conexões entre escalas, conjugando poeticamente elementos da cultura local nordestina com o movimento de integração
global. O resultado é uma possibilidade de diálogo entre especificidades em
escala planetária, que se reafirmam e se reinventam no processo, em vez de desaparecerem pela sobreposição de um padrão. A ideia se articula em diferentes
momentos da letra, mas também está presente na capa do álbum, em que uma cesta, elemento típico da cultura
regional no Brasil, forma uma antena parabólica, que remete à conexão com o global. O título Parabolicamará também é formado pela composição entre a palavra parabólica com o termo camará, forma reduzida de camarada,
que alude ao modo como se tratam jogadores de capoeira, outra expressão da cultura tradicional no Brasil.
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Divulgação

4. Apresentem as conclusões do grupo na forma de seminário para toda a turma.

MAPA de disputas entre membros da OMC. Disponível em: https://www.
wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_maps_e.htm. Acesso em: 7 ago.
2020.
A Organização Mundial do Comércio é um órgão multilateral que tem como
foco de atuação a intermediação de conflitos de interesses comerciais entre os
países associados. No portal da OMC há muitos materiais disponíveis a respeito do comércio internacional e da relação econômica entre os países de modo
geral. Entre eles, destaca-se um mapa interativo que permite verificar eventuais pedidos de arbitragem abertos por
cada país-membro a respeito de reclamações envolvendo outros países.

ONU

OMC

AS MAIORES economias do mundo – PIB nominal (1988-2018).
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=hI4DsK7pz-Y. Acesso em:
7 ago. 2020.
O vídeo mostra de maneira dinâmica as mudanças no ranking do PIB mundial
no intervalo de 20 anos, entre 1988 e 2018, por meio de gráficos de barras.
Esse tipo de gráfico é muito utilizado como material estático para a comparação de variáveis. Mas as possibilidades de análise se ampliam quando comparamos diversos gráficos de barras representativos de períodos diferentes. Contudo, de maneira tradicional isso não é simples de fazer. A proposta do vídeo é justamente superar as dificuldades
com uma sucessão de gráficos em formato de animação, que produz um efeito didático significativo ao permitir a
fácil visualização das alterações ano a ano.

NAÇÕES UNIDAS (ONU). Disponível em: https://nacoesunidas.org/.
Acesso em: 7 ago. 2020.
O portal da Nações Unidas apresenta grande quantidade de conteúdo em português. Por meio dele é possível navegar por sites das
várias instituições e agências especializadas que compõem o órgão,
como Organização Mundial da Saúde (OMS), Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e Organização Internacional do Trabalho
(OIT). Entre os temas mais importantes abordados pelos conteúdos
do portal estão os direitos humanos, paz, segurança e desenvolvimento sustentável.
Divulgação

Reprodução/Youtube
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CHICO CÉSAR. Pedrada: o amor é um ato revolucionário. Brasil, 2019 (faixa 12). Disponível em: https://www.chicocesar.com.br. Acesso em: 7 ago. 2020.
O advento de novas formas de autoritarismo e de intolerância despertou o debate
nos fóruns políticos, nas redes sociais, nos meios acadêmicos e no mundo das artes
a respeito desta questão: O Brasil e o mundo estariam passando por uma onda de
fascismo ou por eventos análogos ao fascismo? Utilizando a música como forma de
expressão política, Chico César lançou em 2019 um show intitulado Antifa: canções
de escárnio e maldizer na Nova Idade Média e, especialmente, na canção “Pedrada”,
faz menção explícita ao fascismo com o uso de palavras fortes para demarcar posição
de resistência e de enfrentamento à discriminação e à violência que acompanham os
processos autoritários.

LEVITSKY, Steven; ZIBLATT, Daniel. Como as democracias morrem. São Paulo: Zahar, 2018.
Nesta obra, Steven Levitsky e Daniel Ziblatt, dois respeitados professores de Harvard, fazem
uma análise de processos que levariam à corrosão gradual das democracias em todo o mundo.
Os autores comparam a eleição e gestão do governo de Donald Trump nos Estados Unidos
e de chefes de governo em outros países com exemplos clássicos de autoritarismo no século
XX. Por meio desse percurso metodológico, o livro conduz o leitor a considerar que as novas
ameaças à democracia viriam lentamente com a fragilização das instituições do Estado e da
sociedade civil que deveriam estar fortalecidas para controlar instâncias do poder e garantir
liberdade de expressão.
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ENEM
1. Um carro esportivo é financiado pelo Japão, projetado na Itália e montado em Indiana, México e França, usando os mais
avançados componentes eletrônicos, que foram inventados em Nova Jérsei e fabricados na Coreia. A campanha publicitária
é desenvolvida na Inglaterra, filmada no Canadá, a edição e as cópias, feitas em Nova York para serem veiculadas no mundo
todo. Teias globais disfarçam-se com o uniforme nacional que lhes for mais conveniente.
REICH, R. O trabalho das nações: preparando-nos para o capitalismo no século XXI. São Paulo: Educator, 1994 (adaptado).

A viabilidade do processo de produção ilustrado pelo texto pressupõe o uso de:
a. linhas de montagem e formação de estoques.
b. empresas burocráticas e mão de obra barata.
c. controle estatal e infraestrutura consolidada.
d. organização em rede e tecnologia de informação.
e. gestão centralizada e protecionismo econômico.
2. O índio do Xingu, que ainda acredita em Tupã, assiste pela televisão a uma partida de futebol que acontece em Barcelona
ou a um show dos Rolling Stones na praia de Copacabana. Não obstante, não há que se iludir: o índio não vive na mesma
realidade em que um morador do Harlem ou de Hong Kong, uma vez que são distintas as relações dessas diferentes pessoas
com a realidade do mundo moderno; isso porque o homem é um ser cultural, que se apoia nos valores da sua comunidade,
que, de fato, são os seus.
GULLAR, F. Folha de S. Paulo. São Paulo: 19 out. 2008 (adaptado).

Ao comparar essas diferentes sociedades em seu contexto histórico, verifica-se que
a. Pessoas de diferentes lugares, por fazerem uso de tecnologias de vanguarda, desfrutam da mesma realidade cultural.
b. O índio assiste do futebol ao show, mas não é capaz de entendê-los, porque não pertencem à sua cultura.
c. Pessoas com culturas, valores e relações diversas têm, hoje em dia, acesso às mesmas informações.
d. Os moradores do Harlem e de Hong Kong, devido à riqueza de sua História, têm uma visão mais aprimorada da realidade.
e. A crença em Tupã revela um povo atrasado, enquanto os moradores do Harlem e de Hong Kong, mais
ricos, vivem de acordo com o presente.
3. Brasil, Alemanha, Japão e Índia pedem reforma do Conselho de Segurança
Os representantes do G4 (Brasil, Alemanha, Índia e Japão) reiteraram, em setembro de 2018, a defesa pela ampliação do
Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) durante reunião em Nova York (Estados Unidos). Em
declaração conjunta, de dez itens, os chanceleres destacaram que o órgão, no formato em que está, com apenas cinco membros permanentes e dez rotativos, não reflete o século 21. “A reforma do Conselho de Segurança é essencial para enfrentar
os desafios complexos de hoje. Como aspirantes a novos membros permanentes de um conselho reformado, os ministros
reiteraram seu compromisso de trabalhar para fortalecer o funcionamento da ONU e da ordem multilateral global, bem como
seu apoio às respectivas candidaturas”, afirma a declaração conjunta.
Disponível em: http://agenciabrasil.ebc.com.br. Acesso em: 7 dez. 2018 (adaptado).

Os países mencionados no texto justificam sua pretensão com base na seguinte característica comum:
a. Extensividade de área territorial.
b. Protagonismo em escala regional.
c. Investimento em tecnologia militar.
d. Desenvolvimento de energia nuclear.
e. Disponibilidade de recursos minerais.

114

CAPÍTULO 5

4. Na sociologia e na literatura, o brasileiro foi por vezes tratado como cordial e hospitaleiro, mas não é isso o que acontece nas
redes sociais: a democracia racial apregoada por Gilberto Freyre passa ao largo do que acontece diariamente nas comunidades
virtuais do país. Levantamento inédito realizado pelo projeto Comunica que Muda [...] mostra em números a intolerância do
internauta tupiniquim. Entre abril e junho, um algoritmo vasculhou plataformas [...] atrás de mensagens e textos sobre temas
sensíveis, como racismo, posicionamento político e homofobia. Foram identificadas 393 284 menções, sendo 84% delas com
abordagem negativa, de exposição do preconceito e da discriminação.
Disponível em: https://oglobo.globo.com. Acesso em: 6 dez. 2017 (adaptado).

Ao abordar a postura do internauta brasileiro mapeada por meio de uma pesquisa em plataformas
virtuais, o texto
a. minimiza o alcance da comunicação digital.
b. refuta ideias preconcebidas sobre o brasileiro.
c. relativiza responsabilidades sobre a noção de respeito.
d. exemplifica conceitos contidos na literatura e na sociologia.
e. expõe a ineficácia dos estudos para alterar tal comportamento.
5. A geografia mundial da inovação sofreu uma reviravolta que mobiliza fatores humanos, financeiros e tecnológicos.
Esforço humano: com 1,15 milhão de pesquisadores, a China dispõe de um potencial equivalente a 82% da capacidade norte-americana e 79% da europeia; segundo a National Science Foundation norte-americana, o país deverá concentrar 30%
de todos os pesquisadores do mundo até 2025.
Esforço humano: com 1,15 milhão de pesquisadores China apresentou um orçamento para pesquisa que a colocou em segundo lugar no mundo – ainda bastante longe dos Estados Unidos, mas à frente do Japão.
Esforço tecnológico: em 2011, o país se tornou o primeiro depositante mundial de patentes, graças a uma estratégia nacional
que visa passar do Made in China (produzido na China) para o Designed in China (projetado na China).
CARROUÉ, L. Desindustrialização. Disponível em: www.diplomatique.org.br. Acesso em: 30 jul. 2013 (adaptado).

O texto apresenta um novo fator a ser considerado para refletir sobre o papel produtivo entre os países,
representado pela
a. aplicação da ciência e tecnologia no desenvolvimento produtivo, que aumenta o potencial inventivo.
b. ampliação da capacidade da indústria de base, que coopera para diversificar os níveis produtivos.
c. exploração da mão de obra barata, que atrai fluxo de investimentos industriais para os países.
d. inserção de pesquisas aplicadas ao setor financeiro, que incentiva a livre concorrência.
e. transnacionalização do capital industrial, que eleva os lucros em escala planetária.
6. A demanda da comunidade afro-brasileira por reconhecimento, valorização e afirmação de direitos, no que diz respeito à
educação, passou a ser particularmente apoiada com a promulgação da Lei 10.639/2003, que alterou a Lei 9.394/1996,
estabelecendo a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileiras e africanas.
DIRETRIZES Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Etnicorraciais e para o Ensino de História e cultura Afro-brasileira e Africana. Brasília: Ministério da
Educação, 2005.

A alteração legal no Brasil contemporâneo descrita no texto é resultado do processo de
a. aumento da renda nacional.
b. mobilização do movimento negro.
c. melhoria da infraestrutura escolar.
d. ampliação das disciplinas obrigatórias.
e. politização das universidades públicas.
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 Foto de área desmatada na fazenda Bulcão, Aimorés (MG), em 1998.

Christian Ender/Getty Images

 Foto de área reflorestada na fazenda Bulcão, Aimorés (MG), em 2019.

C

om a popularização da internet e das redes sociais, a circulação de informações se ampliou,
e a repercussão de notícias que relatam os mais variados problemas, também. Você deve
ter acompanhado nos últimos anos muitas notícias sobre queimadas em áreas de vegetação
natural, garimpo ilegal em terras indígenas, elevados níveis de desemprego e violência nas cidades
brasileiras. Problemas como esses despertam debates de ideias, polarização política e, muitas vezes,
alimentam o pessimismo e a desesperança na possibilidade de se ter um mundo melhor para viver, com
a construção de uma sociedade mais justa, igualitária e empenhada na preservação do meio ambiente.
A história, no entanto, também se move com a ação de indivíduos e grupos que se dedicam a transformar positivamente a realidade, buscando reverter os efeitos de problemas sociais e ambientais acumulados ao longo de gerações. As fotos que você observa na abertura deste capítulo são uma amostra
da potência que essas iniciativas podem alcançar. Elas retratam um trecho da área rural do município de
Aimorés, em Minas Gerais, em momentos distintos, e as diferenças na paisagem revelam as transformações obtidas por um intenso trabalho de reflorestamento.
De que outras formas podemos reverter a destruição de ambientes naturais? Como a preservação
do meio ambiente pode transformar a realidade dos seres humanos? Podemos pensar em maneiras de
superar conjuntamente problemas de origem econômica e social? Que mudanças de hábitos poderiam
contribuir para alcançarmos esses objetivos?

O QUE
VAMOS

ESTUDAR

Neste capítulo, serão apresentados exemplos de projetos e iniciativas
que, alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável definidos pela
ONU, buscam soluções e meios para superar alguns dos principais problemas
do Brasil e do mundo de hoje. Além de mostrar casos específicos, o capítulo
propõe uma reflexão sobre a origem, os efeitos e as possibilidades de combate dos problemas sociais e ambientais em geral.
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Você vai ler a seguir a apresentação de um coletivo chamado Eco Maré, que atua no Complexo da Maré, no
Rio de Janeiro (RJ), por meio de intervenções efetivas nos lugares de vivência dos integrantes e também proporcionando a conscientização da população. A atuação do Eco Maré permite entender que os problemas sociais locais
devem ser enfrentados sem deixar de considerar os impactos provocados pelas questões ambientais globais, assim
como o enfrentamento do aquecimento global e de outros problemas ambientais de grandes proporções deve
abranger ações para superar os problemas sociais que se manifestam em diferentes localidades do planeta. Após
a leitura, reflita sobre o tema a partir do Roteiro de trabalho.
Não é coisa de branco rico
Paula Rodrigues

“Maré” e “paz” são as duas palavras escritas em uma parede no meio do maior conjunto de favelas do Rio de
Janeiro, na zona norte da cidade, escolhida como pano de fundo para uma foto. A cor azul desbotada da construção denuncia que a pintura é antiga. As incontáveis marcas de bala de arma de fogo cravadas nela, porém, não
deixam pistas sobre desde quando estão por ali. “Essa imagem tem que ser mais ampla, a gente quer mostrar a
nossa realidade”. Foi assim que os jovens do coletivo Eco Maré justificaram para o fotógrafo a preferência pelo
local do retrato.
O fotógrafo documentava a ação do grupo em um canteiro verde que construíram em uma rua dentro do Complexo.
A princípio, a foto tinha como finalidade registrar o trabalho que eles desenvolvem promovendo educação ambiental
dentro das favelas, por meio da revitalização de espaços públicos. A ideia dos jovens do Eco Maré, então, era quase dar
um aviso de que não se pode falar sobre meio ambiente ignorando os problemas que eles vivem cotidianamente em uma
favela.
Antes da Covid-19 estourar no Brasil, no começo de fevereiro de 2020, Juliana de Oliveira, moradora da Rubens
Vaz, contava por telefone que, ao lado de mais seis pessoas de diferentes locais da Maré, iniciou o projeto, em 2018.
À época, o Eco Maré se preocupava com um problema que parecia muito mais próximo do que a pandemia do novo
coronavírus: as mudanças climáticas, as consequências nocivas que elas têm no bem-estar do favelado e como conscientizar a população do que é necessário fazer para mitigar os problemas que elas causarão em um futuro próximo.
Até se envolverem com o projeto, nunca tinham se interessado pelo tema. Até hoje, Juliana diz que não se considera uma
ambientalista. Para ela, uma estudante de enfermagem e favelada pensar em luta climática era “muito coisa de branco rico”.
“Eu acho que a minha voz é muito menos impactante do que a do pessoal da Zona Sul que vem para cá falar dos
problemas com saneamento, lixo. De coisas que eu vivo todos os dias todos. Mas eu sei que, por condição social e
por serem brancas, essas pessoas têm uma voz que ecoa muito mais do que a nossa. E isso causa a impressão de que
esse rolê não é para a gente”, diz.
Mas não se engane. Apesar da maioria das tomadas de decisões em relação ao clima virem de pessoas brancas,
historicamente são populações negras e indígenas quem sempre estiveram na linha de frente em defesa do meio
ambiente, muito por possuírem ligações mais profundas com o meio em que vivem.
Mais do que uma questão ambiental

“É muito difícil falar sobre questões ambientais para uma pessoa que não tem saneamento, sabe? Como eu vou
falar: ‘ah, suas ações impactam o meio ambiente’, se o pessoal não tem o básico?”, questiona Juliana. Ela, Alexandre
Viana, Juliana Damasceno, Michele Gomes, Juliana Machado, Lorena Froz e Diego Basílio tinham isso em mente
quando criaram o Eco Maré em 2018.
O projeto é fruto de um curso que ajudava a potencializar as lideranças jovens nas favelas da Maré. Ao final do
período, precisavam desenvolver, apenas no papel, um trabalho que visasse solucionar algum problema da região.
Juntos pensaram na questão do lixo. Nem pensavam na ligação com questões ambientais. Só observaram um problema que é comum entre várias favelas brasileiras: o descarte irregular de lixo em locais públicos. Escolheram então uma
única rua para revitalizar, retirando o lixo do local e construindo um canteiro verde. Ali surgiu o Eco Maré.
Mesmo com o final do curso, os sete jovens deram continuidade à ideia. Marco zero da iniciativa, a escolhida,
então, foi a rua Ivanildo Alves. O lugar, completamente negligenciado pelo Estado, também foi abandonado por quem
mora ali. A proximidade com confrontos armados forçou os moradores para outro canto.
[...]
“Falaram para a gente que antes até tinha um laranjão, aquelas caçambas de lixo, sabe? Mas depois de um tempo
passou a ser usado nos confrontos. Uma ferramenta de coleta de lixo virou escudo no meio da guerra entre facções. Assim a
gente entendeu que, dentro da favela, não dá para ignorar os problemas sociais se queremos falar de preservação do meio
ambiente. Não é só um problema ambiental, é uma questão socioambiental” [diz Juliana de Oliveira] [...].
Para dar início à recuperação da rua, eles envolveram a associação de moradores, os próprios moradores e contataram a Comlurb (Companhia Municipal de Limpeza Urbana). Apesar de considerar “complicado demais” conseguir
conscientizar as pessoas sobre pautas ambientais, Juliana e o Eco Maré têm lá suas cartas na manga.
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A principal delas tem sido relacionar as consequências da mudança climática com a saúde. Ela conta que, antes de
colocar o projeto em prática na rua Ivanildo Alves, constantemente mostravam aos vizinhos como o lixo jogado na rua
ia parar no valão que existe por lá e como os surtos de dengue na região estavam também relacionados ao descarte
irregular de objetos que viravam foco da doença. Também escutavam muito o que os moradores tinham a dizer, em
vez de chegar até eles com soluções prontas.
Assim, o Eco Maré atua revitalizando lugares que foram impactados negativamente pelo lixo, além de promover rodas
de conversa sobre assuntos ambientais em favelas. E sempre compartilhando informações entre os moradores. “A gente é da
região, né? O bom é que a gente mora no local. A gente tem o mesmo linguajar, a gente fala igual. Tem um pertencimento
territorial. Por ser do território, nós conseguimos entender melhor quais são as prioridades dessas pessoas”, diz Juliana.
”Às vezes as pessoas vêm de fora e querem ajudar a fazer, mas a população não está interagindo. No nosso
projeto é assim: a minha mãe vai, meu primo, meu vizinho, os colegas de escola. Todo mundo está ali fazendo, e
sentindo que foi uma construção coletiva. Hoje em dia as senhorinhas ficaram lá sentadas na praça, ocupando o
espaço, regando as plantas, brigando com as crianças que deixam o local sujo, sabe? Eu não quero mudar o mundo,
eu quero que a minha favela entenda que é importante mudar o mundo preservando esses espaços que são nossos.”
[...]
RODRIGUES, Paula. Não é coisa de branco rico: grupos trabalham para conscientizar a população de que mudança climática é um assunto de
todos e para todos. ECOA, São Paulo, 2020. Disponível em: https://www.uol.com.br/ecoa/reportagens-especiais/
mudanca-climatica-e-um-assunto-de-todos-e-para-todos/index.htm#cover. Acesso em: 17 ago. 2020.

Roteiro de trabalho
1. O texto relata que os integrantes do coletivo Eco Maré escolheram como cenário para um registro fotográfico um local que apresenta pintura desbotada e marcas de tiros. Que mensagem essa fotografia poderia
transmitir em relação a um projeto que atua em questões ambientais?
2. Juliana de Oliveira, cofundadora e integrante do Eco Maré, conta que entendia a luta contra as mudanças
climáticas como algo de “branco rico”. O que a levava a pensar assim? Em sua opinião, isso poderia revelar
formas de preconceito contra moradores das comunidades?
3. Segundo os relatos trazidos pelo texto, o Eco Maré surgiu como um típico projeto ambientalista? Como a
origem do projeto permite entender a ideia de que não dá para pensar as questões ambientais sem considerar os problemas cotidianos da população?
4. Quais são as ações práticas mobilizadas pelo Eco Maré para transformar a realidade do Complexo da Maré?
De que modo o senso de coletividade contribui para o êxito dessas ações?
5. O que precisaria ser revisto nos hábitos e nos sistemas de produção e descarte de resíduos para evitar a
degradação ambiental, em vez de apenas corrigir os seus efeitos não só nas comunidades, mas em todo o
planeta?

AMPLIAR OS LIMITES DO POSSÍVEL
As previsões catastróficas e os alertas sobre os incalculáveis efeitos do aquecimento global são feitos
há muitos e muitos anos pela comunidade científica, e
as causas do problema também são bem conhecidas.
Mas nada disso parece ser suficiente para mudar o curso dessa história, que coloca em xeque interesses econômicos de grandes corporações e estratégias geopolíticas de nações poderosas. Algo semelhante acontece
com as desigualdades sociais, que estão na essência
das relações econômicas que levam à acumulação de
riquezas por uma parcela da população, pequena mas
influente nos circuitos de poder que têm interesse em
perpetuar essa realidade.
Estamos, portanto, diante de limites rígidos que
tornam inviável a transformação da realidade? É impossível melhorar significativamente o mundo? De-

vemos considerar ingênua a pessoa que acredita em
uma sociedade plenamente justa, solidária e ambientalmente responsável? Na contramão do pessimismo
que essas questões podem despertar, o escritor uruguaio Eduardo Galeano (1940-2015) faz uma citação
do cineasta argentino Fernando Birri para refletir sobre
o conceito de utopia:
A utopia está lá no horizonte. Aproximo-me dois
passos, ela se afasta dois passos. Caminho dez passos e o horizonte corre dez passos. Por mais que eu
caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia?
Serve para isso: para que eu não deixe de caminhar.
GALEANO, Eduardo. As palavras andantes. 4. ed.
Tradução de Eric Nepomuceno. Porto Alegre:
L&PM, 1994. p. 310.

METAS PARA UM MUNDO SUSTENTÁVEL

119

Abbe Daryant/Shutterstock

OBJETIVOS DE
DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

 Projeto de plantio de

árvores, Indonésia, 2018.

Em 2000, todos os
países-membros da Organização
das Nações Unidas (ONU)
se comprometeram a buscar até
2015 meios de alcançar 8 metas
de combate a problemas de
origem econômica, social e
ambiental relacionados aos Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio. Apesar dos
avanços, 2015 chegou sem que grande
parte dos resultados atingisse as metas e,
para manter a mobilização em curso, foi
lançada uma nova agenda até 2030 com 17
novas metas como parte da proposta dos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
Essas metas representam referenciais
importantes para avaliarmos as medidas
vigentes, visando para a construção de uma
sociedade melhor.
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2
ERRADICAÇÃO
DA POBREZA
FOME ZERO E
AGRICULTURA
SUSTENTÁVEL

3

SAÚDE E
BEM-ESTAR

4
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EDUCAÇÃO DE
QUALIDADE

5

IGUALDADE
DE GÊNERO

6

 Cerimônia de
passagem de
ciclo escolar,
Índia, 2019.
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ÁGUA
POTÁVEL E
SANEAMENTO

7

ENERGIA
LIMPA E
ACESSÍVEL

8

 Estátua alusiva à valorização feminina/

igualdade de gênero. Estados Unidos, 2017.
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PARCERIAS E MEIOS
DE IMPLEMENTAÇÃO

15

VIDA
TERRESTRE

14
VIDA
NA ÁGUA

 Criança durante a merenda em

AÇÃO CONTRA
A MUDANÇA
GLOBAL
DE CLIMA

Alex Argozino

escola pública. Tailândia, 2019.
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11
REDUÇÃO DAS
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DESIGUALDADES
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10
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 Festival de circo. Duque de Caxias,
Rio de Janeiro, 2018.
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Desdobrando a ideia de utopia, Eduardo Galeano apresenta poeticamente o seu mundo ideal no poema
El derecho al delirio (“O direito ao delírio”, em português). Abaixo, apresentamos a tradução de alguns trechos dele.
É possível ver o escritor uruguaio declamando seu poema em espanhol (mas com legendas em português) por
meio deste link: https://www.youtube.com/watch?v=Z3A9NybYZj8 (acesso em: 15 set. 2020). Na sequência, responda às questões propostas no Roteiro de trabalho.
O direito ao delírio
Eduardo Galeano

[...]
Que tal se delirarmos por um tempinho
Que tal fixarmos nossos olhos mais além da infâmia
Para imaginar outro mundo possível?
O ar estará mais limpo de todo o veneno que
Não provenha dos medos humanos e das humanas paixões.
Nas ruas, os carros serão esmagados pelos cães.
As pessoas não serão dirigidas pelos carros
Nem serão programadas pelo computador.
Nem serão compradas pelos supermercados
Nem serão assistidas pela TV,
A TV deixará de ser o membro mais importante da família,
Será tratada como um ferro de passar roupa
Ou uma máquina de lavar.
Será incorporado aos códigos penais
O crime da estupidez para aqueles que a cometem
Por viver só para ter o que ganhar
Ao invés de viver simplesmente
Como canta o pássaro sem saber que canta
E como brinca a criança sem saber que brinca.
[...]
Os economistas não chamarão mais
De nível de vida o nível de consumo
E nem chamarão a qualidade de vida
A quantidade de coisas.
Os cozinheiros não mais acreditarão
Que as lagostas gostam de ser fervidas vivas.
Os historiadores não acreditarão que os países adoram ser invadidos.
Os políticos não acreditarão que os pobres
Se encantam em comer promessas.
A solenidade deixará de acreditar que é uma virtude,
E ninguém, ninguém levará a sério alguém que não seja capaz de rir de si mesmo.
A morte e o dinheiro perderão seus mágicos poderes
E nem por falecimento e nem por fortuna
Se tornará o canalha em virtuoso cavalheiro.
A comida não será uma mercadoria
Nem a comunicação um negócio
Porque a comida e a comunicação são direitos humanos.
Ninguém morrerá de fome
Porque ninguém morrerá de indigestão.
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As crianças de rua não serão tratadas como se fossem lixo
Porque não existirão crianças de rua.
As crianças ricas não serão como se fossem dinheiro
Porque não haverá crianças ricas.
[...]
Serão reflorestados os desertos do mundo
E os desertos da alma
Os desesperados serão esperados
E os perdidos serão encontrados
Porque eles são os que se desesperaram por muito esperar
E eles se perderam por tanto buscar.
[...]

GALEANO, Eduardo. El derecho al delirio. Disponível em: https://www.revistaprosaversoearte.com/
para-que-serve-a-utopia-eduardo-galean. Acesso em: 17 ago. 2020.

Roteiro de trabalho
1. Na composição do mundo que idealiza, Eduardo Galeano elenca desde aspectos triviais e peculiares até princípios filosóficos e direitos universais, falando de lagostas, sentimentos, valores e direitos humanos. E o seu
mundo ideal, como seria? Desse mundo, o que você acredita que realmente poderia ser alcançado?
2. Eduardo Galeano utiliza, em alguns trechos de seu texto, inversões lógicas para demonstrar as transformações necessárias para chegar ao seu mundo ideal; por exemplo: “Nas ruas, os carros serão esmagados pelos
cães”. Em sua opinião, que inversões seriam necessárias para que o mundo real se tornasse ambientalmente
sustentável? E quais poderiam reduzir as desigualdades sociais?
3. O texto sugere que as pessoas se tornariam mais autônomas e menos passivas se deixassem, entre outras
coisas, de ser “assistidas pela TV”; depois, critica a ideia que vincula qualidade de vida à quantidade de posses. Em sua opinião, há uma relação entre a influência da TV e a valorização do consumo de bens materiais?
Essa relação seria benéfica à sustentabilidade?
4. Nos trechos: “Ninguém morrerá de fome / Porque ninguém morrerá de indigestão” e “As crianças de rua
não serão tratadas como se fossem lixo / Porque não existirão crianças de rua. / As crianças ricas não serão
como se fossem dinheiro / Porque não haverá crianças ricas.”, que característica Galeano quer atribuir à
sociedade de seu mundo ideal?

Na acepção de utopia trazida por Eduardo Galeano, a
busca por um mundo ideal deixaria de ser entendida co
mo uma ilusão ou perda de tempo para se apresentar
como um meio para obter conquistas concretas, ainda
que menos audaciosas, que não seriam possíveis sem que
se mirasse um objetivo “inalcançável”. É por essa perspectiva que devem ser compreendidas as metas propostas no escopo dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) da ONU, abordados nas páginas 120
e 121, e é dessa maneira que se colocam as atuais lutas

contra os problemas que afetam as pessoas e a natureza,
a fim de que o crescimento econômico venha acompanhado de inclusão social e de proteção ao meio ambiente. Parte dessas lutas é travada por agentes governamentais, parte por grandes organizações da sociedade civil e
parte por cidadãos em ações pessoais ou associados a
pequenos coletivos. Em nosso país e em outros lugares
do mundo, são milhares e talvez milhões de iniciativas
alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável; na sequência você vai conhecer algumas delas.

O combate à pobreza e a preservação ambiental
A primeira meta listada entre as dezessete que compõem os ODS é a erradicação da pobreza. Essa também
é a meta mais importante quando consideramos que a
pobreza se opõe à vida, restringindo o acesso à alimentação e às condições mais essenciais de sobrevivência; é,
pois, também a mais urgente, e aquela à qual todas as
outras ficam subordinadas.
Em situação de pobreza, as pessoas deixam de consumir os nutrientes necessários para uma vida saudável, ficando mais suscetíveis a doenças e tendo, assim,

sua expectativa de vida reduzida. Os jovens pobres recebem menos oportunidades de estudar e de ascender
a bons empregos, ou de abrir seus próprios negócios e
projetos – o que faz com que a perda seja também de
toda a sociedade, que desperdiça talentos. As pessoas
em situação de pobreza tendem, ainda, a ficar mais expostas e vulneráveis à violência, que, por sua vez, num
círculo vicioso, tende a agravar o quadro.
Em determinadas regiões do planeta, a pobreza tem
como par a degradação ambiental, em outro tipo de
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ciclo que se retroalimenta. Na Floresta Amazônica, por exemplo, a maior parte da degradação ambiental é provocada por grandes fazendeiros, madeireiros e outros agentes
que promovem a exploração de recursos naturais em grande escala; já a população mais
pobre acaba sendo absorvida pela dinâmica de destruição da floresta quando precisa
gerar renda, prestando serviços na exploração de madeira, em carvoarias ou na abertura
de campos de pastagem por meio de queimadas. Na mesma região amazônica, onde a
exploração de ouro em Serra Pelada (PA) se tornou um marco histórico dos problemas
socioambientais no Brasil, a pobreza ainda hoje estimula inúmeros trabalhadores a tentar
a sorte em garimpos clandestinos que, além de
abrir clareiras por meio do desmatamento, impactam os lençóis freáticos e contaminam as
águas dos rios.
Exemplos de como a pobreza pode contribuir para a degradação ambiental são encontrados em outras partes do Brasil e do mundo.
A expansão das periferias das grandes cidades
sobre reservas de vegetação natural é um dos
problemas socioambientais mais frequentes
nas áreas urbanas de países subdesenvolvidos e em desenvolvimento. Já nas áreas rurais
de regiões com elevados índices de pobreza,
como a África subsaariana e o semiárido brasileiro, é comum o desmatamento como forma
de obtenção da lenha que servirá de fonte de
energia para cozinhar. Em alguns casos, dependendo do clima, a lenha também é utilizada para aquecer o ambiente.
Segundo estudo conduzido pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente
 Aglomeração de garimpeiros trabalhando na corrida do ouro em Serra Pelada,
(Pnuma) em colaboração com a Comissão
situada no município de Curionópolis, estado do Pará, em 1982. A descoberta
da União Africana (AUC), lançado em 2019,
de ouro atraiu milhares de pessoas de todas as regiões do Brasil e em especial do
a obtenção de lenha e carvão vegetal represertão nordestino, onde a seca contribuía para agravar a pobreza da população.
sentou 90% da produção de madeira na África em 2016. O mesmo estudo aponta ainda
que mais de 65% da população na África
subsaariana continuará dependendo da lenha para cozinhar até 2050. O uso de lenha
como fonte de energia vai na contramão de
pelo menos três metas dos ODS: a 3, Saúde e
bem-estar (a fumaça da lenha é prejudicial à
saúde, pois compromete o sistema respiratório); a 7, Energia limpa e acessível (o uso de
lenha ocorre justamente pela falta de acesso a
fontes mais eficientes e menos poluentes); e a
13, Ação contra a mudança global do clima (o desmatamento para obter lenha reduz
a cobertura vegetal, que passa a absorver menos carbono da atmosfera; esta, por sua vez,
sofre com mais intensidade o efeito estufa, estimulado pela emissão da fumaça gerada pela
queima da lenha).
No Brasil, o uso de lenha cresceu nos últimos anos mesmo nas áreas urbanas, devido
à perda de renda e ao aumento do preço do
 Pilhas de lenha à venda em rua da cidade de Axum, na Etiópia, em 2019.
gás de cozinha. Veja, no gráfico da próxima
A comercialização de lenha é uma alternativa de renda e uma fonte de energia
barata para as pessoas em situação de pobreza.
página, que no Brasil, entre 2016 e 2018,
houve um acréscimo de cerca de 3 milhões
no número de domicílios em que o preparo de alimentos se faz com o uso de lenha
ou carvão. Também fica bem nítida, no gráfico, a diferença no consumo de lenha e
carvão entre as regiões brasileiras; observe que a região Nordeste se destaca. Não por
acaso, é nessa região que a elevada incidência de pobreza se reflete no menor Índice
de Desenvolvimento Humano (IDH) do país.
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1. Que exemplos mencionados até agora relacionam a pobreza com a degradação ambiental? Você conhece outros?
2. O que o gráfico sobre o uso de lenha no preparo de alimentos pode revelar
sobre a pobreza no Brasil?
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Carlos Vespúcio

O ciclo vicioso entre pobreza e pro)#"(*+%$%,#"'-$(%#$,*.$(/%0(1%-$%+$'2"%
blemas ambientais se revela também no
fato de que os efeitos das alterações na
10%3"#451%'1%!#$!"#1%-$%"+*6$'71(%
dinâmica da natureza afetam de modo
mais danoso justamente as pessoas que
vivem em situação de pobreza. A popuValor em milhões de domicílios
lação de baixa renda nas áreas urbanas é
14 061
a mais atingida por doenças como dengue, zika e chikungunya, e também por
13 000
2016
desastres relacionados a deslizamentos
2017
de terra e enchentes, que tendem a se
12 000
2018
agravar com o aquecimento global. As
11 000
mudanças climáticas alteram a dinâmica
2019
dos agentes naturais que influenciam a
10 000
agricultura, prejudicando especialmente
os produtores com menor capacidade
9 000
de investimento para se adaptar às mudanças; além disso, a alteração no regi8 000
me de chuvas e a degradação dos solos
7 000
e dos recursos hídricos podem impedir a
expansão da produtividade da agrope6 000
cuária, o que faria aumentar os preços
dos alimentos e, por consequência, os
5 000
quadros de fome e subnutrição no mundo. Emerge, então, a necessidade de se
4 000
buscarem meios para combater tanto os
3 000
problemas sociais quanto os ambientais.
A erradicação da pobreza em si é
2 000
uma meta extremamente difícil de alcançar, em função da complexidade envolvi1 000
da, como a estrutura econômica basea0
da na distribuição desigual da riqueza e
Brasil
Norte Nordeste Sudeste
Sul
Centroos fatores históricos que influenciam as
-Oeste
realidades locais. Portanto, a superação
Fonte: IBGE. Pnad 2019. Disponível em: https://sidra.ibge.gov.br/tabela/6739#resultado/.
desse problema requer a conjugação de
Acesso em: 13 abr. 2021.
esforços para conter os desequilíbrios
regionais que acompanham a globalização do capitalismo e para reverter os fatores específicos da pobreza em cada parte do
mundo. Isso demandaria ações do Estado em cada país e também a cooperação internacional entre governos por meio de acordos e instituições multilaterais, como a ONU,
e organizações da sociedade civil.
Ainda que restritas à ajuda humanitária de caráter contingencial e sem atacar as causas estruturais da pobreza, várias organizações não governamentais (ONGs) sem fins lucrativos estão mobilizadas para minimizar os efeitos da extrema pobreza em diversas partes do mundo: a Médicos Sem Fronteira, que oferece vacinas e tratamentos a doenças
e ferimentos, e a Care, que atua em projetos voltados para a nutrição, saúde e educação,
muitas vezes são a única fonte de apoio a que a população em situação de fome e desnutrição generalizadas pode recorrer. Órgãos ligados à ONU – como o Fundo das Nações
Unidas para a Infância (Unicef) e o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur), que atuam, respectivamente, para garantir os direitos das crianças e para dar
suporte aos grupos obrigados a se deslocar em função de conflitos – também exercem
funções relevantes no contingenciamento de problemas sociais relacionados à pobreza.

pelo tratamento. Com a estratégia de montar acampamentos de atendimento médico em áreas pobres
de seu país, Helena Ndume foi reconhecida e premiada internacionalmente por ter devolvido a visão a milhares de pessoas cegas ou com a visão reduzida em
função da catarata.
Li Muzi/Zuma Press/Fotoarena

No exercício de atividades humanitárias também
há pessoas que se destacam pela dedicação voluntária
e pela notabilidade alcançada por seu trabalho. Esse
é o caso da médica oftalmologista Helena Ndume,
da Namíbia, que já atendeu gratuitamente mais de
30 mil pessoas que não teriam condições de pagar

Gabriela Fonseca CITinova SEMA-GDF

 A médica Helena Ndume (Omaruru, Namíbia, 2016).

 Mulheres trabalhando em sistema de plantio agroflorestal em projeto desenvolvido pela CITinova no Distrito Federal,
em 2019.

Além da mobilização focada na contenção dos
efeitos da pobreza, existem iniciativas voltadas para
criar alternativas de enfrentamento da vulnerabilidade social em conjunto com ações de preservação do
meio ambiente. Uma dessas iniciativas é o projeto
CITinova, conduzido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e com financiamento do Fundo
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Global para o Meio Ambiente. O CITinova tem como
objetivo utilizar tecnologias inovadoras para promover
a sustentabilidade nas cidades brasileiras, o que abre
a possibilidade para desenvolver ações em diferentes
segmentos, como os sistemas agroflorestais no
Distrito Federal. O sistema de agroflorestas consiste
em cultivar diferentes espécies de vegetais agrícolas

Carlos Vespúcio
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ticidas tóxicos e garantindo maior proteção ao solo. O
Apesar do desafio sem precedentes e da dificuldade de
sistema ainda ajuda a fixar os trabalhadores no campo,
execução por países que enfrentam restrições de investigerando renda e qualidade de vida para diversas famílias
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A contribuição para a preservação do meio ambiente e, consequentemente, para o enfrentamento da pobreza
não é feita apenas por instituições governamentais, organizações internacionais ou ONGs de atuação local. Segundo a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), os povos indígenas são fundamentais
para o cumprimento dessas metas, pois o modo como produzem seus meios de sobrevivência ajuda a manter o
equilíbrio ambiental necessário para a sobrevivência dos não indígenas também. No texto que você vai ler a seguir,
a FAO apresenta os argumentos para defender essa posição. Depois de lê-lo, discuta o tema com base do Roteiro
de trabalho proposto.
FAO explica como os povos indígenas ajudam a acabar com a fome no mundo
Apesar de representarem apenas 5% da população mundial, os povos indígenas são agentes vitais para a preservação do meio ambiente.
Cerca de 28% da superfície terrestre do mundo, incluindo algumas das áreas florestais mais intactas e biodiversas,
é gerenciada principalmente por povos indígenas, famílias, pequenos proprietários e comunidades locais.
Essas florestas são cruciais para conter as emissões de gases e manter a biodiversidade. Os alimentos indígenas
também são particularmente nutritivos e seus sistemas alimentares associados são resistentes ao clima e se adaptam
bem ao meio ambiente.
O modo de vida e os meios de subsistência dos povos indígenas podem nos ensinar muito sobre como preservar
os recursos naturais, obter e cultivar alimentos de maneiras sustentáveis e viver em harmonia com a natureza.
!"#$%&'$($&)!&!)*+,&%)%#"*#-."/
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Mobilizar o conhecimento que se origina dessa herança e desses legados históricos é importante para enfrentar
os desafios que a alimentação e a agricultura enfrentam hoje e no futuro.
Aqui estão 5 entre as diversas maneiras pelas quais os povos indígenas estão ajudando o mundo a combater as
mudanças climáticas:
1. Suas práticas agrícolas tradicionais se adaptam facilmente à mudança climática
Ao longo dos séculos, os povos indígenas desenvolveram técnicas agrícolas adaptadas a ambientes extremos,
como as altas altitudes dos Andes ou as pastagens secas do Quênia. Suas técnicas comprovadas, como terraços para
evitar a erosão do solo ou jardins flutuantes para fazer uso de campos inundados, são adequadas para os eventos
climáticos cada vez mais extremos e mudanças de temperatura provocados pelas mudanças climáticas.
2. Eles conservam e restauram florestas e recursos naturais
Os povos indígenas se veem conectados à natureza e como parte do mesmo sistema, assim como o meio ambiente
em que vivem.
Eles adaptaram seus estilos de vida para se adequar e respeitar seus ambientes. Nas montanhas, os sistemas de
gestão da paisagem dos povos indígenas preservam o solo, reduzem a erosão, conservam a água e diminuem o risco
de desastres. Nas pastagens, as comunidades de pastores indígenas cuidam do pastoreio de gado e do cultivo de maneiras sustentáveis que permitem a conservação da biodiversidade. Na Amazônia, a biodiversidade dos ecossistemas
melhora nas regiões habitadas por povos indígenas.
3. Seus alimentos e tradições podem ajudar a expandir e diversificar as dietas
O mundo atualmente depende muito de um pequeno conjunto de culturas básicas. Apenas cinco safras – arroz,
trigo, milho, painço e sorgo – fornecem cerca de 50% de nossas necessidades energéticas. Repleto de cultivos nativos nutritivos como a quinoa, os sistemas alimentares dos povos indígenas podem ajudar o resto da humanidade a
expandir sua estreita base alimentar para incorporar ervas, grãos, frutas, animais e peixes que podem não ser bem
conhecidos ou usados em outras partes do mundo.
4. Eles cultivam safras indígenas que são mais resistentes às mudanças climáticas
Como muitos povos indígenas vivem em ambientes extremos, eles optaram por culturas que também se adaptam a tais condições. Os povos indígenas costumam cultivar uma variedade de espécies nativas e uma infinidade de
variedades que são mais bem adaptadas aos contextos locais e frequentemente mais resistentes à seca, altitude,
inundações ou outras condições extremas. Usadas de forma mais ampla na agricultura, essas safras podem ajudar a
construir a resiliência das fazendas que agora enfrentam mudanças climáticas mais extremas.
5. Eles gerenciam uma grande parte da biodiversidade mundial
Territórios indígenas tradicionais abrangem 28% da superfície terrestre do mundo, mas hospedam 80% da biodiversidade do planeta. Preservar a biodiversidade é essencial para a segurança alimentar e nutricional. O acervo
genético de espécies vegetais e animais é encontrado em todos os biomas terrestres, bem como em rios, lagos e
áreas marinhas. Vivendo uma vida sustentável, os povos indígenas preservam esses espaços, ajudando a manter a
biodiversidade das plantas e animais da natureza.
A FAO considera que os povos indígenas são parceiros inestimáveis no fornecimento de soluções para as mudanças climáticas e na criação de um mundo sem fome. Nunca alcançaremos soluções a longo prazo para as mudanças
climáticas e para a segurança alimentar e nutricional sem buscar ajuda e proteger os direitos dos povos indígenas.
NAÇÕES Unidas, 12 ago. 2020. Disponível em: https://nacoesunidas.org/fao-explica-como-os-povos-indigenas-ajudam-a
-acabar-com-a-fome-no-mundo/. Acesso em: 18 ago. 2020.

Roteiro de trabalho
1. O texto apresenta exemplos de como as práticas agrícolas dos povos indígenas ajudam a preservar o meio
ambiente em áreas com quadros naturais bem distintos. Que exemplos são esses?
2. Um dos argumentos da FAO para valorizar a agricultura praticada por povos indígenas contrapõe a diversificação de alimentos que eles cultivam à oferta predominante no mundo, focada em apenas cinco produtos.
Em sua opinião, por que a prática agrícola comercial em grande escala difere tanto das práticas indígenas
em relação à variedade de alimentos?
3. Segundo a FAO, os “territórios indígenas tradicionais abrangem 28% da superfície terrestre do mundo, mas
hospedam 80% da biodiversidade do planeta”. No entanto, os territórios indígenas no Brasil nos últimos
anos vêm sofrendo com a falta de políticas governamentais que impeçam as invasões e a destruição das
áreas florestais. De acordo com os argumentos da FAO, esse problema atinge apenas os povos indígenas?
Explique.
4. Você faz parte de uma comunidade tradicional ou já conheceu uma pessoalmente? Se a resposta for positiva, relate práticas sustentáveis relacionadas ao modo de vida dessa comunidade. Se não, pesquise a
existência de comunidades tradicionais no seu município ou estado e registre o que descobrir sobre suas
práticas de extrativismo e agricultura.
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METAS PARA UM MUNDO SUSTENTÁVEL

Anderson Barbosa/Fotoarena

Entre as metas definidas pelos ODS, uma das mais importantes é a redução das
desigualdades sociais, que passa necessariamente pela redução das discrepâncias
das condições de vida em função da etnia ou da
cor.
Você já teve a oportunidade de estudar diferentes aspectos relacionados ao racismo e já pôde
compreender que a questão vai muito além dos
casos de discriminação e de injúria que se manifestam em relações interpessoais. Ao ter contato
com dados que demonstram as desigualdades de
renda e de acesso a oportunidades de emprego
e estudo, por exemplo, podemos constatar que o
racismo compõe a estrutura da sociedade em países como o Brasil e os Estados Unidos. Isso significa
que o racismo, construído historicamente a partir
da introdução forçada de africanos como mão de
obra escravizada e da subjugação dos povos indígenas, é um elemento definidor das características
da população ainda vigente nesses países. Contudo, os impactos do racismo estrutural são ainda
mais abrangentes, afetando as condições de vida  Representantes de movimentos sociais durante ato de reivindicação ao direito
à moradia digna em frente à prefeitura municipal de São Paulo (SP), em 2019.
da população afrodescendente e indígena nos mais
diversos aspectos, incluindo aqueles que permitem
reconhecer a existência de um racismo ambiental.
O racismo ambiental não resulta necessariamente de ações deliberadamente racistas ou
preconceituosas: trata-se da manifestação de
um processo histórico de injustiças sociais que
faz com que os efeitos dos problemas ambientais recaiam de forma mais prejudicial sobre as
parcelas da população em situação de maior vulnerabilidade social, acentuando a demarcação
das desigualdades étnicas e raciais.
No Brasil, ainda não há uma produção sistemática de dados voltados de maneira específica
ao dimensionamento estatístico dos efeitos do
racismo ambiental, mas são volumosos os estu
dos que demonstram que a maior parte da população que se declara como preta ou parda tem,
como local de moradia, as periferias, favelas e áreas  Lideranças indígenas durante negociação, em 2014, de uma pauta
de ocupação precária em geral, ou seja, as mais
de reivindicações definida como forma de compensar os impactos
socioambientais causados pela construção da usina de Belo Monte em
carentes de saneamento básico e as mais expostas
Altamira, Pará. Os indígenas exigiam da empresa controladora da usina e
a riscos ambientais como enchentes, deslizamendo governo federal a construção de escolas e postos de saúde, além de
tos de terra e contaminação do solo. Também é
melhorias nas estradas, para compensar a impossibilidade de navegar em
de conhecimento público que as comunidades intrechos do rio Xingu, decorrente da redução do nível d’água provocada
pela obra.
dígenas são as mais afetadas pela degradação das
áreas florestais e dos recursos hídricos.
A reversão dessa situação é o objetivo de inúmeros projetos de mobilização social que atuam para cobrar do poder público o atendimento ao direito
PARE e PENSE
a condições dignas de moradia e a proteção ao meio ambiente e às reservas
indígenas. Existem também organizações da sociedade civil que atuam para
1. Em que consiste o racismo
formar lideranças políticas entre jovens afrodescendentes e indígenas. As
ambiental?
pessoas à frente das instâncias de poder influenciam diretamente o modo
2. De que maneiras a popucomo a riqueza social é distribuída e como os lugares são ocupados nas cilação que se declara preta
dades, no campo e nas florestas, ampliando ou restringindo em cada localiou parda tende a ser mais
dade as possibilidades de acesso a serviços e estruturas físicas que garantam
afetada pelos problemas soqualidade de vida à população. Portanto, o combate a todas as formas de
cioambientais? E como os poracismo, incluindo o ambiental, requer o aumento da representatividade da
vos indígenas são afetados?
população parda, preta e indígena nos espaços de poder institucional.

Roberto Casimiro/Fotoarena

O combate ao racismo ambiental
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Atualmente, a juventude tem sido protagonista na constituição de uma cultura
de participação cidadã e de luta política. Mas o enfrentamento às injustiças sociais e
ambientais não é um fenômeno recente. Na década de 1980, por exemplo, surgiu,
sob a liderança da ativista Eliane Potiguara, a primeira organização de mulheres
indígenas no Brasil, a Rede Grumin.
Eliane Potiguara, que também é escritora, poeta, professora e empreendedora
social, teve como inspiração para o ativismo social e político que deu origem à Rede
Grumin a sua avó, Maria de Lourdes de Souza, que foi obrigada a deixar sua terra
na Paraíba para fugir da violência que atingia sua comunidade potiguara.
Ao percorrer terras indígenas em todo o território brasileiro, Eliane Potiguara
constatou que as histórias de luta que sua avó contava se repetiam com outros
povos. Daí nascia a necessidade de organizar movimentos de resistência, e o caminho escolhido foi o engajamento das mulheres indígenas em busca da integração
nas estruturas sociais, políticas e econômicas do país. A divulgação de materiais
de conscientização foi uma das estratégias de atuação colocadas em prática pela
Rede Grumin, resultando em publicações como o Informativo Grumin, boletim que
hoje pode ser considerado um documento histórico relativo à mobilização das mulheres indígenas do Brasil. Da segunda edição desse documento, datada de 1993,
extraímos o editorial escrito por Eliane Potiguara que você vai ler abaixo. O teor do
texto propõe uma reflexão sobre como o cultivo das sabedorias dos antepassados
deve servir de anteparo para o enfrentamento das dificuldades que se impõem à
preservação de terras e culturas indígenas, luta que continua atual após tantos anos
decorridos desde a publicação do texto e passados séculos desde o surgimento dos
motivos para lutar.
Memória de nossos avós
Eliane Potiguara

Elisabete Alves/MinC

Temos dito em todas as nossas publicações que o objetivo do GRUMIN (Grupo
Mulher – Educação Indígena) é organizar pequenos grupos de trabalho motivados
pela conscientização de “quem somos na História do Brasil”.
Pensamos, inclusive, que já estamos ficando repetitivos neste ponto. Mas por que
continuamos a falar do mesmo assunto? Você encontrará as respostas detalhadas no
conteúdo deste boletim no 2, que mais acreditamos ser um caderno conscientizador e
motivador para trabalhos em grupo.
Por outro lado, o GRUMIN objetiva também a organização de grupos de mulheres
indígenas interessadas em definir e fortalecer seus papéis, não só na História do Brasil,
mas o seu papel na comunidade indígena e no seio de sua família que tanto sofreu e
sofre com as invasões de terras e seus desdobramentos.
Repetir os atos de nossos avós, como devemos fazer sempre, seria fácil se vivêssemos numa sociedade pura, limpa, sem influências negativas dos conquistadores
antigos e atuais.
Como não vivemos nessa sociedade, temos muito a trabalhar, principalmente os
educadores indígenas, as mães, que, UNIDOS, poderão mudar o quadro dos resultados maléficos causados pelos dominadores.
Com muitas dificuldades estamos colocando este caderno em circulação para que
ele seja mais um elemento DINAMIZADOR nas bases indígenas, a ser utilizado por
monitores, lideranças indígenas, agentes pastorais, professores, agentes comunitários.
[...]
POTIGUARA, Eliane. Informativo Grumin 2, Rio de Janeiro, ano 1, out. 1993. (Série Cadernos
Conscientizadores). Disponível em: https://documentacao.socioambiental.
org/documentos/POP00001.pdf. Acesso em: 19 ago. 2020.

 Eliane Potiguara durante um evento em 2014. Os convites para fóruns e eventos

políticos e acadêmicos revelam a expressão alcançada pela ativista não apenas
com a Rede Grumin, mas também com o lançamento de livros importantes sobre
a temática indígena, além de homenagens, premiações e a indicação para o
projeto internacional “Mil Mulheres para o Prêmio Nobel da Paz”.
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A estratégia de recorrer à memória dos avós para mobilizar a luta das mulheres indígenas, como propõe Eliane
Potiguara, faz ainda mais sentido quando podemos dimensionar esse desafio por meio da restituição histórica das
lutas e da resistência dos povos indígenas a partir da chegada dos colonizadores europeus. E isso pode ser feito
pela análise de documentos históricos que relatam os processos de ocupação do território brasileiro, evidenciando
a reprodução de diferentes formas de expropriação dos povos indígenas ao longo da história e, ao mesmo tempo,
atribuindo maior peso aos termos luta e resistência, que perdem força na medida em que, erroneamente, o imaginário coletivo reduz a disputa pela terra à subjugação quase passiva dos indígenas aos interesses dos invasores
durante e após a colonização portuguesa.
Na sequência, você vai ter a oportunidade de analisar o trecho de um documento que restitui o histórico de
ocupação das terras do povo Potiguara, do qual descende Eliane Potiguara. Trata-se de um documento da Fundação Nacional do Índio (Funai), de 19 de maio de 2004, que reconhece os estudos de identificação e delimitação
da Terra Indígena Potiguara de Monte-Mor nos municípios de Marcação e Rio Tinto, na Paraíba. Após a leitura,
responda às questões do Roteiro de trabalho.
[...]
I.2 – Histórico da ocupação.
Os Potiguara ocupavam o litoral nordestino desde o que conhecemos hoje como estado da Paraíba até o estado
do Maranhão. No século XVI, envolveram-se na disputa entre portugueses e franceses que ancoravam suas embarcações na costa da antiga província da Paraíba em busca do pau-brasil. Devido a sua aliança contra os inimigos da
Coroa Portuguesa, foram objeto de ataques armados cujo intuito era a retomada da soberania lusitana naquela faixa
litorânea. Foram expulsos de uma grande extensão de terras que ocupavam; rechaçados para além do rio Paraíba,
ficaram concentrados entre os rios Mamanguape e Camaratuba, região em que vivem atualmente. É a partir do início
do século XVIII, que aparecem as menções explícitas aos aldeamentos de São Miguel da Baía da Traição e Monte-Mor
(ou Preguiça), dirigidos por missionários carmelitas. Cartas Régias, Alvarás e Regimentos de 1710, 1728, 1755, 1758,
1785 e 1804 confirmaram a concessão de terras aos índios de Monte-Mor. Na Segunda metade do século XVIII, Monte-Mor foi elevada à condição de Vila, apresentando assim uma extensão bem superior a légua quadrada conferida
às missões. Por todo o século XIX há várias referências documentais quanto ao reconhecimento público dos índios de
Monte-Mor, seja pelo governo imperial, por sacerdotes católicos ou pela imprensa.
Em 1865, o engenheiro Antônio Gonçalves da Justa Araújo – que foi nomeado para medir as terras dos patrimônios
indígenas da Paraíba no ano anterior – informa que os índios de Monte-Mor viviam aldeados e grande parte de suas terras
estavam arrendadas. Justa Araújo constatou também a incansável luta dos Potiguara contra os invasores de suas terras. No
ano seguinte, foi concluída a demarcação do perímetro da Sesmaria de Montemor. Foram delimitados os lotes de 165 índios
e dos arrendatários, que foram nominalmente relacionados. Apresentou também o quadro da aldeia de Montemor com
75 posses para índios, não distribuídas. Em 1875, quando foi permitida a venda de terras aforadas em aldeamentos extintos,
não poderiam estar incluídas as terras de Montemor. Os terrenos doados em lotes aos índios de Montemor não podiam ser
vendidos, pois eram inalienáveis devido à condição de órfãos dos índios, que os impedia de alienar suas terras sem assistência judicial e negava qualquer possibilidade de serem desapropriados. Por outro lado, a extinção de um aldeamento só
implicava em devolução se fosse abandonado pelos índios; o que não ocorreu no caso da Sesmaria de Montemor.
Um homem conhecido como Comendador Campelo, figura de grande prestígio político, residente em Mamanguape,
conseguiu apoderar-se de trinta títulos de lotes indígenas. Mandava prender os índios por motivos fúteis e depois oferecia-lhes a liberdade em troca dos terrenos que detinham. No início do século XX, esses terrenos foram vendidos para
a Companhia de Tecidos Rio Tinto. A Companhia coagia os índios a venderem as suas terras, utilizando inclusive a força
armada de seus capangas. Ameaçados de morte, muitos índios “venderam” suas terras e foram empregados como
operários da fábrica. Para estes a Companhia mandou construir casas que eram alugadas. As casas antigas, que eram de
taipa e cobertas com palha (de palmeira, de coqueiro ou de capim manibu), foram demolidas. Na Vila Montemor, onde
foi construída uma segunda fábrica, os índios foram expulsos e tiveram as suas casas de palha incendiadas. Frederico
Lundgren, tratado como coronel pelos índios, firmou-se no cenário social local como senhor absoluto, a sua vontade era
lei que vigorava – muitas vezes imposta violentamente. Havia um regime de medo e terror implementados pelos vigias da
Companhia de Tecidos Rio Tinto que assegurava a manutenção da ordem desejada pela família Lundgren.
A Companhia, após apropriar-se de grande parte do território indígena, tinha sob seu controle as alternativas
econômicas existentes então. Muita madeira foi cortada e queimada, retirada das matas e dos mangues, para suprir
a energia necessária para a indústria de tecidos não parar e alimentar a ânsia de poder e riqueza dos fundadores da
“Manchester Paraibana”. O desmatamento também contribui para o assoreamento do Mamanguape. Esta situação
agravou-se mais tarde, na década de 80, com a disseminação das plantações de cana. Obviamente, os mais prejudicados com tal imprudência foram aqueles que obtinham o seu sustento com os recursos naturais das matas e dos
mangues: os pequenos agricultores e pescadores/catadores da Barra de Mamanguape, indígenas ou não.
GOVERNO FEDERAL. Fundação Nacional do Índio. Resumo do relatório dos novos estudos de identificação e delimitação da Terra Indígena Potiguara de
Monte-Mor. Brasília, 19 maio 2004. Disponível em: https://documentacao.socioambiental.org/documentos/POD00052.pdf. Acesso em: 19 ago. 2020.
METAS PARA UM MUNDO SUSTENTÁVEL
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Roteiro de trabalho
1. De quando data a primeira perda de território dos Potiguara mencionada no documento? As memórias
compartilhadas pela avó de Eliane Potiguara que relatassem apenas histórias que ela mesma vivenciou poderiam abranger esse período, ou ela teria que recorrer a documentos como esse para recompor a origem
da luta do seu povo contra invasores?
2. Transcreva um trecho do texto que faça menção à luta dos Potiguara para manter a posse sobre suas terras.
3. O documento relata que no século XIX também houve casos de expulsão de indígenas Potiguara de suas
terras por meio de procedimentos distintos dos confrontos tradicionais com o uso da força física. Que procedimentos foram esses?
4. A implantação de unidades industriais no começo do século XX em terras que pertenciam aos Potiguara,
além de promover a expulsão de indígenas de modo violento, também teria propiciado aos empresários a
obtenção de mão de obra barata, algo importante naquele período subsequente à abolição do trabalho
escravo. Como isso teria acontecido?
5. Por que os eventos que acompanharam a instalação de indústrias nas terras que pertenciam aos Potiguara
poderiam ser enquadrados no conceito de racismo ambiental?

Atualmente, também são muitos os exemplos que demonstram o crescimento da mobilização social da população afrodescendente no Brasil. Uma amostra significativa desse
processo e que destaca o protagonismo das
mulheres negras, parcela mais prejudicada pelas desigualdades no país, foi obtida por meio
de uma pesquisa promovida pelo Movimento Mulheres Negras Decidem, em parceria
com o Instituto Marielle Franco, para avaliar
o engajamento de ativistas nesse recorte social
diante dos desafios que se acentuaram com a
pandemia de Covid-19 em 2020. A pesquisa
apurou informações de 245 ativistas negras residentes em todas as unidades da Federação.
Entre os dados levantados destacam-se os que
indicam que 93% das mulheres compreendidas pela pesquisa ingressaram na universidade
e que 50% concluíram cursos de pós-graduação, demonstrando que a luta pelo acesso à
educação é encarada por elas como uma etapa fundamental para o fortalecimento da mobilização em todas as frentes de atuação, que
é bastante abrangente e diversificada, como
demonstram as informações reproduzidas no
quadro ao lado. Note que o somatório das
porcentagens supera em muito os 100%, o
que significa que na amostra avaliada as ativistas negras tendem a atuar simultaneamente
em várias causas.
Nos Estados Unidos, onde o racismo estrutural também é uma realidade, existem
levantamentos de informações consistentes
voltadas especificamente para a ocorrência do
racismo ambiental. Algumas dessas informações constam no quadro a seguir e permitem
constatar que a população afrodescendente e
a comunidade formada por imigrantes latino-americanos e seus descendentes são os mais
afetados pela poluição atmosférica.
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CAUSAS DEFENDIDAS PELAS
ATIVISTAS NEGRAS
Perfil por causa do ativismo
% em relação ao total de respostas por categoria

25% Direito à moradia
27% Questões trabalhistas
29% Segurança pública
31% Acesso à tecnologia e internet
31% Sistema de justiça e desencarceramento
32% Questões socioambientais
37% Direitos LGBTQIA+
40% Defesa dos direitos dos povos tradicionais e quilombolas
42% Garantia de direitos à saúde
45% Representatividade na arte e na cultura
55% Educação popular
56% Formação política
61% Representatividade nos espaços de tomada de decisão
65% Questões de gênero
80% Negritude
Fonte: MULHERES Negras Decidem: para onde vamos. Movimento Mulheres Negras
Decidem/Instituto Marielle Franco, 2020. Disponível em:
https://www.paraondevamos.org/. Acesso em: 18 ago. 2020.

Cerca de 2 milhões de
pessoas moram a 5 quilômetros das 12 usinas
de carvão mais poluentes
dos Estados Unidos, com
taxas acima da média de
incidência de câncer de
pulmão. 76% dessas pessoas são negras.

Na Califórnia, membros da
comunidade latina são 15%
mais expostos às partículas
finas, que causam doenças
respiratórias, do que a média.
Entre as comunidades negras,
a exposição chega a ser 18%
mais alta. Para os residentes
brancos, o número é 17%
menor que a média.

As pessoas que não possuem carro e dependem do
transporte público chegam
a ter 19% mais contato
com poluentes atmosféricos do que a média da
população na Califórnia.

Membros da comunidade
latina respiram 63% mais
poluição do que produzem e a população negra,
56% mais do que produz.
Já a exposição das pessoas
brancas aos poluentes é
17% menor do que produzem.

As informações contidas no quadro acima
evidenciam que os problemas ambientais não
representam riscos apenas para a dinâmica da
natureza, mas também para a saúde e qualidade
de vida dos seres humanos. E em um contexto
de racismo ambiental são muitas as formas pelas
quais os setores mais vulneráveis da sociedade
sentem os efeitos desses problemas. Nos Estados Unidos, as mulheres negras formam o grupo
que apresenta os piores quadros de saúde no
país, em função de uma alimentação inadequada, condições precárias de moradia e ritmos de
vida e trabalho desgastantes. A busca para desfazer essa realidade motivou a organização do  Integrantes da GirlTrek durante desfile na cidade de Denver, nos Estados
Unidos, em 2017, em celebração às marchas e lutas históricas pela
movimento social GirlTrek, cuja atuação parte
igualdade de acesso aos direitos civis.
da ideia de que a difusão de uma cultura de cuidado pessoal, envolvendo alimentação saudável
e atividades físicas, deve compor as estratégias de superação das desigualdades raciais.
A organização GirlTrek reúne mais de 800 mil integrantes, que estimulam a prática de caminhadas coletivas
durante 30 minutos por dia como uma das alternativas mais acessíveis para a manutenção da saúde e do bem-estar entre as mulheres negras. Dessa maneira, é possível prolongar a expectativa de vida delas e transformar
esse ganho em resistência, como explica a cofundadora da organização, Vanessa Garrison:

Kathryn Scott/The Denver Post
via Getty Images

Fonte: UNIVERSIDADES DE HARVARD, Stanford e Washington, National Association for the Advancement of Colored People (NAACP), Union of Concerned Scientists. Disponível em: https://www.uol.com.br/ecoa/reportagens-especiais/racismo-ambiental-comunidades-negras-e-pobres
-sao-mais-afetadas-por-crise-climatica/index.htm#page23. Acesso em: 18 ago. 2020.

O GirlTrek nunca foi uma organização de fitness. Nunca pedimos às mulheres para perder peso ou caber no seu jeans skinny.
Nosso chamado de ação sempre foi de que merecemos cuidar de nós mesmas. E quando dedicamos tempo a isso, temos
uma revolução. Para as mulheres que não sabem por onde começar, pedimos apenas que comecem com uma caminhada.
[...]
Caminhar é uma herança cultural que permitiu às mulheres desacelerar e reconsiderar o ritmo da vida para reivindicar
tempo para si mesmas, num mundo e numa economia que dizem que não somos dignas disso.
“Caminhar para criar uma revolução” é mote do movimento negro GirlTrek. Uol-Ecoa. 7 ago. 2020. Disponível em:
<https://www.uol.com.br/ecoa/ultimas-noticias/2020/08/07/caminhar-para-criar-uma-revolucao-e-mote-de-criadora-da-girltrek.htm>.
Acesso em: 18 ago. 2020.

PARE e PENSE
1. De que modo a localização da moradia pode indicar a ocorrência de racismo ambiental? Que
exemplos são encontrados nos Estados Unidos?
2. Por que fazer caminhadas, como propõe a organização GirlTrek, pode ser compreendido como
uma estratégia de enfrentamento ao racismo ambiental?

METAS PARA UM MUNDO SUSTENTÁVEL
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Carlos Vespúcio
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O pasto que voltou a ser floresta
As imagens que você observou na abertura do capítulo mostram paisagens da Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Fazenda Bulcão, em Aimorés, Minas Gerais, antes e depois do início da intervenção
promovida pelo casal Lélia Deluiz Wanick Salgado e Sebastião Salgado,
fundadores do Instituto Terra. Sebastião Salgado se tornou conhecido
internacionalmente como um premiado fotógrafo que documentou cenários naturais exuberantes e povos de culturas distintas em diversas partes
do mundo, expondo muitas situações de tragédia social e pobreza. Mas,
com a criação do Instituto Terra, em 1998, Sebastião e Lélia também começaram a se destacar na atuação pela causa ambiental.
O Instituto Terra foi concebido como uma organização civil sem fins lucrativos
destinada a promover ações fundamentadas no desenvolvimento sustentável
como forma de recuperar áreas degradadas, sobretudo na região drenada pela
 Sebastião Salgado durante
apresentação de sua obra Genesis
bacia hidrográfica do rio Doce, entre Minas Gerais e Espírito Santo. Entre as
em Moscou, Rússia, em 2016.
principais formas de atuação estão a difusão da educação ambiental, o desenvolvimento e o fomento de pesquisas científicas
voltadas para o reflorestamento da Mata Atlântica,
ÁREA DE ATUAÇÃO DO INSTITUTO TERRA a produção e o plantio de mudas de espécies nativas e a recuperação de nascentes.
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Fonte: Instituto Terra.
Além de receber a visita de grupos escolares, o
Instituto Terra atua na formação de professores e de
gestores escolares, com o objetivo de promover a incorporação da educação ambiental na grade temática e nas práticas de ensino nas escolas da região em
que a organização atua. Trata-se de uma estratégia
que pode propiciar, no futuro, o surgimento de novos promotores de projetos socioambientais como
os desenvolvidos pelo Instituto Terra, produzindo,
como efeito de maior alcance, a conscientização sobre a importância de adotar um modo de vida sustentável no qual as ações cotidianas são fundamentais para estabelecer uma relação mais harmoniosa
com o meio ambiente e para garantir bem-estar às
pessoas. Nesse sentido, o consumo responsável, a
coleta seletiva, a contenção do desperdício, a priorização da bicicleta como meio de transporte e outras
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Vitória

HA

PARE e PENSE
1. Que intervenção concreta do Instituto Terra representou uma transformação intensa da paisagem em Aimorés, Minas Gerais?
2. De que outras maneiras o Instituto Terra
atua para difundir a sustentabilidade?

B I LI DA

DE

B I LI DA

DE

LER TABELA

HA

Segundo dados do Instituto da Terra, mais de 82 mil
pessoas em mais de 170 municípios já participaram de seus
projetos educacionais. Além das comunidades escolares, os
projetos contemplam prefeitos, secretários municipais, lideranças políticas e produtores rurais, que são os que lidam
mais diretamente com o meio natural e os que mais podem
impactá-lo de um modo ou de outro. Com iniciativas dessa
abrangência é possível difundir uma cultura de preservação
e de reparo de impactos negativos gerados no passado.

EM13CHS106 EM13CHS304
BNCC

BNCC

Anualmente, o Instituto Terra publica um relatório documentando os resultados obtidos em suas várias frentes
de atuação. Trata-se de um meio para dar transparência à aplicação dos recursos recebidos por meio de doações
e para demonstrar os benefícios concretos alcançados nos períodos considerados. Para dimensionar a abrangência
da atuação do Instituto Terra, você vai conferir, abaixo, os principais resultados divulgados no relatório de 2018,
que estão sintetizados em uma tabela simples, com os dados quantitativos (números apurados) na coluna da esquerda e as informações qualitativas (descrição dos resultados) na coluna da direita. Depois de analisar a tabela,
responda às questões do Roteiro de trabalho.
INSTITUTO TERRA: RESULTADOS EM 2018
75

Nascentes protegidas com a construção de quase 23,5 quilômetros de cercas.

41

Famílias rurais atendidas com assistência técnica para a recuperação de nascentes.

1 977

Total de nascentes protegidas desde 2010 pelo Programa Olhos D'Água, beneficiando diretamente
1 044 unidades rurais.

82

Hectares de áreas degradadas de Mata Atlântica contemplados com ações de restauração florestal,
incluindo a RPPN Fazenda Bulcão e áreas contempladas com projetos externos.

2 072

Hectares é o total trabalhado pelo Instituto Terra na região do vale do rio Doce desde a sua fundação.

125 090
6 020 633
2 117

Mudas nativas de espécies da Mata Atlântica produzidas em 2018.
Total de mudas de 297 diferentes espécies da Mata Atlântica produzidas desde 2002.
Pessoas capacitadas – entre professores, alunos, produtores rurais, técnicos agrícolas, ambientais e
florestais – por meio de ações de Educação Ambiental em 2018.

82 078

Pessoas já receberam algum tipo de treinamento do Instituto Terra desde a sua fundação.

9 107

Visitantes passaram pela RPPN Fazenda Bulcão, sede do Instituto Terra, no ano de 2018. Sendo
6 244 visitas espontâneas e 2 863 pré-agendadas, incluindo um público formado por professores,
estudantes, pesquisadores, profissionais da área ambiental, entre outros grupos.

130 172
R$ 1 384 MIL

Total de visitantes que passou pela RPPN Fazenda Bulcão desde a fundação, em 1998.
Total de doações recebidas no ano de 2018.

Fonte: INSTITUTO Terra: Relatório de atividades, 2018. Disponível em: https://institutoterra.org/files/Relatorio_2020_30_07.pdf. Acesso em: 18 ago. 2020.

Roteiro de trabalho
1. Na tabela, a coluna da esquerda é composta de números muito diferentes: o menor é 41 e o maior,
6 020 633. Esses números são comparáveis? Podemos afirmar que o menor número é indicativo de resultados pouco relevantes?
2. Entre todos os resultados dispostos na tabela, qual lhe chamou mais atenção? Esse destaque se justifica
pelos resultados avaliados quantitativamente, qualitativamente ou pelo conjunto de informações das duas
colunas? Explique sua resposta.
3. Retome as informações do Infográfico (páginas 120 e 121) e cruze-as com as informações da tabela acima. Quais
das dezessete metas elencadas pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são contempladas pelo Instituto
Terra?
METAS PARA UM MUNDO SUSTENTÁVEL
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O papel do cidadão no dia a dia
Além de criar ou de aderir a uma organização engajada em causas que ajudem a atender os Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável, os cidadãos podem
contribuir muito nessa busca com ações que realizam
em sua rotina.
A lógica da produção voltada para o lucro requer
do meio corporativo a adoção de estratégias para estimular o crescimento contínuo do consumo. Para isso,
a publicidade associada aos meios de comunicação
de massa cumpre a função de influenciar o comportamento das pessoas, supervalorizando os bens materiais ao vinculá-los à ideia de felicidade e consolidando,
assim, uma cultura consumista em razão da qual muitas pessoas passam a comprar mercadorias em quantidade excessiva, frequentemente de maneira impulsiva
ou desvinculada das necessidades concretas. E, como
o consumismo impulsiona a produção de mercadorias,
crescem os impactos negativos sobre o meio ambiente,
em função da maior exploração de recursos naturais e
do descarte de dejetos. Desse modo, a principal contribuição que podemos dar, por meio de ações cotidianas, para a construção de um mundo mais sustentável
é reduzir os níveis de consumo, procurando comprar
somente o que será realmente utilizado, evitando produtos supérfluos e o desperdício.
Outras ações positivas podem ser realizadas quando nos dispomos a conhecer a origem dos produtos

Gabriel L. Guerrero/Shutterstock

que consumimos e a priorizar a aquisição de mercadorias recicláveis e produzidas de modo sustentável e
com respeito aos trabalhadores. Na região amazônica,
por exemplo, imensas áreas de pastagem são abertas
ilegalmente por meio de desmatamentos e queimadas.
Portanto, ao comprar carne é importante investigar se
a empresa fornecedora está comprometida a não comercializar produtos obtidos dessas áreas.
Também é importante cobrar dos governantes
políticas de preservação ambiental e de garantia dos
direitos dos povos tradicionais e denunciar eventuais
casos de agressão ao meio ambiente. No Brasil, a polícia ambiental e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) cumprem
papéis de grande relevância no combate a crimes ambientais por meio de ações de fiscalização, orientação
e repressão. O Ibama também atua na concessão de licenças ambientais para instalação e funcionamento de
empreendimentos condicionadas à análise e aprovação
de relatórios de impactos ambientais.
Há ainda uma série de outras ações do dia a dia
que podem contribuir para um mundo mais sustentável: priorizar a bicicleta e os transportes coletivos,
reaproveitar embalagens, utilizar sacolas retornáveis,
economizar água, separar os materiais recicláveis para
a coleta seletiva e muitas outras.
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 Ciclovia na cidade de Bogotá (Colômbia), 2020.

EM13CHS301 EM13CHS305 EM13CHS604
BNCC

BNCC

BNCC

A ONU é um organismo multilateral que define atos normativos aos países-membros por meio de resoluções e
que define programas voltados para a obtenção de avanços coletivos em diferentes áreas. Como você já sabe, os
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estão enquadrados em um programa que prevê metas a serem perseguidas por todos os países signatários. Porém, como a ONU não dispõe de mecanismos que obriguem o cumprimento das metas, as estratégias de ação dependem das iniciativas voluntárias das organizações não governamentais e, sobretudo, das políticas de governos e Estados destinadas a impedir ou restringir práticas degradantes para
as pessoas e o meio ambiente, e a fiscalizar e coibir crimes ambientais. Ainda que o papel da ONU não se estenda à
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execução dos projetos em cada localidade nem conte com mecanismos jurídicos de fiscalização no interior de cada
território nacional, sua atuação na definição de diretrizes, acompanhamento e suporte são de grande relevância
para os avanços na direção da sustentabilidade.
E o suporte que a ONU oferece não se limita aos governos e a organizações da sociedade civil. Cidadãos de
todo o mundo podem ter acesso a orientações sobre como contribuir para a construção de uma sociedade sustentável. Para demonstrar que todos podem colaborar, a ONU criou o Guia do preguiçoso para salvar o mundo,
uma maneira bem-humorada de demonstrar os benefícios das pequenas ações. Esse guia está disponível em:
https://nacoesunidas.org/guiadopreguicoso/ (acesso em: 16 set. 2020). Consulte-o e, depois, siga as orientações
do Roteiro de trabalho.

Roteiro de trabalho
1. Após entrar na página do guia e ler as informações introdutórias, acesse cada uma das abas que levam aos
níveis de contribuição que podemos assumir no dia a dia.
2. Faça uma análise da importância das dicas considerando a realidade em que você vive e selecione no mínimo cinco para cada nível.
3. Sem distinguir os níveis, elabore um questionário a ser aplicado à comunidade escolar ou a sua vizinhança
para levantar quais das ações indicadas estão incorporadas ao modo de vida das pessoas entrevistadas.
Veja o modelo.
Quais destas ações você costuma realizar com frequência?
Comprar frutas e vegetais diversificados.
Tomar banhos curtos.
Apagar a luz durante o dia.
4. Convide pessoas do grupo escolhido para participar do levantamento. Quanto maior o número de participantes, mais significativos e confiáveis são os resultados. A abordagem deve ser respeitosa e acompanhada da apresentação dos objetivos da atividade. Se abordar alguém que não conheça, é necessário
se apresentar.

6. Elabore um gráfico circular usando compasso, transferidor e lápis de cor. O gráfico deverá ter 3 fatias,
proporcionais à respectiva porcentagem, cada uma representando um nível. Considere que a circunferência
tem 360º, que corresponde a 100%. Portanto, se o
nível 1, por exemplo, receber 20% de respostas positivas, a fatia deverá ter 72º (20% de 360º). Utilize
o transferidor sobre a circunferência desenhada com
o compasso para medir o ângulo das fatias. Se julgar
necessário, solicite ajuda do professor de Matemática.
Observe o exemplo ao lado.
7. Faça uma análise dos gráficos para constatar quais
ações ainda são pouco praticadas entre as pessoas
consultadas. Apresente as conclusões obtidas para a
turma.

RESPOSTAS POR NÍVEIS
DE COLABORAÇÃO

Arquivo da editora

5. Uma vez respondidos todos os questionários, faça um agrupamento das respostas de acordo com
os níveis de colaboração definidos no guia, calculando as porcentagens de respostas positivas para
cada nível.

Nível 1
Nível 3

Nível 2
Gráfico de exemplo elaborado pelo autor.

8. Por fim, crie uma campanha de conscientização para reforçar a importância dessas medidas, considerando
o público-alvo e as formas de comunicação mais eficientes para mobilizá-lo.
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Você estudou neste capítulo que a atual busca por um mundo sustentável envolve não somente a promoção de
práticas de extração de recursos naturais, de produção, de consumo e de descarte de dejetos de maneiras menos
impactantes ao meio ambiente, como também a adoção de medidas de combate à pobreza. Mas a compreensão
de que o combate aos problemas ambientais só pode obter êxito se os problemas sociais também forem atacados
nem sempre existiu. Ao analisar o organograma a seguir, você vai poder ter uma ideia de como a ideia de sustentabilidade foi sendo construída no tempo.
Organogramas são esquemas de apresentação sintética de informações que estabelecem conexões entre elas,
facilitando a visualização e leitura do conjunto. Neste caso, o organograma agrega informações no formato de
legendas a uma linha do tempo. Após a leitura das informações, resolva as questões do Roteiro de trabalho.

Desenhando um futuro responsável
Em cinco décadas, como a discussão sobre a sustentabilidade evoluiu

1972

1987

1992

1997

Conferência de Estocolmo –
Manifesto Ambiental

Comissão Brundtland –
Relatório Nosso Futuro Comum

Eco 92 – Agenda 21

Cúpula da Terra + 5 –
Protocolo de Kyoto

Pioneira ao estabelecer
bases para uma agenda
ambiental, dentre as
quais estava o desenvolvimento dentro de um
contexto saudável ao
meio ambiente.

O evento alertou para a
associação entre questões ambientais e sociais:
“Um mundo onde a
pobreza e a desigualdade
são endêmicas estará
sempre propenso a crises
ecológicas”.

Realizada no Rio, o evento
adotou a Agenda 21,
avançando na discussão ao
incluir como inimigos do
meio ambiente padrões de
consumo e a estrutura da
economia internacional.

Em sessão para revisar
a Agenda 21, as metas
para reduzir as emissões
de gases de efeito estufa
incluíram busca por
padrões sustentáveis
de energia e fim da
pobreza.

2000

2002

2012

2015

Cúpula do Milênio – Objetivos
do Desenvolvimento

Rio + 10

Rio + 20

Agenda 2030 (ODs) +
Acordo de Paris

Garantia de respeito
ao meio ambiente,
igualdade de gênero,
redução da mortalidade
infantil e educação
básica de qualidade
aparecem nas oito metas
estabelecidas aqui
pela ONU.

Em Johanesburgo, África
do Sul, a Cúpula Mundial
sobre Desenvolvimento
Sustentável fez um
balanço de conquistas e
desafios desde a Cúpula
da Terra de 1992.

No Rio, desenhou ações
para uma década nas
áreas de transporte,
energia, redução de
desastres. Temas como
economia verde e
desertificação entram
em destaque.

Em Nova York, países da
ONU definiram novos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
até 2030. Saneamento,
trabalho decente e
agricultura sustentável
aparecem aqui.

CARO, Juliana. ECOA, 20 jul. 2020. Disponível em: https://www.uol.com.br/ecoa/reportagens-especiais/floresta-em-pe-reduz-impacto-decrise-climatica-e-rombo-economico/index.htm#page6/. Acesso em: 13 abr. 2021.
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Roteiro de trabalho
1. De acordo com o organograma, que avanços foram obtidos em 1972?
2. É possível afirmar que, quinze anos após a Conferência de Estocolmo, a compreensão sobre as metas ambientais passou por mudanças significativas?
3. Em sua opinião, por que o consumo passou a ser considerado um fator importante para as metas de
sustentabilidade?
4. A partir de qual momento as pautas sociais ganharam mais peso nas metas de sustentabilidade?
5. Uma vez definidas as metas de sustentabilidade (como as apresentadas no organograma), cabe às instâncias
de governo de cada país, além de adotar medidas práticas, ajustar a legislação para cumprir as metas. Na organização federativa do Brasil, há leis municipais, estaduais e federais. Faça uma pesquisa na legislação do seu
município para descobrir se foram criadas leis motivadas por metas de sustentabilidade. A seu critério, amplie a
pesquisas para abarcar a legislação do seu estado ou as leis federais. Depois, organize as informações em uma
tabela, procurando relacionar cada lei encontrada com uma meta estabelecida pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, inserindo na coluna da esquerda a lei, incluindo o seu número e o ano, e na coluna da direita,
a meta relacionada.

A GRANDE Muralha Verde. Direção de Jared P. Scott. Inglaterra, 2019. (92 min).
Esse documentário, dirigido por Jared P. Scott e produzido pelo brasileiro Fernando Meirelles, tem como mote a proposta de formação da Grande Muralha Verde da África a
partir do plantio de milhões de árvores na borda sul do deserto do Saara. Mas as reflexões
geradas pelo filme vão além da execução do projeto, demonstrando como a escassez de
solo fértil se conecta com outros problemas, como a pobreza e a violência, que estimulam
os grandes fluxos de imigrantes e refugiados.

INSTITUTO Socioambiental (ISA). Disponível em: https://www.socioambiental.org/pt-br. Acesso em: 21 ago. 2020.
O Instituto Socioambiental é uma organização não governamental, sem
fins lucrativos, que atua na defesa de “bens e direitos sociais, coletivos e
difusos, relativos ao meio ambiente, ao patrimônio cultural, aos direitos
humanos e dos povos”. Trata-se de uma das mais importantes instituições
de engajamento em questões sociais e ambientais no Brasil, uma referência na produção e divulgação de estudos relativos aos povos indígenas.
No portal do ISA é possível encontrar publicações sobre monitoramento
de áreas protegidas, políticas de direito socioambiental, documentos históricos sobre a demarcação de territórios de indígenas, além de importante acervo com textos, fotos, mapas e vídeos sobre as tradições, línguas
e memórias dos povos tradicionais brasileiros.

Reprodução

Divulgação

OBJETIVOS de Desenvolvimento Sustentável. ONU, 2015. Disponível em:
https://nacoesunidas.org/pos2015/. Acesso em: 20 ago. 2020.
A ONU disponibiliza em seu portal um volume significativo de conteúdos relativos
aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Entre textos escritos e audiovisuais, há informações sobre a origem, fundamentos, conceitos, projetos em andamento e parcerias. Também há materiais de conscientização, de caráter lúdico,
destinados à população em geral; entre eles, um jogo de tabuleiro, disponível em:
https://nacoesunidas.org/vivaosobjetivos/. Acesso em: 20 ago. 2020.

ONU

LER, ASSISTIR, NAVEGAR
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Reprodução/Youtube

A HISTÓRIA das coisas. Direção de Annie Leonard. Estados Unidos, 2007.
(21 min). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=7qFiGMSnNjw.
Acesso em: 20 ago. 2020.
Neste documentário em formato de animação, a narradora e autora, Annie
Leonard, apresenta com detalhes as etapas do ciclo das mercadorias da produção ao consumo, da extração de matérias-primas ao descarte de dejetos.
No percurso, Leonard demonstra, didaticamente, como o consumo exagerado funciona como motor da cadeia produtiva, a qual provoca a exploração
predatória dos recursos naturais e a contaminação do meio ambiente por
meio do lançamento de resíduos tóxicos. O filme alcança, assim, o objetivo
de levar o espectador a refletir sobre seu papel para a sustentabilidade do planeta.

ENEM
1. No presente, observa-se crescente atenção aos efeitos da atividade humana, em diferentes áreas, sobre o
meio ambiente, sendo constante, nos fóruns internacionais e nas instâncias nacionais, a referência à sustentabilidade como princípio orientador de ações e propostas que deles emanam.
A sustentabilidade explica-se pela
a. incapacidade de se manter uma atividade econômica ao longo do tempo sem causar danos ao
meio ambiente.
b. incompatibilidade entre crescimento econômico acelerado e preservação de recursos naturais e de fontes
não renováveis de energia.
c. interação de todas as dimensões do bem-estar humano com o crescimento econômico, sem a preocupação com a conservação dos recursos naturais que estivera presente desde a Antiguidade.
d. proteção da biodiversidade em face das ameaças de destruição que sofrem as florestas tropicais devido
ao avanço de atividades como a mineração, a monocultura, o tráfico de madeira e de espécies selvagens.
e. necessidade de satisfazer as demandas atuais colocadas pelo desenvolvimento sem comprometer a capacidade de as gerações futuras atenderem suas próprias necessidades nos campos econômico, social
e ambiental.
2. O progresso
Eu queria não ver todo o verde da terra morrendo
E das águas dos rios os peixes desaparecendo
Eu queria gritar que esse tal de ouro negro
Não passa de um negro veneno
E sabemos que por tudo isso vivemos bem menos.
ROBERTO CARLOS; ERASMO CARLOS. Roberto Carlos. Rio de Janeiro: CBS, 1976 (fragmento).

O trecho da letra da canção avalia o uso de combustíveis fósseis com base em sua potencial contribuição
para aumentar o(a)
a. base da pirâmide etária.
b. alcance da fronteira de recursos.
c. degradação da qualidade de vida.
d. sustentabilidade da matriz energética.
e. exploração do trabalho humano.
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CAPÍTULO 6

3. “A Declaração Universal dos Direitos Humanos está completando 70 anos em tempos de desafios crescentes, quando o ódio,
a discriminação e a violência permanecem vivos”, disse a diretora-geral da Organização das Nações Unidas para a Educação,
a Ciência e a Cultura (Unesco), Audrey Azoulay.
“Ao final da Segunda Guerra Mundial, a humanidade inteira resolveu promover a dignidade humana em todos os
lugares e para sempre. Nesse espírito, as Nações Unidas adotaram a Declaração Universal dos Direitos Humanos como
um padrão comum de conquistas para todos os povos e todas as nações”, disse Audrey.
“Centenas de milhões de mulheres e homens são destituídos e privados de condições básicas de subsistência e
de oportunidades. Movimentos populacionais forçados geram violações aos direitos em uma escala sem precedentes.
A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável promete não deixar ninguém para trás – e os direitos humanos
devem ser o alicerce para todo o progresso.”
Segundo ela, esse processo precisa começar o quanto antes nas carteiras das escolas. Diante disso, a Unesco
lidera a educação em direitos humanos para assegurar que todas as meninas e meninos saibam seus direitos e os
direitos dos outros.
Disponível em: https://nacoesunidas.org. Acesso em: 3 abr. 2018 (adaptado).

Defendendo a ideia de que “os direitos humanos devem ser o alicerce para todo o progresso”, a diretora-geral da Unesco aponta, como estratégia para atingir esse fim, a
a. inclusão de todos na Agenda 2030.
b. extinção da intolerância entre os indivíduos.
c. discussão desse tema desde a educação básica.
d. conquista de direitos para todos os povos e nações.
e. promoção da dignidade humana em todos os lugares.
4. Segundo a Conferência de Quioto, os países centrais industrializados, responsáveis históricos pela poluição, deveriam alcançar a meta de redução de 5,2% do total de emissões segundo níveis de 1990. O nó da questão é o enorme custo desse processo, demandando mudanças radicais nas indústrias para que se adaptem rapidamente aos limites de emissão estabelecidos
e adotem tecnologias energéticas limpas. A comercialização internacional de créditos de sequestro ou de redução de gases
causadores do efeito estufa foi a solução encontrada para reduzir o custo global do processo. Países ou empresas que conseguirem reduzir as emissões abaixo de suas metas poderão vender este crédito para outro país ou empresa que não consiga.
BECKER, B. Amazônia: geopolítica na virada do II milênio. Rio de Janeiro: Garamond, 2009.

As posições contrárias à estratégia de compensação presente no texto relacionam-se à ideia de que
ela promove
a. retração nos atuais níveis de consumo.
b. surgimento de conflitos de caráter diplomático.
c. diminuição dos lucros na produção de energia.
d. desigualdade na distribuição do impacto ecológico.
e. decréscimo dos índices de desenvolvimento econômico.
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COMPETÊNCIAS E HABILIDADES
Esta obra foi elaborada considerando as Competências Gerais, Específicas e Habilidades a seguir.

Competências Gerais
6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas
alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com
liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade.
7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista
e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável
em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético
em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta.
8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade
para lidar com elas.
9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos
direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de
indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e
potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza.
10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade,
flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com
base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis
e solidários.

1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos
sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.
2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise
crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas,
elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e
criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas.
3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais,
das locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural.
4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como
Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica, para
se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao
entendimento mútuo.
5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas
práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar
e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.
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Competências Específicas
1. Analisar processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais nos âmbitos local, regional, nacional e mundial em diferentes
tempos, a partir da pluralidade de procedimentos epistemológicos, científicos e tecnológicos, de modo a compreender e posicionar-se
criticamente em relação a eles, considerando diferentes pontos de vista e tomando decisões baseadas em argumentos e fontes de natureza científica.
2. Analisar a formação de territórios e fronteiras em diferentes tempos e espaços, mediante a compreensão das relações de poder que
determinam as territorialidades e o papel geopolítico dos Estados-nações.
3. Analisar e avaliar criticamente as relações de diferentes grupos, povos e sociedades com a natureza (produção, distribuição e consumo) e
seus impactos econômicos e socioambientais, com vistas à proposição de alternativas que respeitem e promovam a consciência, a ética
socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional, nacional e global.
4. Analisar as relações de produção, capital e trabalho em diferentes territórios, contextos e culturas, discutindo o papel dessas relações na
construção, consolidação e transformação das sociedades.
5. Identificar e combater as diversas formas de injustiça, preconceito e violência, adotando princípios éticos, democráticos, inclusivos e solidários,
e respeitando os Direitos Humanos.
6. Participar do debate público de forma crítica, respeitando diferentes posições e fazendo escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao
seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade.
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Habilidades
(EM13CHS101) Identificar, analisar e comparar diferentes fontes e narrativas expressas em diversas linguagens, com vistas à compreensão
de ideias filosóficas e de processos e eventos históricos, geográficos, políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais.
(EM13CHS102) Identificar, analisar e discutir as circunstâncias históricas, geográficas, políticas, econômicas, sociais, ambientais e culturais
de matrizes conceituais (etnocentrismo, racismo, evolução, modernidade, cooperativismo/desenvolvimento etc.), avaliando criticamente
seu significado histórico e comparando-as a narrativas que contemplem outros agentes e discursos.
(EM13CHS103) Elaborar hipóteses, selecionar evidências e compor argumentos relativos a processos políticos, econômicos, sociais, ambientais, culturais e epistemológicos, com base na sistematização de dados e informações de diversas naturezas (expressões artísticas,
textos filosóficos e sociológicos, documentos históricos e geográficos, gráficos, mapas, tabelas, tradições orais, entre outros).
(EM13CHS104) Analisar objetos e vestígios da cultura material e imaterial de modo a identificar conhecimentos, valores, crenças e práticas
que caracterizam a identidade e a diversidade cultural de diferentes sociedades inseridas no tempo e no espaço.
(EM13CHS106) Utilizar as linguagens cartográfica, gráfica e iconográfica, diferentes gêneros textuais e tecnologias digitais de informação
e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar,
acessar e difundir informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.
(EM13CHS201) Analisar e caracterizar as dinâmicas das populações, das mercadorias e do capital nos diversos continentes, com destaque
para a mobilidade e a fixação de pessoas, grupos humanos e povos, em função de eventos naturais, políticos, econômicos, sociais, religiosos e culturais, de modo a compreender e posicionar-se criticamente em relação a esses processos e às possíveis relações entre eles.
(EM13CHS202) Analisar e avaliar os impactos das tecnologias na estruturação e nas dinâmicas de grupos, povos e sociedades contemporâneos (fluxos populacionais, financeiros, de mercadorias, de informações, de valores éticos e culturais etc.), bem como suas interferências
nas decisões políticas, sociais, ambientais, econômicas e culturais.
(EM13CHS205) Analisar a produção de diferentes territorialidades em suas dimensões culturais, econômicas, ambientais, políticas e sociais, no Brasil e no mundo contemporâneo, com destaque para as culturas juvenis.
(EM13CHS301) Problematizar hábitos e práticas individuais e coletivos de produção, reaproveitamento e descarte de resíduos em metrópoles, áreas urbanas e rurais, e comunidades com diferentes características socioeconômicas, e elaborar e/ou selecionar propostas de ação
que promovam a sustentabilidade socioambiental, o combate à poluição sistêmica e o consumo responsável.
(EM13CHS302) Analisar e avaliar criticamente os impactos econômicos e socioambientais de cadeias produtivas ligadas à exploração de
recursos naturais e às atividades agropecuárias em diferentes ambientes e escalas de análise, considerando o modo de vida das populações locais – entre elas as indígenas, quilombolas e demais comunidades tradicionais –, suas práticas agroextrativistas e o compromisso
com a sustentabilidade.
(EM13CHS303) Debater e avaliar o papel da indústria cultural e das culturas de massa no estímulo ao consumismo, seus impactos econômicos e socioambientais, com vistas à percepção crítica das necessidades criadas pelo consumo e à adoção de hábitos sustentáveis.
(EM13CHS304) Analisar os impactos socioambientais decorrentes de práticas de instituições governamentais, de empresas e de indivíduos, discutindo as origens dessas práticas, selecionando, incorporando e promovendo aquelas que favoreçam a consciência e a ética
socioambiental e o consumo responsável.
(EM13CHS305) Analisar e discutir o papel e as competências legais dos organismos nacionais e internacionais de regulação, controle e
fiscalização ambiental e dos acordos internacionais para a promoção e a garantia de práticas ambientais sustentáveis.
(EM13CHS306) Contextualizar, comparar e avaliar os impactos de diferentes modelos socioeconômicos no uso dos recursos naturais e na
promoção da sustentabilidade econômica e socioambiental do planeta (como a adoção dos sistemas da agrobiodiversidade e agroflorestal
por diferentes comunidades, entre outros).
(EM13CHS401) Identificar e analisar as relações entre sujeitos, grupos, classes sociais e sociedades com culturas distintas diante das transformações técnicas, tecnológicas e informacionais e das novas formas de trabalho ao longo do tempo, em diferentes espaços (urbanos e
rurais) e contextos.
(EM13CHS501) Analisar os fundamentos da ética em diferentes culturas, tempos e espaços, identificando processos que contribuem para
a formação de sujeitos éticos que valorizem a liberdade, a cooperação, a autonomia, o empreendedorismo, a convivência democrática e
a solidariedade.
(EM13CHS502) Analisar situações da vida cotidiana, estilos de vida, valores, condutas etc., desnaturalizando e problematizando formas
de desigualdade, preconceito, intolerância e discriminação, e identificar ações que promovam os Direitos Humanos, a solidariedade e o
respeito às diferenças e às liberdades individuais.
(EM13CHS503) Identificar diversas formas de violência (física, simbólica, psicológica etc.), suas principais vítimas, suas causas sociais,
psicológicas e afetivas, seus significados e usos políticos, sociais e culturais, discutindo e avaliando mecanismos para combatê-las, com
base em argumentos éticos.
(EM13CHS504) Analisar e avaliar os impasses ético-políticos decorrentes das transformações culturais, sociais, históricas, científicas e
tecnológicas no mundo contemporâneo, e seus desdobramentos nas atitudes e nos valores de indivíduos, grupos sociais, sociedades e
culturas.
(EM13CHS601) Identificar e analisar as demandas e os protagonismos políticos, sociais e culturais dos povos indígenas e das populações
afrodescendentes (incluindo as quilombolas) no Brasil contemporâneo considerando a história das Américas e o contexto de exclusão e
inclusão precária desses grupos na ordem social e econômica atual, promovendo ações para a redução das desigualdades étnico-raciais
no país.
(EM13CHS602) Identificar e caracterizar a presença do paternalismo, do autoritarismo e do populismo na política, na sociedade e nas
culturas brasileira e latino-americana, em períodos ditatoriais e democráticos, relacionando-os com as formas de organização e de articulação das sociedades em defesa da autonomia, da liberdade, do diálogo e da promoção da democracia, da cidadania e dos direitos
humanos na sociedade atual.
(EM13CHS604) Discutir o papel dos organismos internacionais no contexto mundial, com vistas à elaboração de uma visão crítica sobre
seus limites e suas formas de atuação nos países, considerando os aspectos positivos e negativos dessa atuação para as populações locais.
(EM13CHS605) Analisar os princípios da declaração dos Direitos Humanos, recorrendo às noções de justiça, igualdade e fraternidade,
identificar os progressos e entraves à concretização desses direitos nas diversas sociedades contemporâneas e promover ações concretas
diante da desigualdade e das violações desses direitos em diferentes espaços de vivência, respeitando a identidade de cada grupo e de
cada indivíduo.
(EM13CHS606) Analisar as características socioeconômicas da sociedade brasileira – com base na análise de documentos (dados, tabelas,
mapas etc.) de diferentes fontes – e propor medidas para enfrentar os problemas identificados e construir uma sociedade mais próspera,
justa e inclusiva, que valorize o protagonismo de seus cidadãos e promova o autoconhecimento, a autoestima, a autoconfiança e a
empatia.
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Apresentação

Esta obra tem como objetivo fundamental oferecer a possibilidade de um trabalho renovado na área de Ciências Humanas levando em conta as diretrizes expressas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Isso significa
propor um grande processo de renovação, na medida em que abandonamos a perspectiva estritamente disciplinar para construir uma proposta pedagógica que tem como foco a área de Ciências Humanas como um campo
de conhecimento mais amplo, agora denominada Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. A mudança de obras
disciplinares para área do conhecimento implica a criação de obras que não são a simples soma ou justaposição
de disciplinas, mas a construção de propostas interdisciplinares que levem em conta os conhecimentos de cada
disciplina para realizar uma análise de contextos sociais em diferentes tempos e espaços.
Para possibilitar a aprendizagem dos estudantes, é preciso levar em conta as expectativas, ansiedades e incertezas dos jovens em processo de formação, assim como as questões que os mobilizam. Trata-se certamente de um
caminho de mão dupla, um processo de ressignificação de ideias, de interação e troca entre professores e alunos.
Para se aproximar do contexto das diferentes juventudes, vemos a necessidade de constituir um ensino contextualizado, que é aquele que possibilita construir as aprendizagens inserindo os conteúdos na realidade vivida.
Para constituir esta proposta pedagógica, nossa principal ferramenta de trabalho é o texto, que pode se apresentar em diferentes linguagens: o artigo jornalístico, o texto literário, o poema, o ensaio, mas também a imagem,
a propaganda, a pintura, a história em quadrinhos, a tabela, o gráfico e os objetos da cultura material. Todos podem ser considerados textos que precisam ser “lidos” e interpretados. Mas quando lemos um texto sem a familiaridade com o gênero, sem ter domínio de habilidades de leitura e com pouca inserção nas práticas de letramento,
certamente haverá grande dificuldade em construir uma interpretação e propor um diálogo a partir do texto. O
mesmo ocorre com imagens ou outras linguagens, pois precisam ser observadas de forma reflexiva para que possamos extrair suas ideias. Ao analisar uma fotografia, por exemplo, não podemos apenas passar os olhos apressadamente sobre ela, como acontece muitas vezes no nosso cotidiano saturado de imagens. Vale lembrar que todas
as diferentes linguagens podem ser fontes de conhecimento para a área de Ciências Humanas. Ao analisar uma
propaganda de televisão, por exemplo, é possível refletir sobre a importância do consumismo para certos grupos
sociais no mundo capitalista. Assim, destacamos aqui a preocupação de propor uma obra em que os muitos textos
que nos ajudam a ler e interpretar o mundo em que vivemos estejam presentes para que os conhecimentos da área
de Ciências Humanas possam ser aprendidos. Entretanto, esse aprendizado só ocorrerá se nós, como educadores,
nos desafiarmos a propor o diálogo com os muitos textos inseridos na obra. Ler neste caso significa não apenas
obter informações, mas ser capaz de compreender as intenções do autor, as ideias que pretende comunicar, identificar os argumentos e ser capaz de desenvolver argumentos próprios para concordar ou discordar tendo em vista
também seus referenciais, conhecimentos e a realidade em que se vive.
Assim, para os autores, o conteúdo desta obra é tudo aquilo que se relaciona com o processo de aprendizagem, no seu sentido mais amplo. Significa colocar em destaque todos os pilares que constituem a sociedade em
que vivemos. Mas também são conteúdos fundamentais: aprender a observar, produzir e interpretar textos diversos; saber comparar, pesquisar, analisar, sintetizar e transferir conhecimentos. Também é parte do conteúdo ser
capaz de formular opiniões, argumentar e refletir acerca da realidade, tendo como referência os eventos sociais,
históricos e o conhecimento produzido pelas disciplinas que compõem a área.
Já é tempo de formar alunos que sejam capazes de mais do que apenas reproduzir conhecimentos prontos.
Não se formarão pessoas críticas somente com textos de autores críticos, é preciso um método que favoreça o
desenvolvimento de pessoas competentes, criadoras e reflexivas, capazes de organizar informações e produzir
ideias próprias.
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1. A BNCC e a especificidade da
área de Ciências Humanas
A obra da área de Ciências Humanas e Sociais
Aplicadas foi produzida e estruturada de acordo com
a proposta do novo Ensino Médio pela Base Nacional
Comum Curricular – BNCC, assim como também se
apropriou das novas Diretrizes Curriculares Nacionais –
DCN, e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Básica.
Prevista pela LDB e incorporada pela BNCC do Ensino
Médio, última etapa da educação básica, o currículo foi
organizado em quatro áreas de conhecimento. Dentre
as quatro áreas de conhecimento contempladas, encontramos a área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas,
que comporta os conteúdos disciplinares de Filosofia,
Geografia, História e Sociologia. A BNCC é um documento de caráter normativo que definiu o que nomeou
aprendizagens essenciais, para a superação de políticas
educacionais fragmentadas, e se propõe a equacionar
conteúdos fundamentais que devem ser ensinados em
todo o território brasileiro. De acordo com esses documentos oficiais, a divisão por áreas de conhecimento,
não necessariamente, exclui as disciplinas e seus objetos
específicos de estudo, mas, sim, busca a integração e o
fortalecimento das relações existentes entre elas. Como
você poderá conferir ao ler os capítulos desta coleção,
os conteúdos disciplinares frequentemente presentes
nos cursos de Ensino Médio não deixaram de existir,
mas passaram a ser tratados em uma perspectiva interdisciplinar e temática, a qual deve tornar possível que
[...] os estudantes desenvolvam a capacidade de estabelecer diálogos – entre indivíduos, grupos sociais e cidadãos de
diversas nacionalidades, saberes e culturas distintas –, elemento essencial para a aceitação da alteridade e a adoção
de uma conduta ética em sociedade. Para tanto, define habilidades relativas ao domínio de conceitos e metodologias
próprios dessa área. As operações de identificação, seleção,
organização, comparação, análise, interpretação e compreensão de um dado objeto de conhecimento são procedimentos
responsáveis pela construção e desconstrução dos significados do que foi selecionado, organizado e conceituado por um
determinado sujeito ou grupo social, inserido em um tempo,
um lugar e uma circunstância específicos (BNCC, p. 561-562).
Com base nesses princípios, a BNCC para a área de
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas propõe
[...] tematizar e problematizar algumas categorias da área,
fundamentais à formação dos estudantes: Tempo e Espaço; Territórios e Fronteiras; Indivíduo, Natureza, Sociedade,
Cultura e Ética; e Política e Trabalho. Cada uma delas pode
ser desdobrada em outras ou ainda analisada à luz das especificidades de cada região brasileira, de seu território, da
sua história e da sua cultura (BNCC, p. 562).
Tendo em vista essas categorias, definimos eixos
prioritários para cada um dos 6 volumes, sem, no entanto, considerar que elas serão discutidas apenas em
um volume, uma vez que podem ser retomadas em
outros eixos e conteúdos.
Um dos livros coloca como tema central explorar o
significado da vida em sociedade, pois, para além das

individualidades, os sujeitos se constituem como tal
por viverem também em um tempo e em um espaço,
os quais não os determinam, mas também não é possível compreender os indivíduos sem fazer referência
ao seu contexto social. Trata-se de um aprendizado
fundamental: compreender a realidade tendo em vista
a análise da sociedade em que estamos inseridos. O
modo como vivemos também não é uma herança da
natureza, mas algo que desenvolvemos ao longo da
vida com base no que a vida em sociedade nos ensina
tendo em vista uma cultura.
Essa perspectiva está em consonância com o que
propõe a BNCC como categorias da área a serem problematizadas, em especial, as categorias Indivíduo,
natureza, sociedade, cultura e ética.
Na construção de sua vida em sociedade, o indivíduo estabelece relações e interações sociais com outros indivíduos,
constrói sua percepção de mundo, atribui significados ao
mundo ao seu redor, interfere na natureza e a transforma,
produz conhecimento e saberes, com base em alguns procedimentos cognitivos próprios, fruto de suas tradições tanto
físico-materiais como simbólico-culturais. A forma como diferentes povos e sociedades estruturam e organizam o espaço
físico-territorial e suas atividades econômicas permite, por
exemplo, reconhecer a influência que esses aspectos exercem
sobre os diversos modos como esses grupos estabelecem
suas relações com a natureza, incluindo-se os problemas ambientais resultantes dessas interferências (BNCC, p. 565).
Os capítulos deste volume destacam as diferentes
experiências de vida em sociedade. Iniciamos com o
estudo da ciência e tecnologia e sua imbricação com
a vida social. Se, por um lado, a ciência é um produto
cultural e visa atender às reais necessidades materiais
da sociedade na qual está inserida, não devemos esquecer suas relações com a estrutura de poder e as
demais dimensões sociais e políticas da sociedade em
que vivemos. O capítulo 2 refere-se especificamente
às relações intrínsecas entre indivíduo e sociedade.
Todo indivíduo, desde o nascimento, está inserido
numa rede de relações: a começar pelas redes familiares, depois a da escola e, com o passar do tempo, a
integração em outras redes: a de amizades, trabalho,
política, religião etc. A integração nessas redes ativa
o processo de socialização, pelo qual aprendemos e
passamos a adotar valores, visões de mundo, comportamentos, hábitos, crenças. O capítulo 3 trata das
interações entre sociedade e natureza, propondo o reconhecimento de fenômenos naturais e de ações humanas que podem provocar impactos e alterações no
meio ambiente e, a partir da análise desses processos,
estimulando reflexões sobre as potenciais consequências para a dinâmica da natureza e para a qualidade
de vida das pessoas. O capítulo 4 realiza uma leitura
histórica do processo de formação das primeiras sociedades humanas. Leva em conta o próprio processo
de sedentarização e formação das primeiras cidades e
também a maneira como as sociedades e as relações
de poder se constituíram na Antiguidade. O capítulo 5
problematiza as dinâmicas de produção e de consumo
das sociedades capitalistas, instigando os estudantes a
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repensarem sua própria relação com o mundo do consumo – ou seja, de desejo pela acumulação irrestrita de
mercadorias e de hierarquização social por meio dos
bens e produtos consumidos –, bem como a se posicionarem diante das consequências ambientais provocadas
por tal modelo de organização social. O último capítulo
analisa como o desenvolvimento das sociedades humanas, especialmente nos últimos dois séculos, tem provocado alterações significativas no planeta. Procura identificar as ações antrópicas que têm causado impactos
preocupantes e catastróficos no Brasil e no mundo.
Outro volume coloca em foco as cidades, que se
constituíram historicamente como o espaço das trocas,
das relações comerciais, da vida política e cultural. Viver
na cidade é viver coletivamente, estar em constante troca; daí ser considerada um espaço de negociação política. No processo de constituição histórica das cidades,
o domínio sobre o território depende também das relações políticas. Ao colocar a cidade como tema central, a
obra se propõe a problematizar as diferentes temporalidades presentes em um mesmo espaço e a comparar as
diferentes organizações sociais buscando semelhanças e
diferenças, mudanças e rupturas estabelecidas ao longo
do tempo, não se limitando à dimensão cronológica.
A BNCC para a área de Ciências Humanas e Sociais
Aplicadas considera que:
Tempo e Espaço explicam os fenômenos nas Ciências
Humanas porque permitem identificar contextos, sendo categorias difíceis de se dissociar. No Ensino Médio, a análise
de acontecimentos ocorridos em circunstâncias variadas
torna possível compará-los, observar suas semelhanças e
diferenças, assim como compreender processos marcados
pela continuidade, por mudanças e por rupturas.
[...]
No espaço (em um lugar) se dá a produção, a distribuição e
o consumo de mercadorias. Nele são realizados fluxos de diversas naturezas (pessoas e objetos) e são desenvolvidas relações
de trabalho, com ritmos e velocidades variados (BNCC, p. 563).
O primeiro capítulo analisa os desafios enfrentados
pela cidade em sua dinâmica de constituição no contexto
contemporâneo. Esses desafios serão estudados a partir da investigação conceitual de o que seria uma cidade ideal. No capítulo 2 estudamos as cidades medievais
europeias e o processo de constituição das sociedades
capitalistas. No mundo medieval europeu, por um período, a vida rural passou a ter grande importância e a vida
urbana sofreu considerável redução. Na Baixa Idade Média, vê-se um processo de reorganização e crescimento
das cidades em razão do desenvolvimento do comércio.
Nesse contexto, procuramos discutir a organização da
vida econômica e do cotidiano dessas cidades em que o
universo cristão tem grande força política e regula a vida
social. Com a formação do Estado moderno tornaram-se
importantes as ideias de pátria, nação e território nacional, e as cidades-capitais foram criadas como símbolo do
poder constituído. Ao lado desses elementos está o próprio desenvolvimento do capitalismo, que desde fins da
Idade Média vem se constituindo como estrutura econômica, mas que só ganhou vigor a partir da crise do século
XIV na Europa. Constituem-se assim rupturas no que se
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refere à lógica da vida econômica, no mundo do trabalho
e na organização da vida cotidiana. Contudo, a criação
do mundo moderno não significou a negação absoluta
do mundo medieval, que continuou a se fazer presente
em muitos aspectos nas cidades modernas. O capítulo
3 aborda o impacto da industrialização para a vida nas
cidades, e as novas dinâmicas de trabalho impostas pela
industrialização, que vão provocar também movimentos
de resistência pela luta de direitos. O capítulo 4 retoma
o mundo contemporâneo e os diversos significados de
viver na cidade, evidenciando que há diferentes sentidos
que damos aos lugares dentro de uma mesma cidade. O
capítulo 5 busca destacar como se dá a imbricação da
dimensão espacial e social em meio urbano, mais precisamente a inter-relação entre território e desigualdades, já
que segregação sócio-espacial e gentrificação são características largamente compartilhadas por cidades brasileiras e latino-americanas. Por fim, o capítulo 6 tem como
tema central as dinâmicas urbanas, suas funções, transformações e temporalidades.
Há ainda o volume que trabalha com as categorias
território e fronteiras destacadas na BNCC para a área de
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. O sentido de território e as fronteiras estabelecidas se relacionam também
com as disputas pelo poder e pela riqueza, que, por sua
vez, se relacionam com as formas de dominação cultural.
Assim, podemos analisar a conquista europeia da América, mas também as disputas por territórios na contemporaneidade, que obrigam muitos a abandonarem sua terra
natal, como expressão dessas disputas considerando as
suas especificidades históricas. Conforme a BNCC:
Território é uma categoria usualmente associada a uma
porção da superfície terrestre sob domínio de um grupo e
suporte para nações, estados, países. É dele que provêm alimento, segurança, identidade e refúgio. Engloba as noções
de lugar, região, fronteira e, especialmente, os limites políticos e administrativos de cidades, estados e países, sendo,
portanto, esquemas abstratos de organização da realidade.
Associa-se território também à ideia de poder, jurisdição,
administração e soberania, dimensões que expressam a diversidade das relações sociais e permitem juízos analíticos.
Fronteira também é uma categoria construída historicamente. Ao expressar uma cultura, povos definem fronteiras,
formas de organização social e, por vezes, áreas de confronto
com outros grupos. A conformação dos impérios coloniais, a
formação dos Estados Nacionais e os processos de globalização problematizam a discussão sobre limites culturais e fronteiras nacionais. Os limites, por exemplo, entre civilização e
barbárie geraram, não raro, a destruição daqueles indivíduos
considerados bárbaros. Temos aí uma fronteira sangrenta.
Povos com culturas e saberes distintos em muitos casos foram separados ou reagrupados de forma a resolver ou agravar conflitos, facilitar ou dificultar deslocamentos humanos,
favorecer ou impedir a integração territorial de populações
com identidades semelhantes (BNCC, p. 564).
O primeiro capítulo do livro tem como objetivo dar
início à discussão que permeará todo o volume: o papel
dos Estados na construção dos territórios e fronteiras,
na medida em que esses conceitos se tornaram funda-

mentais para concepção moderna de país. O capítulo 2
busca refletir sobre as complexidades e dificuldades no
encontro com o outro, daqueles que atravessam as fronteiras e vão buscar um lugar em outro país. Encontro em
um sentido amplo, não só individual, mas em termos
coletivos, históricos, territoriais, sociais, políticos e econômicos. O capítulo 3 analisa os primeiros séculos da
história de formação do território brasileiro, integrado
ao império português, colocando em evidência os conflitos e lutas entre os povos indígenas e os europeus na
disputa pelo território e a dominação cultural imposta
pelos europeus. Em continuidade ao processo de dominação e conquista das terras brasileiras, o capítulo 4
conceitua a escravidão em diferentes períodos históricos, a partir do estudo de sociedades que conceberam a
condição de escravo e constituíram regimes de trabalho
escravista. Destaca a imigração forçada dos africanos
trazidos ao Brasil pelo comércio internacional de escravizados, retirados de suas culturas. O capítulo 5 trata
das populações tradicionais existentes no Brasil e suas
reivindicações pelo reconhecimento e proteção de seus
territórios. Ele está mais concentrado em torno do caso
dos povos indígenas e quilombolas, de sua mobilização
social pelos direitos territoriais e das iniciativas legais do
Estado brasileiro em fazer respeitá-los, notadamente a
partir da Constituição Federal de 1988. Por fim, o capítulo 6 analisa as transformações do território brasileiro e
alguns dos principais conflitos e disputas que envolvem
sua ocupação atual por diferentes agentes territoriais.
A política e o trabalho são categorias estruturantes
da vida social que estão presentes de modo central em
outro livro da coleção. O trabalho é compreendido aqui
não apenas no que se refere às atividades profissionais,
mas a todo processo de organização da vida social que
exige dos indivíduos mobilizar recursos para fazer com
que seja possível garantir a sobrevivência de si mesmo
e dos outros. Já a política refere-se às disputas que envolvem os diferentes grupos sociais pela obtenção de
riquezas e pelo domínio dos espaços de poder.
A política é entendida enquanto ação e inserção do indivíduo na pólis, na sociedade e no mundo, incluindo o viver coletivo e a cidadania. As discussões em torno do bem
comum e do público, dos regimes políticos e das formas de
organização em sociedade, as lógicas de poder estabelecidas
em diferentes grupos, a micropolítica, as teorias em torno do
Estado e suas estratégias de legitimação e a tecnologia interferindo nas formas de organização da sociedade são alguns
dos temas que estimulam a produção de saberes nessa área.
[...]
A categoria trabalho, por sua vez, comporta diferentes
dimensões – filosófica, econômica, sociológica ou histórica: como virtude; como forma de produzir riqueza, de dominar e de transformar a natureza; como mercadoria; ou
como forma de alienação. Ainda é possível falar de trabalho como categoria pensada por diferentes autores: trabalho como valor (Karl Marx); como racionalidade capitalista
(Max Weber); ou como elemento de interação do indivíduo
na sociedade em suas dimensões tanto corporativa como

de integração social (Émile Durkheim). [...] Seja qual for o
caminho ou os caminhos escolhidos para tratar do tema, é
importante destacar a relação sujeito/trabalho e toda a sua
rede de relações sociais (BNCC, p. 567-568 ).
No capítulo 1 serão analisados os princípios gerais que
sustentam a doutrina liberal com base na obra do inglês
John Locke, um dos criadores do liberalismo. Propõe-se
também o estudo dos desdobramentos dessa doutrina
entre os séculos XVIII e XIX, na filosofia política e nas
transformações das formas de governo. O segundo capítulo tem como foco a Revolução Francesa, que rompeu
com as estruturas sociais e a organização do poder político, repercutindo em outros países da Europa, da América
e em outras partes do mundo. Já no capítulo 3 serão investigadas as relações entre as mulheres e o universo do
trabalho, abordando e problematizando as diferentes formas de inserção feminina no emprego remunerado, bem
como as imposições históricas do trabalho doméstico às
mulheres, a desvalorização das profissões consideradas
femininas e as desigualdades que advêm do modo como
nossa sociedade se organizou. Já no capítulo 4 conheceremos pensadores e movimentos sociais contrários ao
capitalismo, entre os séculos XIX e XX, e quais foram os
resultados concretos das mudanças efetivadas. Para isso,
estudaremos as teorias e os projetos políticos do anarquismo e do socialismo, bem como as experiências políticas de países que fizeram revoluções socialistas, como
a extinta União Soviética (URSS), China e Cuba. O quinto
capítulo propõe o estudo de diversos aspectos relacionados à temática do trabalho, refletindo sobre seu papel na
organização das sociedades. O último capítulo propõe a
reflexão sobre os impactos da tecnologia em nossa vida,
com base no papel que a manipulação de dados e de
informações pessoais tem assumido na gestão da cultura,
do trabalho e da política.
Os processos de ruptura e conflitos são o principal
foco do volume que trata de várias transformações políticas, sociais e também no campo da cultura. O livro
tem especial ênfase na história brasileira e nos vários
processos de transformação ocorridos entre os séculos
XIX e XX levando em conta as relações sociais que se
constituíram historicamente nesta sociedade. O livro
vem a atender o que está indicado na BNCC para o
Ensino Médio, ao considerar que é proposta da área de
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, especialmente
no que se refere às categorias de tempo e espaço ao
Analisar, comparar e compreender diferentes sociedades, sua cultura material, sua formação e desenvolvimento
no tempo e no espaço, a natureza de suas instituições, as
razões das desigualdades, os conflitos, em maior ou menor
escala, e as relações de poder no interior da sociedade ou
no contexto mundial são algumas das aprendizagens propostas pela área para o Ensino Médio.
[...] Espaço está associado aos arranjos dos objetos de diversas naturezas e, também, às movimentações de diferentes
grupos, povos e sociedades, nas quais ocorrem eventos,
disputas, conflitos, ocupações (ordenadas ou desordenadas)
ou dominações (BNCC, p. 563).
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O capítulo 1 trata das relações de poder presentes
nas sociedades em uma perspectiva histórica e filosófica,
incluindo as relações de dominação, servidão, o sentido
de liberdade e as formas de autoritarismo que se contrapõem à constituição de sociedades democráticas.
O capítulo 2 analisa os processos de ruptura com a dominação colonial na América, levando em conta os projetos
de sociedade que se constituíram a partir dos grupos sociais e políticos que lideraram esses processos. O capítulo 3 retoma os vários movimentos de resistência que se
constituíram no Brasil entre o império e a república em
um contexto marcado por uma estrutura de poder autoritário que reprimia duramente as manifestações populares. Foram muitas as tentativas de transformação política
e social duramente reprimidas pelas forças do governo. O
capítulo 4 abre espaço para analisar as Guerras Mundiais
e seus impactos para o Brasil, uma vez que o nazifascismo
terá influência na organização do poder no Brasil, ocorrendo também uma forte reorganização da geopolítica
mundial. Os capítulos 5 e 6 tratam da sociedade brasileira
no período Vargas e durante a ditadura militar, colocando em evidência as disputas pelo poder, em especial o
processo de alternância entre períodos democráticos e
ditatoriais, fazendo com que vários movimentos de resistência se constituam neste período.
Há ainda o volume que analisa diferentes contextos
sociais e históricos para refletir sobre as diferentes dimensões e sentidos da cultura na organização e constituição das sociedades, sempre destacando a diversidade
que resulta muitas vezes em disputas e conflitos. Chama a atenção que a referência ao tema da cultura está
presente na descrição das várias categorias incluídas na
BNCC como centrais para a área de Ciências Humanas e
Sociais Aplicadas. Conforme a BNCC, a categoria cultura
[...] remete à ação de cultivar saberes, práticas e costumes em
um determinado grupo. Na tradição metafísica, a cultura foi
apresentada em oposição à natureza. Atualmente, as Ciências Humanas compreendem a cultura a partir de contribuições de diferentes campos do saber. O caráter polissêmico da
cultura permite compreender o modo como ela se apresenta a
partir de códigos de comunicação e comportamento, de símbolos e artefatos, como parte da produção, da circulação e
do consumo de sistemas culturais que se manifestam na vida
social. Os indivíduos estão inseridos em culturas (urbanas, rurais, eruditas, de massas, populares, regionais, locais etc.) e,
dessa forma, são produtores e produto das transformações
culturais e sociais de seu tempo (BNCC, p. 566).
O capítulo 1 discute o conceito de cultura trabalhando
com as noções de homogeneidade e diversidade, considerando que cada sociedade produz sua própria cultura
e é reflexo dela. As diferentes culturas promovem a diversidade e a riqueza de um povo segundo a sociedade
e o tempo. O capítulo analisa também as relações entre
natureza e cultura e suas implicações para o meio ambiente. O capítulo 2 trata a cultura como um elemento relacional, vivo e dinâmico da vida humana, que está aberto
às transformações ao longo do tempo. Compreende a
cultura como alteridade, problematizando as teorias ra152
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cistas que fundamentaram práticas de violência ao longo
da história e as diferentes manifestações contemporâneas
do etnocentrismo. O capítulo 3 traz a história das culturas africanas como constitutivas da formação da cultura
brasileira. Identifica permanências das culturas africanas
na cultura brasileira e discute também os conflitos culturais que se constituíram em uma estrutura social que
tem o racismo como um de seus pilares de diferenciação
social. O capítulo 4 retoma a história da Amazônia, especificando as lutas e conflitos presentes na região levando
em conta também a diversidade cultural relacionada à
presença de diversos povos indígenas que sofreram, desde o período colonial, com a imposição de um modelo
cultural imposto pelos europeus, que também tomaram
grande parte de suas terras. No capítulo 5 são apresentados exemplos de projetos e iniciativas que, alinhados aos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável definidos pela
ONU, buscam soluções e meios para superar alguns dos
principais problemas do Brasil e do mundo hoje. Dessa
forma, o capítulo coloca lado a lado a questão cultural,
com o tema da diversidade e da conservação ambiental.
O capítulo 6 trata da chamada nova ordem mundial, que
expressa o resultado das tramas e embates geopolíticos
que nos permitem vislumbrar as tensões entre a tentativa
de monopólio do poder internacional exercido por uma
única superpotência, os Estados Unidos, e os outros protagonistas mundiais, como China, Rússia e os países europeus. Nessas disputas, coloca-se também como questão
a supremacia e o domínio cultural.

2. Organização e funcionamento
da obra
A obra está organizada em um fluxo contínuo que
combina textos e imagens que conduzem a narrativa
didática dos temas de cada capítulo por meio de seções com atividades reflexivas a partir de diferentes
linguagens e gêneros discursivos. Os textos didáticos
fazem frequentemente citações de autores reconhecidos na área de Ciências Humanas na perspectiva de
colocar os estudantes em contato com pesquisadores
e textos acadêmicos produzidos na área.
Deve-se mencionar ainda que não há uma sequência preestabelecida para o uso de cada um dos
módulos da coleção. Cabe ao grupo de professores
estabelecer quais módulos usar em qual ordem.

2.1. Seções da obra
Ler documento/canção/texto jornalístico/
poema/dados estatísticos/ imagem/
documento visual/paisagem/mapa/
diagrama
A leitura é parte constitutiva do trabalho na área de
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Não é possível
avançar na aprendizagem na área se o estudante não tem
familiaridade com os gêneros de textos que enfrenta nem
domínio de habilidades de leitura, e tem pouca inserção
nas práticas de letramento. Sem isso, certamente haverá

grande dificuldade em construir uma interpretação, construir conceitos e propor um diálogo a partir do texto. O
mesmo ocorre com imagens ou outras linguagens que
também são textos que precisam ser lidos em uma perspectiva multimodal. As imagens, por exemplo, precisam
ser observadas de forma reflexiva para que possamos extrair suas ideias e compreender as intenções do autor. As
muitas atividades propostas nesta seção vão utilizar textos em diferentes linguagens propondo o trabalho com
habilidades como comparar, observar, analisar e produzir
reflexões diversas com base na leitura e no diálogo entre
o grupo de estudantes e o professor.

Ponto de vista
Todo trabalho acadêmico está fundamentado no princípio da dissertação, ou seja, é possível defender um ponto
de vista, uma opinião, desde que com base em argumentos. Esse princípio vale também para os debates políticos,
textos jornalísticos e até mesmo para um diálogo informal.
Sendo assim, essa seção privilegia textos de autores que
defendem claramente um ponto de vista, expondo seus
argumentos. Em alguns casos, há diferentes pontos de
vista, e eles podem ser bastante polêmicos. O aluno deverá, primeiramente, ser capaz de identificar as opiniões e
os argumentos. Em seguida, deverá elaborar uma opinião
própria, concordando ou discordando do autor, apresentando novos argumentos com base no que já foi trabalhado, em uma pesquisa ou na experiência pessoal.

Narrativas
A seção traz textos de pessoas que contam algo relacionado ao tema do capítulo, permitindo uma discussão
inicial acerca do que vai ser problematizado no capítulo. Em especial, trata-se de um depoimento que traz a
concretude daquilo que será objeto de discussão. É a
história de alguém que conta como era viver naquele
contexto, dando uma dimensão bastante real do problema. Em alguns capítulos, realizamos a conexão destes
depoimentos com conteúdos mais conceituais trabalhados ou ainda em alguma outra seção, como é o caso de
Releitura, presente no final da maioria dos capítulos.

Pesquisa
A pesquisa no âmbito escolar coloca a possibilidade
de o estudante ser introduzido na metodologia para a
pesquisa na área, além de permitir que os jovens não
sejam apenas receptores de informações prontas, mas
possam ter um papel ativo na construção do conhecimento, trazendo novos elementos e ideias para a reflexão junto ao professor e aos colegas. As propostas
apresentam roteiros com um passo a passo para os
estudantes na perspectiva de oferecer o caminho para
que uma determinada estratégia de pesquisa tenha
maior rigor metodológico. Nas propostas apresentadas serão solicitados: levantamento de dados quantitativos, pesquisa bibliográfica, estudo qualitativo com
grupo focal, pesquisa envolvendo construção de questionário e definição de amostra, além de análise de mídias sociais. É essencial que o trabalho de pesquisa seja

acompanhado pelo professor, mas é preciso garantir
também que serão elaboradas conclusões próprias dos
estudantes baseadas nos dados levantados em campo.

Pare e Pense
Esta seção aparece junto aos textos explicativos dos
temas dos capítulos. Serve como um apoio para a leitura
do texto, sendo propostas questões que não se limitem
à identificação de informações do texto, mas que permitam refletir e realizar extrapolações em relação ao que
está sendo discutindo, realizando, na medida do possível, relações com o contexto vivido. É importante nesta
seção promover o diálogo coletivo com a turma, comparando as respostas e criando uma reflexão coletiva sobre
os possíveis significados daquele conteúdo e as diferentes leituras realizadas. É importante também considerar
que os textos podem sempre sugerir diferentes leituras e
compreensões, sendo essencial os estudantes poderem
manifestar sua leitura e comparar com as outras leituras para formular um pensamento próprio, indo além
da simples acumulação e sobreposição de informações.

Releitura
Esta seção é um esforço de síntese e elaboração de conclusões acerca dos temas relacionados ao mundo em que
vivemos, à luz do que foi trabalhado ao longo do capítulo.
Trata-se de verificar se as opiniões levantadas inicialmente
foram reelaboradas e enriquecidas. Com isso, retoma-se o
assunto estudado a partir de um tema e busca-se definir
uma opinião, que não precisa ser unânime nem monopólio do professor. Pode ser até coletiva, desde que discutida
em classe e fruto de um consenso, mas é possível também
apresentar divergências, se forem fundamentadas em argumentos. Nesta seção vislumbram-se ainda possíveis soluções e encaminhamentos práticos. Aqui será importante
a elaboração de textos dissertativos, assim como a utilização de outras linguagens: exposição oral, trabalhos com
artes plásticas, literatura, quadrinhos etc.

Enem
A ênfase desta seção é o trabalho com questões do
Enem. Contudo, não é objetivo da obra apenas selecionar baterias de testes. As questões devem ser trabalhadas
como textos, ou seja, precisam ser lidos, entendidos e interpretados. Com isso, o que se pretende é instrumentalizar o aluno para que possa responder a questões desses
concursos, chamando a atenção para as especificidades
de cada instituição na elaboração das questões. A escolha
do Enem, e não de outros vestibulares, relaciona-se com o
fato de que esse exame tem caráter nacional e se relaciona
diretamente com a BNCC, uma vez que sua construção
também leva em conta as orientações da BNCC.

Ler, assistir, navegar
Consiste na indicação de livros, artigos, filmes,
documentários e sites que podem ampliar os conceitos e ideias trabalhadas no capítulo. É sempre acompanhado de um pequeno texto informativo sobre o
conteúdo da obra.
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2.2. Possibilidades de organização do
tempo de trabalho com cada um
dos capítulos
A organização do tempo depende, evidentemente,
da quantidade de aulas semanais atribuídas para as aulas de Ciências Humanas em cada um dos anos letivos
do Ensino Médio em uma determinada rede de ensino
ou escola.
Cada volume da obra está organizado em 6 capítulos que incluem textos, imagens, mapas, infográficos
e diversas atividades, além de sugestões de leitura, filmes e sites.
Ao trabalhar a obra, não é necessário que se siga
a ordem dos capítulos tal qual está indicada no livro,
pois um planejamento conjunto dos professores da área
de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas pode decidir
trabalhar os capítulos em outra ordem ou de forma simultânea. O essencial é que existam espaços de planejamento conjunto dos professores da área para que seja
possível organizar um roteiro de trabalho coerente do
ponto de vista pedagógico e também com relação à seleção de capítulos e atividades a serem trabalhadas por
cada professor da área.
Consideramos que seja possível trabalhar um volume em um semestre, caso a área tenha uma carga
horária aproximada de 4 aulas por semana e exista um
planejamento realizado com bastante sintonia entre os
professores da área.
É importante salientar que a proposta da obra implica destinar tempo da aula para que se possa problematizar e discutir os textos e atividades com os
estudantes, não limitando o trabalho a simples leitura
ou execução mecânica das atividades. Deve haver espaço para debates, para discutir diferentes opiniões e
construir respostas com base nas várias intervenções e
reflexões realizadas no coletivo.
As atividades de pesquisa exigem um planejamento específico, uma vez que, muitas vezes, são realizadas em um percurso mais longo com várias etapas

de trabalho, incluindo uma fase de problematização,
pesquisa de campo e produção de resultados.

3. O trabalho com competências
e habilidades na obra em uma
perspectiva interdisciplinar
Na BNCC, competência é definida como
[...] a mobilização de conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores para resolver demandas complexas
da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho (BNCC, p. 8).
Ainda conforme o documento:
Ao definir essas competências, a BNCC reconhece que
a “educação deve afirmar valores e estimular ações que
contribuam para a transformação da sociedade, tornando-a
mais humana, socialmente justa e, também, voltada para
a preservação da natureza” (BRASIL, 2013), mostrando-se
também alinhada à Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU) (BNCC, p. 8).
As competências no âmbito da BNCC destacam o
sentido de mobilizar conhecimentos para enfrentar as
demandas da vida cotidiana, seja no campo da cidadania, seja no campo do mundo do trabalho. Na competência 1, por exemplo, os conhecimentos histórico,
social e cultural têm como finalidade contribuir para
a construção de uma sociedade justa, democrática e
inclusiva. O mesmo ocorre na competência 5, que se
refere às tecnologias digitais de informação e comunicação, que precisam ser compreendidas e utilizadas
no exercício do protagonismo e da autoria na vida pessoal e coletiva. Também a competência 7 explicita que
aprender a argumentar com base em fatos e dados é
essencial para promover os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável.
Essas competências estão presentes na obra nos diferentes livros e capítulos, nos quais se indicam as competências gerais que serão foco específico de atenção.

COMPETÊNCIAS GERAIS da EDUCAÇÃO BÁSICA (BNCC)
1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural
e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção
de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.
2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a
investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas,
elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas.
3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também
participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural.
4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática
e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em
diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo.
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5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma
crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para
se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas
e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.
6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer
escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia,
consciência crítica e responsabilidade.
7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e
defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos
humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e
global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta.
8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se
na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e
capacidade para lidar com elas.
9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar
e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da
diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza.
10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e
determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos,
sustentáveis e solidários.

Além das competências gerais, temos as competências específicas para a área de Ciências Humanas e Sociais
Aplicadas para o Ensino Médio. Elas se constituem como
pilar da organização dos capítulos em cada um dos livros.
Logo no início de cada capítulo indicamos quais são as
competências específicas nele trabalhadas, sendo que
nas atividades são indicadas as habilidades relacionadas a
cada uma das competências indicadas.
Conforme indica o quadro abaixo, com as competências específicas e seu detalhamento, também neste
caso está sendo valorizada a capacidade de mobilizar
conhecimentos para enfrentar situações do cotidiano.
Coloca-se como centro a ampliação do repertório e o
desenvolvimento de metodologias e conhecimentos
que possam contribuir para uma leitura crítica da vida
social, como ocorre na competência 3, por exemplo, em
que se propõem “alternativas que respeitem e promovam a consciência, a ética socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional, nacional e

global”. O mesmo ocorre na competência 5, em que
se propõe identificar e combater as várias formas de injustiça. Ou ainda na competência 6, que coloca como
foco a possibilidade de ampliar o exercício da cidadania.
Tais proposições criam a necessidade de uma abordagem bastante específica em cada um dos volumes,
pois não se trata apenas de compilar um conjunto de
conhecimentos enciclopédicos consagrados em cada
uma das disciplinas da área. O essencial é construir uma
problematização reunindo conhecimentos das quatro
disciplinas convidando o estudante a ter uma postura
ativa na realização do trabalho escolar, de modo que
ao final deste processo ele não tenha apenas acumulado informações, mas desenvolvido capacidades para
constituir-se como cidadão que toma decisões e expressa opiniões e ideias na vida social. Assim, as ideias
filosóficas, os conhecimentos históricos, geográficos e
as análises sociológicas são o ponto de partida para a
formação de um cidadão crítico, capaz de desenvolver
argumentos com base em fatos e dados.

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DO ENSINO MÉDIO (BNCC)
Competência específica

1

Detalhamento

Analisar processos políticos, econô- • Ampliar as capacidades dos estudantes de elaborar hipóteses e compor armicos, sociais, ambientais e culturais
gumentos com base na sistematização de dados;
nos âmbitos local, regional, nacional e
• compreender e utilizar determinados procedimentos metodológicos para
mundial em diferentes tempos, a partir
discutir criticamente as circunstâncias históricas favoráveis à emergência de
da pluralidade de procedimentos epismatrizes conceituais dicotômicas (modernidade/ atraso, Ocidente/Oriente,
temológicos, científicos e tecnológicos,
civilização/barbárie, nomadismo/sedentarismo etc.), contextualizando-as de
de modo a compreender e posicionarmodo a identificar seu caráter redutor da complexidade efetiva da realidade;
-se criticamente em relação a eles, con•
operacionalizar conceitos como etnicidade, temporalidade, memória, identisiderando diferentes pontos de vista e
dade, sociedade, territorialidade, espacialidade etc. e diferentes linguagens e
tomando decisões baseadas em argunarrativas que expressem culturas, conhecimentos, crenças, valores e práticas.
mentos e fontes de natureza científica.
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Comparar e avaliar a ocupação do espaço e a delimitação de fronteiras, como
também o papel dos agentes responsáveis por essas transformações. Os atores sociais (na cidade, no campo, nas zonas limítrofes, em uma região, em
um Estado ou mesmo na relação entre Estados) são produtores de diferentes
territorialidades nas quais se desenvolvem diferentes formas de negociação e
conflito, igualdade e desigualdade, inclusão e exclusão. Dada a complexidade
das relações de poder que determinam as territorialidades, dos fluxos populacionais e da circulação de mercadorias, é prioritário considerar o raciocínio
geográfico e estratégico, bem como o significado da história, da economia e
da política na produção do espaço.

2

Analisar a formação de territórios e
fronteiras em diferentes tempos e espaços, mediante a compreensão das
relações de poder que determinam as
territorialidades e o papel geopolítico
dos Estados-nações.

3

• Analisar os paradigmas que refletem pensamentos e saberes de diferenAnalisar e avaliar criticamente as retes grupos, povos e sociedades (incluindo-se os indígenas, quilombolas e
lações de diferentes grupos, povos e
demais povos e populações tradicionais), levando em consideração suas
sociedades com a natureza (produformas de apropriação da natureza, extração, transformação e comercialição, distribuição e consumo) e seus
zação de recursos naturais, suas formas de organização social e política, as
impactos econômicos e socioambienrelações de trabalho, os significados da produção de sua cultura material e
tais, com vistas à proposição de alterimaterial e suas linguagens.
nativas que respeitem e promovam a
•
Compreender os significados de objetos derivados da indústria cultural, os
consciência, a ética socioambiental e o
instrumentos publicitários utilizados, o funcionamento da propaganda e do
consumo responsável em âmbito local,
marketing, sua semiótica e seus elementos persuasivos, os papéis das novas
regional, nacional e global.
tecnologias e os aspectos psicológicos e afetivos do consumismo.

4

• Compreender o significado de trabalho em diferentes culturas e sociedades,
suas especificidades e os processos de estratificação social caracterizados por
Analisar as relações de produção, cauma maior ou menor desigualdade econômico-social e participação política.
pital e trabalho em diferentes territó• Utilizar indicadores de emprego, trabalho e renda sejam par favorecer a
rios, contextos e culturas, discutindo o
compreensão tanto da sociedade e suas implicações sociais quanto das dipapel dessas relações na construção,
nâmicas de mercado delas decorrentes.
consolidação e transformação das so•
Investigar as transformações técnicas, tecnológicas e informacionais com
ciedades.
ênfase nas novas formas de trabalho, bem como seus efeitos, especialmente
em relação aos jovens e às futuras gerações.

5

• Compreender os fundamentos da ética em diferentes culturas, estimulando
o respeito às diferenças (linguísticas, culturais, religiosas, étnico-raciais etc.),
Identificar e combater as diversas forà cidadania e aos Direitos Humanos.
mas de injustiça, preconceito e vio•
Ao realizar esse exercício na abordagem de circunstâncias da vida cotidiana,
lência, adotando princípios éticos,
os estudantes podem desnaturalizar condutas, relativizar costumes e percedemocráticos, inclusivos e solidários, e
ber a desigualdade, o preconceito e a discriminação presentes em atitudes,
respeitando os Direitos Humanos.
gestos e silenciamentos, avaliando as ambiguidades e contradições presentes em políticas públicas tanto de âmbito nacional como internacional.

6

• Propõe que os estudantes percebam o papel da política na vida pública,
discutam a natureza e as funções do Estado e o papel de diferentes sujeitos
e organismos no funcionamento social, e analisem experiências políticas à
Participar do debate público de forma
luz de conceitos políticos básicos.
crítica, respeitando diferentes posições
e fazendo escolhas alinhadas ao exer- • A política deve ser explorada como instrumento que permite às pessoas
cício da cidadania e ao seu projeto de
explicitar e debater ideias, abrindo caminho para o respeito a diferentes
vida, com liberdade, autonomia, consposicionamentos em uma dada sociedade.
ciência crítica e responsabilidade.
• Espera-se que os estudantes reconheçam que o debate público – marcado
pelo respeito à liberdade, autonomia e consciência crítica – orienta escolhas e
fortalece o exercício da cidadania e o respeito a diferentes projetos de vida.

4. O trabalho organizado por
áreas de conhecimento e as
disciplinas da área de Ciências
Humanas e Sociais Aplicadas
A publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais
para o Ensino Fundamental e Médio, nos anos 1990,
enfatizou que o ensino na área de Ciências Humanas
não deveria se restringir a um modelo de ensino reprodutivo, que enfatizava a memorização e a informação
156

MANUAL DO PROFESSOR

de fatos, ignorando a experiência do estudante. Nessa
forma de ensinar, o trabalho é centrado no professor;
limitando-se a um monólogo. Busca-se, por sua vez,
um modelo de ensino que pode ser denominado como
produtivo, no qual a construção de conceitos leva em
consideração a experiência do educando. O professor
se torna o mediador do diálogo, o coordenador do trabalho que envolve pesquisa, reflexão, atividades coletivas e a construção de uma opinião própria com base
nas informações levantadas, nos argumentos trabalhados. O conteúdo passa a ser, então, um meio para a

construção do conhecimento, fornecendo ingredientes
para que o aluno se torne um adulto autônomo, capaz
de tomar decisões, transformando-se, enfim, no sujeito do próprio processo histórico.
Em um passado recente, a informação era por si o
principal instrumento do professor na elaboração de
sua aula. Para os alunos, muitas vezes, a escola era praticamente a principal forma de exploração do mundo
além das fronteiras familiares. Nesse período, a informação transmitida pelo professor era rica de sentido,
uma vez que quase somente ele poderia trazê-la, possuindo um significado em si. Tratava-se efetivamente
de uma descoberta. No Brasil, o rádio começou a se
popularizar nos anos 1930, e a televisão chegou ao país
em 1950, mas só se tornou praticamente universal nos
anos 1980. A internet só se tornou realidade para uma
minoria da população nos anos 1990.
O censo demográfico do IBGE, realizado no ano
2010, indicava que 84,3% da população brasileira vivia nas cidades. Para perceber como são recentes essas
mudanças, destacamos que em 1940 somente 31,4%
da população vivia em cidades e que somente em 1970
a população urbana ultrapassou a rural (IBGE. Anuário
estatístico do Brasil. Rio de Janeiro, 1996. v. 3). Dessa
forma, podemos nos referir à predominância da vida urbana no Brasil há apenas pouco mais de quatro décadas.
No século XXI, a imensa maioria da população
possui acesso à luz elétrica, o que possibilitou que, em
2018, 96% dos brasileiros possuíssem ao menos uma
televisão e 93% da população possuía um telefone celular. Além disso, 67% dos domicílios tinham acesso à
internet conforme a pesquisa TICs Domicílios.
Esses números nos fazem refletir sobre o que significa
aprender e ensinar nessa sociedade tecnológica, na qual
a informação não é universal, porém muito mais acessível
que em nosso passado recente. Jornais distribuem gratuitamente, ou a um preço módico, fascículos de enciclopédias que antes nos obrigavam a reunir muitas economias
para adquiri-las. Sites gratuitos nos oferecem bibliotecas
de informação que ocupariam salões inteiros e nos obrigariam a consultar fichários sem a agilidade dos sistemas
de busca informatizados. Serviços de busca, como o
Google, disponibilizavam ao internauta o acesso a mais
de 1,7 bilhão de sites em 2020. Não há praticamente nenhum assunto que não possa ser explorado com maior
ou menor profundidade. Muitas informações nunca seriam encontradas se não fosse a internet.
Além disso, concorrem com o ensino formal das escolas os programas de televisão, programas de auditório, propagandas, vídeos do Youtube, enfim, imagens
que constroem valores, ensinam maneiras de falar, ditam comportamentos e criam um ideal de futuro, ou
seja, fazem parte do processo educacional informal.
Moradores de cidades do interior do Brasil podem
hoje, ainda que geograficamente isolados, ter acesso a
informações da mesma forma que um cidadão carioca,
porto-alegrense, recifense ou paulistano, por exemplo.
Voltemos, então, ao problema inicial: como educar
alguém hoje somente com uma proposta pedagógica
meramente informativa? Que significado isso produz
em nossos adolescentes na área de Ciências Humanas e

Sociais Aplicadas? Ela poderia funcionar há algumas décadas, quando apenas o professor detinha grande parte
das informações, que abriam o horizonte dos alunos,
transformando o conhecimento em algo significativo. Já
na atualidade, algo que os alunos fazem com muita facilidade é “caçar” informação, até com mais habilidade
do que aqueles que não nasceram na era da informação.
Para os estudantes do século XXI, a narrativa sobre a chegada de Cabral ao litoral brasileiro não é uma
história que só o professor pode contar. Há inúmeros
sites, por exemplo, que mostram essa história de variadas maneiras: por meio de vídeos, imagens, animações, textos jornalísticos, escolares e acadêmicos.
Isso não significa a redução ou desvalorização do
papel do professor, mas uma mudança. O professor
deixa de ser o único detentor da informação para ser o
mediador de um processo permeado pela interatividade. Ele precisa analisar criticamente as inúmeras fontes
de pesquisa e ajudar o aluno a escolher caminhos, tendo em vista o saber constituído da disciplina. Conforme Vani Moreira Kenski:
O excesso de informações nas redes implica a emergência de novos mediadores. No espaço educacional amplo, esses mediadores se apresentam não como professores – no
sentido tradicional de ser o que professa, o que anuncia a
“verdade” para os alunos que precisam dessa iluminação,
através do conhecimento das coisas. Esses novos mediadores podem ser identificados como educadores, capazes de
orientar sem dirigir o processo em construção pelo grupo, e
como comunicadores – no sentido da produção do diálogo,
da interpretação e da intercomunicação entre todos os participantes de uma mesma comunidade de ensino-aprendizagem, entre outras coisas. A participação desses mediadores
no meio dos aprendizes se dá no sentido de orientar o grupo
para o foco do processo que está sendo trabalhado, evitando a dispersão, a confusão. O papel de mediador se amplia
no estímulo para que todos estejam conectados, atentos,
participantes. Como educador, ele orienta o caminho, fornece trilhas confiáveis, estimula a reflexão crítica, a produção
criativa. Como conciliador, o mediador procura integrar os
dissidentes, aplacar os conflitos e estabelecer um clima profícuo de confiança ampliada entre todos, princípio básico
para a atuação em conjunto e a colaboração. (KENSKI, V. M.
Educação e comunicação: interconexões e convergências.
Educação e Sociedade. Campinas: Cedes. v. 29, n. 104, out.
2008. Especial, p. 654.)
A BNCC chama a atenção também para o novo contexto em que estamos imersos em uma cultura digital:
Há que se considerar, ainda, que a cultura digital tem
promovido mudanças sociais significativas nas sociedades
contemporâneas. Em decorrência do avanço e da multiplicação das tecnologias de informação e comunicação e do
crescente acesso a elas pela maior disponibilidade de computadores, telefones celulares, tablets e afins, os estudantes
estão dinamicamente inseridos nessa cultura, não somente
como consumidores. Os jovens têm se engajado cada vez
mais como protagonistas da cultura digital, envolvendo-se
diretamente em novas formas de interação multimidiática e
multimodal e de atuação social em rede, que se realizam de
modo cada vez mais ágil. Por sua vez, essa cultura também
apresenta forte apelo emocional e induz ao imediatismo de
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respostas e à efemeridade das informações, privilegiando
análises superficiais e o uso de imagens e formas de expressão mais sintéticas, diferentes dos modos de dizer e argumentar característicos da vida escolar.
Todo esse quadro impõe à escola desafios ao cumprimento do seu papel em relação à formação das novas gerações.
É importante que a instituição escolar preserve seu compromisso de estimular a reflexão e a análise aprofundada e contribua para o desenvolvimento, no estudante, de uma atitude
crítica em relação ao conteúdo e à multiplicidade de ofertas
midiáticas e digitais. Contudo, também é imprescindível que
a escola compreenda e incorpore mais as novas linguagens e
seus modos de funcionamento, desvendando possibilidades
de comunicação (e também de manipulação), e que eduque
para usos mais democráticos das tecnologias e para uma participação mais consciente na cultura digital. Ao aproveitar o
potencial de comunicação do universo digital, a escola pode
instituir novos modos de promover a aprendizagem, a interação e o compartilhamento de significados entre professores e
estudantes (BNCC, p. 61).
O britânico David Buckingham, estudioso da cultura
digital e suas implicações para o campo da educação,
alerta para a necessidade de construir uma alfabetização digital que ensine os estudantes a fazerem um uso
crítico das mídias digitais e redes sociais.
Se quisermos usar a internet, os jogos ou outros meios
digitais para ensinar, precisamos equipar os alunos para
compreendê-los e ter uma visão crítica desses meios: não
podemos considerá-los simplesmente como meios neutros
de veicular informações e não devemos usá-los de um modo
meramente funcional ou instrumental. Precisamos, nesse
caso, é de uma concepção coerente e rigorosa de “alfabetização digital” – em outras palavras, do que as crianças
precisam saber sobre esses meios. Isso é muito mais do que
uma questão de know-how ou de habilidades funcionais. As
crianças precisam desenvolver uma capacidade crítica que
lhes permita compreender como a informação é produzida,
disseminada e consumida e como ela adquire significado
(BUCKINGHAM, 2008).
Essa dimensão é essencial para a área de Ciências
Humanas e Sociais Aplicadas, uma vez que uma das tarefas essenciais da área é incentivar o estudante a construir uma postura crítica em relação às questões da vida
social para que seja capaz de construir perspectivas para
si mesmo e para a sociedade.
Mas precisamos perguntar ainda de que maneira,
nesse contexto, o trabalho por área de conhecimentos pode ser uma estratégia adequada para a escola
do século XXI. Conforme o que já foi explicitado anteriormente, o conhecimento meramente enciclopédico
já não faz sentido diante de todo o desenvolvimento
tecnológico e disponibilidade de informações existentes que estão ao alcance de um grande número de
pessoas. Com isso, o maior desafio está na construção
de competências e habilidades que tornem os estudantes e cidadãos capazes de analisar, interpretar e tomar
posição sobre o mundo que o cerca.
Ocorre, entretanto, que os conhecimentos não são
por natureza disciplinares, ao contrário, são naturalmente interdisciplinares. Os fenômenos sociais não se
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explicam somente pela História ou somente pela Geografia ou pela Filosofia ou pela Sociologia. Somente
com o olhar interdisciplinar, recorrendo aos conhecimentos e conceitos produzidos pelo conjunto da área
se torna possível realizar uma análise consistente da
vida social em diferentes tempos e espaços. Analisar
o significado da vida na cidade, por exemplo, pode
ser uma tarefa para qualquer uma das disciplinas da
área, mas certamente será uma análise muito mais rica
e adequada se for feita pelo conjunto das disciplinas
em uma perspectiva interdisciplinar, que pode também
incluir outras disciplinas que vão além da área.
É frequente verificarmos na escola sobreposições
de temas e conteúdos nas diferentes disciplinas que
fazem referência a conceitos e problemas comuns,
mas que são tratados em uma perspectiva estanque.
Na perspectiva por área de conhecimento, ganha-se a
possibilidade de romper com essa fragmentação, sendo necessário, entretanto, o diálogo constante entre os
educadores das várias disciplinas para planejar e alinhar
os conhecimentos disciplinares em uma proposta organizada por área de conhecimento.

4.1. As disciplinas da área de Ciências
Humanas e Sociais Aplicadas
Filosofia
Como uma das disciplinas da área de Ciência Humanas e Sociais Aplicadas, a Filosofia assume um papel
colaborativo na perspectiva interdisciplinar dessa obra.
Desse modo, não se trata, no amplo escopo dos conteúdos abordados, de repetir as fórmulas presentes em
outros materiais e livros didáticos de Filosofia. Assim,
não nos pareceu adequado assumir uma abordagem
histórica ou temática em que fossem tratados temas,
autores ou sistemas filosóficos, dentro de um enfoque
que prioriza conteúdos. Não obstante a pertinência
dessas abordagens, a articulação com as demais disciplinas que compõem a área de Ciência Humanas e
Sociais Aplicadas exigia uma nova forma de abordagem filosófica. Essa decisão não significa, entretanto,
abdicar do modo genuinamente filosófico de pensar,
no qual o levantamento de hipóteses, a construção de
argumentos e o diálogo conceitualmente fundamentado aliam-se à dúvida sistemática, tal como preconizado
pela BNCC (cf. p. 548). Esse modo filosófico de pensar
está presente na forma como os temas de cada volume são apresentados, desenvolvidos e discutidos. Para
tanto, adotamos os seguintes passos metodológicos:
• Apresentação do tema a partir de perguntas que
colocam em evidência situações, dilemas, problemas e conceitos, provocando o estudante a
questionar-se sobre a forma como esses temas
são compreendidos na vida comum. Trata-se de
um movimento inicial, a partir do qual introduzimos um universo conceitual e teórico que propicie o levantamento de problemas que possam ser
trabalhados em uma perspectiva filosófica, mas
articulados com as demais disciplinas da área.
• Esse universo é posteriormente alimentado com
textos de diferentes gêneros, inclusive da tradição
filosófica, visando o aprofundamento e a amplia-

ção da base conceitual, o que é fundamental para
a construção de uma argumentação consistente
e a sistematização do raciocínio, promovendo,
portanto, um exercício filosófico de pensamento.
• As atividades propostas têm em vista fortalecer o
protagonismo juvenil, incentivando o engajamento com práticas cooperativas para a formulação
e resolução dos problemas propostos, conforme
recomendado pela BNCC (cf. p. 562). Esse protagonismo está diretamente alinhado com uma
formação ética que promova o respeito às diferenças entre povos e pessoas e à diversidade cultural, amparado na compreensão da importância
dos direitos humanos (cf. BNCC, p. 567).
Diante da nova realidade social que vivemos, fruto
da globalização e das transformações produzidas pelo
mundo virtual, a formação ética assume novas perspectivas, daí a importância de uma reflexão filosófica
sobre os impactos da tecnologia nas mais diversas dimensões das relações sociais, culturais e com a natureza. Assim, o exercício filosófico de pensamento coloca-se a serviço de uma formação que, no âmbito próprio
do Ensino Médio, promova não só compreensão da
complexidade do mundo atual, mas a consciência de
princípios fundamentais, como a defesa da igualdade,
da liberdade e da justiça. Nesse contexto, as competências e habilidades, respectivamente no sentido de
“saber” e “saber fazer” (cf. BNCC, p. 13), são mobilizadas nas diferentes atividades propostas, com o objetivo
de desenvolver a autonomia intelectual fundamentada
em valores cognitivos, sociais e éticos.

Sociologia
No conjunto deste material a presença da Sociologia e sua articulação com as outras Ciências Sociais,
como a Antropologia e a Ciência Política, tem o objetivo de colaborar com a formação crítica e propositiva
dos estudantes dentro das discussões da área de Ciências Humanas. Os acúmulos da Sociologia entram nesta obra a partir de dois principais eixos: um de contribuição teórica, traçando pontes entre o conhecimento
científico sobre a sociedade e as experiências contemporâneas vividas pelos estudantes, e, outro, de aporte
procedimental para o protagonismo dos jovens na realização de pesquisas sociais durante o Ensino Médio.
A Sociologia e as Ciências Sociais configuram-se
como área disciplinar interessada no desenvolvimento
de métodos e técnicas de pesquisas específicas para a
compreensão da vida e modos de organização dos diferentes grupos sociais e, em especial, têm fornecido ferramentas de análise sobre a realidade contemporânea.
Neste material, tal vigor científico é marcado nas diversas atividades de leituras e pesquisas, nas quais revisões
bibliográficas e orientações para a produção ou análise
de dados quantitativos e qualitativos possibilitarão uma
postura analítica dos estudantes. Esse eixo de atuação e
contribuição da Sociologia no material de Ciências Humanas dá base prioritariamente ao desenvolvimento da
Competência Específica 1, possibilitando aos estudantes
“analisar processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais” tomando como pressuposto “a pluralidade de procedimentos epistemológicos, científicos e

tecnológicos” e garantindo rigor analítico aos argumentos que fundamentarão seus posicionamentos, pontos
de vistas e decisões.
Em paralelo, a contribuição disciplinar da Sociologia
à formação de Ciências Humanas se dá também em nível teórico e de qualificação conceitual. Conceitos são
como ferramentas para a análise do mundo que fazem
as engrenagens de uma pesquisa funcionar e fundamentam um olhar mais refinado, complexo e crítico
sobre aquilo que está a nossa volta. No conjunto desse
material, a discussão sobre os conceitos de sociedade,
cultura, indivíduo, antropoceno, capitalismo, trabalho,
território, consumo, poder, diferença e desigualdade,
tão caros ao pensamento sociológico, cumprem exatamente esse papel de qualificação analítica dos estudantes. Nessas discussões, as Competências 3 e 4
são especialmente trabalhadas quando apresentamos
caminhos tanto para o estudante analisar e avaliar criticamente “as relações de diferentes grupos, povos e sociedades com a natureza” quanto para discutir o lugar
das relações de trabalho “na construção, consolidação
e transformação das sociedades”.
A complexificação analítica proporcionada pelo conhecimento sociológico é o que nos ajuda a refinar,
enfim, as bases para o desenvolvimento das Competências 5 e 6, em que os estudantes são chamados ao
protagonismo de ações e posicionamentos contra a
desigualdade, injustiça e violência, participando ativamente e de modo cientificamente embasado no debate público. Neste material, o conjunto de ferramentas
analíticas e procedimentais oferecido pela Sociologia é
acionado para contribuir com o aprendizado do estudante sobre a realidade na qual está inserido, sabendo
correlacioná-la aos seus processos históricos, seus contextos locais, regionais ou globais e, finalmente, às reponsabilidades éticas e aos compromissos sociais que
a contemporaneidade exige.

Geografia
O papel da Geografia no âmbito escolar é contribuir
para que o estudante seja capaz de entender a realidade a partir da leitura do espaço, compreendendo-o
como fruto das interações da sociedade no e com o
meio natural. Ao elaborar esta obra partimos da premissa de que a Geografia deve formar para a cidadania
e auxiliar o estudante a ler o espaço geográfico no qual
está inserido e do qual é agente de transformação, pois:
A atividade humana é produtora, por meio dela o homem transforma a natureza e a constitui em objeto de
conhecimento (produção cultural) e, ao mesmo tempo,
transforma a si mesmo em sujeito de conhecimento. (CAVALCANTI, 2005, p. 189.)
A partir da década de 1970, desenvolveu-se no Brasil a chamada Geografia Crítica, como um contraponto
à Geografia Tradicional, pautada na descrição e quantificação dos fenômenos espaciais sem, no entanto, propor análises que permitissem compreender a realidade
evidenciando suas contradições. Mesmo com diferentes concepções, houve consenso sobre a importância
dessa renovação que possibilitou novas perspectivas e
análises do espaço geográfico, redefinindo a Geografia
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como ciência social e contribuindo para o desenvolvimento do pensamento crítico e autônomo, que valoriza a cidadania e a ação social transformadora.
Na década de 1990, as categorias de análise da
Geografia passam a ser valorizadas como instrumentos
de análise da realidade, permitindo compreender as diferentes paisagens, que expressam as disputas de poder no espaço (território) e que evidenciam as relações
dos indivíduos com o seu espaço de vivência (lugar). As
categorias nos ajudam a analisar os aspectos ambientais, culturais, econômicos, históricos, que, por sua vez,
contribuem para a compreensão das diferentes regiões
e das conexões que são estabelecidas entre elas. Assim
as categorias ou conceitos estruturantes da Geografia,
como o lugar, a paisagem, o território, a região, a natureza e a sociedade, permitem a leitura do espaço de
forma abrangente e inter-relacional, considerando o
sujeito como parte desse todo e incluindo as múltiplas
influências percebidas no cotidiano do estudante.
Essas premissas vão ao encontro das proposições
que embasam a BNCC, e corroboram com a ideia de
que a Geografia é uma ciência espacial e como tal deve
contribuir para o desenvolvimento do pensamento espacial do estudante, que se tornará capaz de utilizar
seu repertório de conhecimentos, competências e habilidades para compreender as relações que os objetos
e fenômenos espaciais estabelecem entre si.
Nessa perspectiva, as categorias de análise da geografia devem ser entendidas como lentes para a leitura da realidade e não podem ser ensinadas por si
sós, como parte de um objetivo de aprendizagem que
se fecha nele mesmo, mas de forma que o estudante parta da análise dessas categorias como meio de
compreender as relações estabelecidas em um dado
lugar pela sociedade que ocupa esse espaço. Desse
modo, entender como os seres humanos interferem
nos elementos do meio natural e como se apropriam
dos recursos que nele se encontram, transformando
a paisagem nesse processo, por exemplo, mostra-se
mais importante do que o domínio estático sobre a
definição de paisagem em si. Os conceitos estruturantes ou categorias de análise da Geografia, em vez de
enquadrados em definições pré-estabelecidas, devem
servir à problematização de contextos com suas variáveis próprias, sem isolá-las nem imobilizar sua dinâmica.
Em nossa perspectiva, a cartografia é entendida
como uma linguagem da Geografia. Por meio das representações cartográficas, obtemos informações que
nos permitem compreender como se dão os arranjos
espaciais; da mesma forma, o domínio sobre as técnicas da cartografia nos possibilita representar fenômenos diversos como forma de síntese e expressão de sua
manifestação espacial.
Os conteúdos e abordagens propostos nesta coleção
que se vinculam à Geografia Escolar e se apresentam
associados aos das demais disciplinas da área de Ciências Humanas, possibilitam ao estudante experiências
de aprendizagem alinhadas aos princípios da formação
integral, por meio dos quais se verá como protagonista
na construção social do espaço geográfico, descobrindo seu lugar no mundo e desenvolvendo uma postura
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crítica diante de problemáticas contemporâneas, como
as disparidades sociais, as tensões geopolíticas, os desafios da globalização, as questões socioambientais,
as transformações culturais, técnicas e científicas que
transformam as relações sociais e as relações do ser humano com a natureza. Procuramos promover a análise
dos fenômenos em diferentes escalas, compreendendo
que o lugar de vivência também é produto e fator das
dinâmicas regionais e globais, mobilizando habilidades
e munindo os estudantes de capacidades que permitam
compreender e transformar a realidade.

História
No que se refere à disciplina de História, desde a
primeira metade do século XX, os materiais didáticos
vêm sendo organizados quase exclusivamente por critérios cronológicos. Quer dizer, a partir do momento
em que se começa a ensinar História como disciplina
independente, inicia-se um ciclo de conteúdos organizados cronologicamente. Começa-se ou pela chegada
dos europeus à América, ou pela origem do ser humano, seguindo pela história antiga, medieval, moderna,
contemporânea até os dias atuais. Nos livros didáticos,
isso foi feito de duas formas.
Primeiramente separava-se História Geral de História do Brasil. Eram criados, assim, volumes dedicados a
um e outro universo do conhecimento histórico. Mais
recentemente, foram criados os livros de História integrada, nos quais a história brasileira aparece ao lado
da história de outros países da América e da Europa.
Nesse modelo, o que une a história europeia à história brasileira são os marcos cronológicos. Dessa forma,
podem ser organizados programas de curso nos quais
o aluno estuda a Revolução Russa, em seguida a República Velha brasileira e depois o nazifascismo.
Há, com certeza, ligações entre esses assuntos.
Mas devemos afirmar, também, que há mais particularidades que afinidades, pois o que justifica o agrupamento são somente as datas em que os eventos
ocorreram.
Há nessa maneira de organizar o trabalho com a
disciplina a suposta intenção de ensinar toda a história. Será isso possível? Claro que não. Toda a história
abarca uma infinidade de assuntos, períodos, espaços,
realidades e temas. Na verdade, o que se denomina
“toda a história”, ainda hoje, são duas coisas: os velhos
currículos anteriormente obrigatórios, impostos pelos
governos federais, estaduais e municipais ao longo da
ditadura militar brasileira, ou, ainda, os programas dos
vestibulares mais concorridos, que em muitos casos
também são uma herança daqueles velhos currículos.
Quanto ao mundo vivido, este, em geral, só cabe
nas páginas finais, depois de abordado todo o processo. Em muitos casos, o volumoso trabalho anual
impede que se chegue até ele. Assim, em respeito à
cronologia, estudamos a origem do capitalismo, mas
não estabelecemos nenhuma relação com o capitalismo que está em nossos bolsos, casas, outdoors, sonhos e desejos. Estudamos a Revolução Industrial e
não pensamos no plano urbanístico de nossas cidades
industriais, nos problemas ambientais e nas questões
relacionadas ao mercado de trabalho e sua forma de

organização. Com medo de não esgotar os assuntos
prometidos no plano de ensino, o professor, em geral,
sufoca a contextualização, tirando do estudo aquilo que
ele teria de mais orgânico. Por isso, podemos afirmar
que o ensino pautado somente em critérios cronológicos e informativos transforma-se em uma camisa de
força para o professor.
O que se quer colocar em evidência, somente, é que
a maneira como muitos materiais didáticos são criados
não favorece o trabalho produtivo, estimulando, ao contrário, a memorização e o ensino somente informativo,
sem estimular o diálogo. Ou seja, não há contextualização, tampouco se favorece o trabalho interdisciplinar.
Sobre a memorização, deve-se ainda considerar as observações da historiadora Circe Bittencourt:
É preciso, no entanto, na crítica aos métodos mnemônicos,
identificar que tipo de memorização está sendo considerada
desnecessária e passível de ser descartada. Parece acertado
afirmar que a crítica feita é contra um tipo de memorização
mecânica, do “saber de cor”, da pura repetição, e não contra o
desenvolvimento da capacidade intelectual de memorizar. Essa
distinção deve ser feita para evitar que se julgue totalmente
desnecessário desenvolver nos alunos a capacidade de memorizar acontecimentos, no caso da História, e referenciá-los no
tempo e no espaço, para que, com base neles, se estabeleçam
outras relações de aprendizado. Parece-nos que reside neste
ponto, ou seja, na confusão entre a memorização mecânica e
a memorização consciente, a necessidade de particularizar a
crítica contra esse método de aprendizagem.
Outro aspecto que precisa ser considerado sobre o problema da memorização como método de ensino e aprendizagem é o de situá-lo historicamente, para evitar uma
análise anacrônica. A difusão desse método ocorreu em
determinado contexto histórico. Quando situamos as práticas culturais do século XIX e início do século XX, podemos
refletir com maior lucidez sobre o papel da memorização na
formação dos alunos, especialmente no tocante à História,
disciplina considerada “decorável” por excelência.
BITTENCOURT, C. Ensino de História: fundamentos e métodos.
São Paulo: Cortez, 2004. p. 71.

Não se deve crer que seja necessário exterminar a
cronologia ou deixar de trabalhar com assuntos clássicos. Não é possível estudar História sem ter um bom
domínio da cronologia, pois ela é uma ferramenta essencial do historiador. Não posso discutir um fenômeno
relacionado à Idade Média se não sou capaz de localizá-la no tempo e no espaço, considerando as implicações
de situar tal evento no século X e não no XVIII.
O que é necessário, sim, é organizar os programas
e cursos de História considerando os conhecimentos
significativos para os estudantes. Nosso objetivo não
pode ser somente a cronologia, é preciso haver uma
rede temática que atribua significado aos eventos. É
preciso construir um problema, que pode estar relacionado à cidadania, à questão da igualdade, da terra,
da juventude, da saúde, do lazer, da cultura, da política, da economia, do preconceito, enfim, é preciso que
esse diálogo faça sentido, pois só assim a História se
transformará em uma linguagem capaz de estabelecer
uma relação entre o passado e o presente, resgatando
experiências vividas e nos fazendo refletir sobre o presente e o futuro que queremos viver.

É preciso encarar a História como um diálogo
constante entre o presente e o passado, nos mais diferentes espaços. Os conteúdos são todos aqueles
pertinentes aos objetivos do professor e ao grupo de
alunos. É preciso que a História exerça o espírito crítico, que seja uma linguagem capaz de falar de nosso
tempo, de sentimentos e questões que extrapolam os
limites do conhecimento histórico.
Estamos ainda de acordo com as afirmações do historiador Holien Bezerra, segundo o qual:
[…] é dever da escola, e direito dos alunos do Ensino Fundamental e Médio, oferecer e trabalhar os conjuntos de conhecimentos que foram socialmente elaborados e que os estudiosos
consideram necessários para o exercício da cidadania. […] Já é
consenso que a escola não tem por finalidade apenas transmitir
conhecimentos. Passa a ser consenso também, entre os profissionais da História, ainda que com menor intensidade, que
os conteúdos a serem trabalhados em qualquer dos níveis de
ensino/pesquisa (básico, médio, superior, pós-graduado) não
é todo o conhecimento socialmente acumulado e criticamente
transmitido a respeito da trajetória da humanidade. Forçosamente, devem ser feitas escolhas e seleções.
BEZERRA, H. G. Ensino de História: conteúdos e conceitos básicos. In:
KARNAL, L. História na sala de aula: conceitos, práticas e propostas.
São Paulo: Contexto, 2004. p. 38.

Nesse sentido, o trabalho organizado por área de
conhecimento cria uma nova perspectiva para a disciplina de História, pois a perspectiva histórica se junta
aos conhecimentos das outras disciplinas da área para
criar uma problematização que permite o diálogo entre
passado e presente e, com base nesse diálogo, analisar a complexidade das sociedades em que estamos
inseridos.

5. As juventudes do século XXI e
a construção de uma proposta
de trabalho para o Ensino Médio
na área de Ciências Humanas e
Sociais Aplicadas
Os jovens são o público prioritário do Ensino Médio. São considerados jovens, na atualidade, as pessoas que se situam na faixa etária de 15 a 29 anos.
No Ensino Médio, a idade esperada dos estudantes é
de 15 a 17 anos. Entretanto, em 2019, conforme dados do Ministério da Educação, 26% dos estudantes
tinham idade superior ao esperado. Nas redes públicas, essa distorção etária chegou a 32% em 2019,
em relação ao primeiro ano do Ensino Médio. Com
isso, evidencia-se que muitos jovens que estão no Ensino Médio, especialmente nas redes públicas, têm 18
anos ou mais.
Quanto ao perfil desses jovens, precisamos considerar primeiramente que não existe um modelo único
de juventude: o que existe são juventudes. No Brasil,
cerca de 20% dos jovens de 15 a 17 anos trabalhavam
em 2012, conforme aponta a Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios (PNAD). Nesse sentido, afirma
o pesquisador Juarez Dayrell:
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No Brasil, a juventude não pode ser caracterizada
pela moratória em relação ao trabalho, como é comum
nos países europeus. Ao contrário, para grande parcela
de jovens, a condição juvenil só é vivenciada porque trabalham, garantindo o mínimo de recursos para o lazer, o
namoro ou o consumo. Mas isso não significa, necessariamente, o abandono da escola, apesar de influenciar
no seu percurso escolar. As relações entre o trabalho e
o estudo são variadas e complexas e não se esgotam na
oposição entre os termos. Para os jovens, a escola e o
trabalho são projetos que se superpõem ou poderão sofrer ênfases diversas, de acordo com o momento do ciclo
de vida e as condições sociais que lhes permitam viver a
condição juvenil. (DAYRELL, 2007, p. 1109.)
Sobre as diferentes juventudes, Dayrell afirma ainda que
[...] é preciso enfatizar que as práticas culturais juvenis não
são homogêneas e se orientam conforme os objetivos que
as coletividades juvenis são capazes de processar, num contexto de múltiplas influências externas e interesses produzidos no interior de cada agrupamento específico. Em torno
do mesmo estilo cultural podem ocorrer práticas de delinquência, intolerância e agressividade, assim como outras
orientadas para a fruição saudável do tempo livre ou, ainda,
para a mobilização cidadã em torno da realização de ações
solidárias. (DAYRELL, 2007, p. 1109.)
Ocorre que, muitas vezes, educadores consideram
ao juventude como uma fase “natural” de desenvolvimento humano em que a juventude tem um caráter homogêneo, desconsiderando que em cada grupo social
existem diferentes formas de ser jovem e de lidar com
a juventude.
Outro engano são as aproximações que se expressam em fórmulas como “no tempo em que eu era jovem” ou “a minha geração”, pelas quais se faz referência a um jovem que existiu em determinado tempo
mas que não necessariamente serve de parâmetro de
identificação com o jovem do tempo presente, uma
vez que ser jovem não tem o mesmo sentido em qualquer tempo e lugar. Por isso, para pensar o jovem no
Brasil é preciso ter em conta a grande diversidade de
contextos socioculturais presentes no país e também
as próprias transformações que o país vem vivendo,
trazendo novas condições de vida, possibilidades e expectativas para os jovens de diferentes estratos sociais.
Como afirmam Raquel Souza e Ana Paula Corti:
Podemos afirmar que a juventude é sobretudo uma
construção social e não um processo natural. Sendo assim,
é muito variável. Isso quer dizer que ela não consiste apenas
numa fase do ciclo biológico, representada por uma idade
cronológica (ter 15 ou 16 anos) e pro certos estados fisiológicos como a maturidade do aparelho reprodutor, mas vai
muito além disso. Ser jovem implica possuir determinadas
características e exercer certos papeis sociais. Como as sociedades não são iguais umas às outras, os papeis sociais
atribuídos aos jovens variam entre elas – e dentro delas.
(CORTI; SOUZA, 2004, p. 19.)
162

MANUAL DO PROFESSOR

Nesse sentido, é preciso tomar cuidado com os estereótipos que podem predefinir o jovem como alguém
“rebelde”, “desatencioso”, “impertinente”, enfim, que
o desqualificam e, em muitos contextos, podem até
mesmo estimulá-lo a abandonar a escola, uma vez que
esta seria um lugar com o qual parece não conseguir
criar um espaço de legitimidade. Sobre isto, afirma
Dayrell (2007, p. 1117):
[...] predomina uma representação negativa e preconceituosa em relação aos jovens, reflexo das representações
correntes sobre a idade e os atores juvenis na sociedade.
É muito comum, nas escolas, a visão da juventude tomada
como um “vir a ser”, projetada para o futuro, ou o jovem
identificado com um hedonismo individualista ou mesmo
com o consumismo. Quando se trata de jovens pobres, ainda mais se forem negros, há uma vinculação à ideia do risco
e da violência, tornando-os uma “classe perigosa”. Diante
dessas representações e estigmas, o jovem tende a ser visto
na perspectiva da falta, da incompletude, da irresponsabilidade, da desconfiança, o que torna ainda mais difícil para a
escola perceber quem ele é de fato, o que pensa e é capaz
de fazer. A escola tende a não reconhecer o “jovem” existente no “aluno”, muito menos compreender a diversidade,
seja étnica, de gênero ou de orientação sexual, entre outras
expressões, com a qual a condição juvenil se apresenta.
Uma outra maneira de encarar o jovem na escola é buscar reconhecê-los como sujeitos particulares,
que estão em processo de aprendizagem e também
de muitas descobertas, tendo de enfrentar ainda as difíceis escolhas que deve fazer ao se aproximar da vida
adulta e do mundo do trabalho. Podemos então fazer com que as expectativas e questões desses jovens
sejam de alguma forma incorporadas ao fazer pedagógico. Suas perguntas e preocupações certamente
alimentam muitos dos debates propostos no trabalho
com a área de Ciências Humanas nesta obra, na qual
várias das propostas desenvolvidas focaram especialmente o levantamento das questões e demandas que
podem mobilizar muitos jovens.
Tal maneira de encarar o trabalho com os diferentes
jovens pode ser um caminho para fortalecer o que na
BNCC se denomina protagonismo juvenil:
É necessário, ainda, que a Área de Ciências Humanas e
Sociais Aplicadas favoreça o protagonismo juvenil investindo para que os estudantes sejam capazes de mobilizar diferentes linguagens (textuais, imagéticas, artísticas, gestuais,
digitais, tecnológicas, gráficas, cartográficas etc.), valorizar
os trabalhos de campo (entrevistas, observações, consultas
a acervos históricos etc.), recorrer a diferentes formas de
registros e engajar-se em práticas cooperativas, para a formulação e resolução de problemas (BNCC, p. 562).
No contexto em que estamos vivendo é preciso considerar a cada vez maior influência da vida que pulsa fora
da escola dentro dos muros da escola. Se no passado havia uma institucionalidade escolar que permitia que suas
regras e modos de fazer fossem próprios e particulares,
vivemos hoje um contexto em que as redes sociais e a
massiva informação que circula na internet invadem o espaço escolar. Não só isso, mas também há na atualidade

uma maior presença da vida juvenil na escola. Ainda conforme Dayrell (2007, p. 1120):
A escola é invadida pela vida juvenil, com seus looks,
pelas grifes, pelo comércio de artigos juvenis, constituindo-se como um espaço também para os amores, as amizades, gostos e distinções de todo tipo. O “tornar-se aluno”
já não significa tanto a submissão a modelos prévios, ao
contrário, consiste em construir sua experiência como tal e
atribuir um sentido a este trabalho. Implica estabelecer cada
vez mais relações entre sua condição juvenil e o estatuto de
aluno, tendo de definir a utilidade social dos seus estudos,
o sentido das aprendizagens e, principalmente, seu projeto
de futuro. Enfim, os jovens devem construir sua integração
em uma ordem escolar, achando em si mesmos os princípios
da motivação e os sentidos atribuídos à experiência escolar.
Esse novo contexto, em que a escola também não
é a mesma do passado, é essencial que as questões
dos jovens em relação ao mundo que os cerca possam ter espaço na escola e se constituam como parte
da proposta pedagógica que busca fortalecer o protagonismo juvenil construindo conhecimentos capazes
de proporcionar aos estudantes formas de leitura do
mundo e possibilitando também suas escolhas em relação aos caminhos que desejam traçar no processo de
construção da identidade para a vida adulta.

6. O processo de avaliação na área
de Ciências Humanas e Sociais
Aplicadas
Tradicionalmente, a avaliação é entendida como
o momento em que o professor, dono de um saber,
verifica os conhecimentos aprendidos pelo aluno. Nessa forma de compreender a avaliação, ela não traduz
uma possibilidade de aprendizagem para os estudantes nem para os professores, mas apenas certifica se os
conteúdos trabalhados em sala de aula foram assimilados pelos estudantes. Esse sempre foi o papel das chamadas provas finais, que reuniam grande quantidade
de conteúdo em uma avaliação e nas quais o educando
precisava mostrar que, ao final de tudo, seria capaz de
alcançar o percentual mínimo de acerto exigido.
Essa forma de avaliar, contudo, não permite que se
faça da avaliação um rico instrumento de aprendizagem,
indo além da constatação do que o aluno sabe ou não.
Mais do que um instrumento de poder do professor
que detém o domínio sobre um determinado conhecimento e tem a possibilidade de julgar o aluno aprovando-o ou não, a avaliação pode ser utilizada como
uma medida real da aprendizagem, ou melhor, como
um caminho para analisar as mudanças necessárias
para que a aprendizagem avance. Quer dizer, para o
professor, é possível fazer da avaliação um indicador
das alterações que seu planejamento didático precisa
sofrer para alcançar os objetivos propostos.
Para Jussara Hofmann, defensora do que ela denomina de uma prática educativa mediadora, é preciso
que o professor reveja o seu papel no que se refere
à avaliação e ao estudante. Segundo ela, o professor
precisa ter:

Em primeiro lugar, o sentimento de compromisso em
relação àquela pessoa com quem está se relacionando.
Avaliar é muito mais que conhecer o aluno, é reconhecê-lo
como uma pessoa digna de respeito e de interesse.
Em segundo lugar, o professor precisa estar preocupado
com a aprendizagem desse aluno. Nesse sentido, o professor
se torna um aprendiz do processo, pois se aprofunda nas estratégias de pensamento do aluno, nas formas como ele age,
pensa e realiza essas atividades educativas. Só assim é que o
professor pode intervir, ajudar e orientar esse aluno. É um comprometimento do professor com a sua aprendizagem – tornar-se um permanente aprendiz. Aprendiz da sua disciplina e dos
próprios processos de aprendizagem. Por isso a avaliação é um
terreno bastante arenoso, complexo e difícil. Eu mudo como
pessoa quando passo a perceber o enorme comprometimento
que tenho como educador ao avaliar um aluno.
Entrevista concedida por Jussara Hofmann ao Senai. Disponível em:
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/
pdebusca/producoes_pde/2010/2010_uel_ped_pdp_raimundo
_fernandes_da_costa.pdf. Acesso em: 5 abr. 2020.

Já para o estudante, o momento da avaliação pode
se traduzir em mais um momento de aprendizagem,
ou seja, a própria atividade proposta pode ser criada
de forma que o aluno se veja estudando e aprendendo
enquanto realiza a avaliação.
No caso da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, isso dificilmente vai ocorrer se utilizarmos como
objeto de avaliação apenas uma lista de perguntas que
devem ser respondidas da maneira exata esperada pelo
professor. Ao contrário disso, se elaborarmos uma avaliação em que o estudante tenha de se debruçar sobre
novos textos em diferentes linguagens, imagens, documentos, enfim, se ele for convidado a refletir, argumentar e produzir conclusões, estaremos avaliando seu
domínio dos conceitos estudados, mas também propiciando a ele mais um momento de estudo.
Um exemplo: ao estudar a Revolução Francesa nos
deparamos com uma grande quantidade de eventos
que se sobrepõem uns aos outros, além de conteúdos
relacionados ao pensamento sociológico e filosófico ao
fazermos referência à defesa da igualdade, da liberdade e da noção de direitos do cidadão. Ao organizarmos
uma atividade avaliativa, poderíamos simplesmente perguntar quando alguns fatos ocorreram, o que significam
ou por que ocorreram. Mas, para além disso, é possível
inserir, dentre muitas possibilidades, trechos de documentos com discursos de Robespierre e outros revolucionários que façam referência a algumas das ideias que
nortearam a Revolução Francesa. Pode-se então fazer
algumas perguntas que ajudem o estudante a compreender os textos e depois solicitar que ele extraia do
texto algumas dessas ideias revolucionárias. Tudo isso
deve ser feito de forma que o aluno seja conduzido para
uma solução satisfatória sem armadilhas. Afinal, o maior
objetivo é a realização da aprendizagem.
Nesse caso, estaríamos também contribuindo para
que o estudante desenvolva a habilidade relacionada
à leitura, essencial para a área de Ciências Humanas
e Sociais Aplicadas e que também deve ser objeto de
ensino para um professor dessa área.
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Mas não basta fazer a avaliação e o professor atribuir um conceito. É também essencial que o estudante
tome consciência dos saberes que possui e de suas dificuldades. Por isso, o trabalho não se encerra quando
o aluno recebe o conceito e o professor o registra no
diário. Ao contrário, é aí que o trabalho começa, pois
esse é o momento de retomar um caminho para aprender o que se mostrou insuficiente na avaliação. Já é
uma fala corrente a afirmação de que o erro tem um
importante papel pedagógico, quer dizer, é a partir do
reconhecimento e da compreensão de seus próprios
erros que um estudante pode avançar.
Por isso, a avaliação não é somente um momento
de verificação, mas um processo contínuo de tomada de consciência dos professores e alunos acerca das
aprendizagens relacionadas às várias propostas trabalhadas em sala de aula. Nesse sentido, tanto melhor
será a avaliação quanto maior for o número de atividades realizadas e quanto mais diversificadas o forem.
Isso não quer dizer, no entanto, que o único critério
deva ser o número de atividades realizadas, pois de
nada adianta realizar inúmeras avaliações tomando
como ponto de partida apenas a simples verificação
mecânica de conteúdos ensinados.
Não existe uma única forma de aprender nem de
ensinar. Assim, quanto mais recorrermos a diferentes
linguagens e maneiras de avaliar, maiores serão as
oportunidades de aprender. Pode-se recorrer à formulação de questões, mas também à produção de textos,
esquemas, desenhos, apresentações orais, representações teatrais, apresentações em computador, trabalhos em grupo, pesquisas, enfim, são inúmeras as possibilidades de criar oportunidades de aprendizagem e
também de acompanhar o processo de evolução do
estudante ao longo do ano letivo.
Nessa forma de avaliar, não se cria o terror da prova
que é tudo ou nada, pois o estudante é convidado a
realizar uma produção que envolve aprendizado. Além
disso, a variedade de instrumentos cria novas oportunidades e caminhos para a aprendizagem, retirando da
avaliação a tensão que muitas vezes bloqueia a construção de conhecimentos novos.
Em síntese, precisamos colocar o foco de nosso
trabalho na construção de estratégias que valorizem a
todo tempo o processo de aprendizagem.
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HOMOGENEIDADE E
DIVERSIDADE
 Poluição provocada por descarte incorreto de resíduos e inexistência de rede de

esgoto adequada, em foto do rio Turag, em Bangladesh, 2020. Essa cena, comum
em diversas cidades do mundo, nos coloca diante de um dos principais problemas
ambientais e sociais que vivemos atualmente.

BNCC

DA ÁR EA

MPETÊNC
I
CO

ESPECÍFIC

5

AS

AS

Kiev.Victor/Shutterstock

BNCC

O

bserve essas imagens. O que elas revelam
sobre a cultura das sociedades contemporâneas? Será que nossa maneira de
viver pode revelar um pouco dessa cultura? Quando falamos em cultura, geralmente pensamos em
situações relacionadas com entretenimento: música,
teatro, cinema e literatura, por exemplo. Mas será
que nossos hábitos sociais também revelam traços
importantes da nossa cultura? O ritmo e o modo
como consumimos indicam muito do que somos,
mas nem sempre pensamos nesses hábitos como
traços de uma cultura. Muitas vezes nem mesmo
desconfiamos de que se trata de características cul-

turais e têm um impacto profundo em nossa vida.
Ao consumirmos sempre mais, não provocamos somente efeitos nocivos à natureza, mas colocamos
em risco nossa própria existência. Assim, ainda que
acreditemos que natureza e cultura são coisas distintas e desconectadas, elas têm uma ligação importante. Os grupos humanos e as sociedades não
são culturalmente homogêneos, mas constituídos
na diversidade. No entanto, a homogeneização de
padrões de consumo e de determinado estilo de
vida, aprofundada com a globalização, tem impactos na diversidade da própria humanidade e provoca efeitos importantes na natureza.

 Templos do consumo, os shoppings centers reúnem uma diversidade de serviços: lojas,

praça de alimentação, bancos, cinemas, etc. Atualmente esses locais recebem muitos
consumidores, ávidos por novos produtos e serviços. Mas será que nosso consumo não
tem consequências ambientais? Dubai, Emirados Árabes, 2015.

O QUE
VAMOS

ESTUDAR

Neste capítulo vamos refletir sobre um tema que está presente em nossa
vida de diversas formas: a cultura. Cada sociedade produz sua própria cultura
e é reflexo dela, tanto do ponto de vista dos bens materiais que produz como
do seu modo de vida. Assim, é importante perceber que as diferentes culturas
promovem a diversidade e a riqueza de uma sociedade. Ao tratarmos desse
tema, vamos estudar também as relações entre natureza e cultura e suas
implicações para o meio ambiente.

 Nessa foto vemos o rio Teles Pires, em Mato Grosso, 2019. Muitas vezes separamos natureza e cultura. Mas será que há alguma relação
6

entre essas duas coisas? Por que devemos preservar essa paisagem natural? Preservar os recursos naturais é uma atitude cultural?

7

Como serão os valores culturais daqui a cem
anos? Como eram no século passado? As gerações
anteriores refletiam sobre suas condutas e ações e se
elas teriam implicações futuras? Como as próximas
gerações vão encarar as anteriores? As anteriores
tiveram consciência de seus atos em relação à sua
vida individual e também à coletiva? Seu modelo de
consumo respeitou a sustentabilidade, promoveu a
igualdade na distribuição de riquezas e o respeito aos
recursos naturais, tendo um modelo epistemológico
que interligasse a vida em todas as suas dimensões?
Talvez essas reflexões sobre futuras gerações sirvam
para identificar nossas próprias ações e valores a fim
de entender o momento em que vivemos.
Para investigar essas questões, neste capítulo
serão abordados a Carta da Terra e os valores
culturais que alicerçam sua escrita. Eles seriam
aplicáveis na atualidade? Ou seriam uma utopia
distante com pouco valor prático? Qual é a relação
entre cultura e natureza que precisamos estabelecer
para preservar a vida e o planeta? O pensamento
indígena que integra natureza e cultura seria uma
possibilidade de interpelar sociedades que degradam
seus recursos naturais, sendo também uma maneira
de instigar novos modelos epistêmicos?
Refletir sobre o que é cultura, suas dimensões
complexas e sua diversidade em conceitos filosóficos
como cultura-alma coletiva, cultura-mercadoria,
cultura-valor, ecosofia, hipermodernidade permite
demonstrar que a filosofia não se harmoniza
com certos modelos de consumo. Pretendemos
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problematizar, ainda, como a indústria cultural exige
o fim das singularidades culturais, ao tentar impor um
mercado universal baseado em um consumo alienado,
que ignora os apelos socioambientais, bem como
analisar como as relações interculturais paritárias
criam valores singulares e encontros criativos em
relações que envolvem arte, grupos étnicos, narrativas
biográficas e a luta pela preservação de patrimônio
cultural. Assim, desenvolver a autoconsciência sobre
cultura seria uma forma multidimensional de entender
a pluralidade das culturas e considerar qual seria o
papel de cada indivíduo e da sociedade para garantir
o futuro de todos nós.
Das imagens da abertura, pode-se propor uma
refl exão sobre a fotografia de um shopping em
Dubai, nos Emirados Árabes. A arquitetura dele,
bem como a de outros shoppings, procura isolar
os consumidores de quaisquer realidades que não
envolvam valores de mercado, fragmentando e
direcionando o pensamento com seus espaços
amplos, sua luz inalterável. Os corredores não
cheiram a esgoto a céu aberto, a água não é
poluída, não há violência urbana e rural, bolsões de
miséria, passeatas e manifestações das minorias. Sua
“natureza” arquitetônica é artificialmente construída
para que o mundo do consumo seja perfeito –
perfeição acessível somente aos que podem pagar
por ela e que se negam a refletir sobre o que seria o
consumo sustentável fora de seus espaços.
A imagem do shopping poderia ser metaforicamente
um rio, mas o que flui nele não são águas, e sim o
consumo; dois corredores são duas margens, ao longo
das quais os traços culturais das vestimentas árabes
estão diluídos em estilos de roupas ocidentais, como
deseja a indústria, que precisa universalizar os padrões.
Ao centro, um vazio nunca preenchido. Precisa-se
dele, e cada compra promete aniquilá-lo, mas só o faz
aumentar, em um movimento infinito. O vazio torna-se
uma promessa que dá vida ao vendável. Mais abaixo,
outro corredor, novas redes de consumo. O shopping
representa um modelo social de consumo global que
cria impactos ambientais, mas se abstém de assumir
quaisquer responsabilidades. Quais transformações
culturais e políticas seriam capazes de interligar
consumo a sua cadeia produtiva de início, meio e fim,

sem fracioná-la, sem ser utilizada para o esquecimento de que a natureza é parte integrante de todo esse
processo e a ele interligada? Uma resposta poderia ser elaborada com outra imagem: a que está contida na
Carta da Terra – nesta, as margens dos “rios” têm a dimensão de um planeta.
Páginas 6 e 7

Objetivos do capítulo
1. Compreender a relação entre natureza e cultura como um problema atual, complexo, que envolve demandas
econômicas e sociais divergentes e conflitantes.
2. Analisar os princípios da Carta da Terra e respectivos fins éticos em prol de um modelo de conhecimento
interdependente e sustentável, com fundamentação em princípios que respeitem os direitos humanos e a
pluralidade cultural.
3. Identificar práticas que valorizem a diversidade étnico-cultural e que convirjam para a preservação de patrimônios
culturais materiais e imateriais.
4. Problematizar o consumismo como modelo hegemônico, fluido, imediato, hipermoderno e universal, e refletir
sobre suas implicações socioambientais.
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Competências gerais da BNCC
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Competências específicas das Ciências Humanas e Sociais Aplicadas da BNCC
1. Analisar processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais nos âmbitos local, regional,
nacional e mundial em diferentes tempos, a partir da pluralidade de procedimentos epistemológicos,
científicos e tecnológicos, de modo a compreender e posicionar-se criticamente em relação a eles,
considerando diferentes pontos de vista e tomando decisões baseadas em argumentos e fontes de
natureza científica

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

3. Analisar e avaliar criticamente as relações de diferentes grupos, povos e sociedades com a natureza
(produção, distribuição e consumo) e seus impactos econômicos e socioambientais, com vistas à proposição de alternativas que respeitem e promovam a consciência, a ética socioambiental e o consumo
responsável em âmbito local, regional, nacional e global.
5. Identificar e combater as diversas formas de injustiça, preconceito e violência, adotando princípios
éticos, democráticos, inclusivos e solidários, e respeitando os Direitos Humanos.
A competência 1 será desenvolvida ao longo de todo o capítulo, em virtude de análises de diferentes
documentos e materiais, como na seção Narrativas, que debate os princípios estabelecidos na Carta da
Terra; nas duas seções Ponto de vista, que propõem, respectivamente, um trabalho voltado ao consumismo, tendo a elaboração de premissas como foco principal, e uma reflexão sobre um poema de Carlos
Drummond de Andrade e um artigo de jornal sobre consumo e indústria cultural. Essa competência também
se evidencia nas seções Ler documentos e Ler texto filosófico, dedicadas à leitura e interpretação de
gêneros textuais distintos, e ainda na seção Releitura, que, com base nas pesquisas da cantora Marlui
Miranda, coloca em debate o tema da preservação do patrimônio.
A competência 3 será mobilizada nas preocupações com modelos de sustentabilidade econômica e
com as relações éticas entre os seres humanos e a natureza, conteúdo trabalhado na seção Narrativas,
com a apresentação da Carta da Terra; na investigação dos valores que norteiam o consumismo e seus
impactos na oferta de recursos naturais, conteúdo apresentado na primeira seção Ponto de vista; na
leitura do texto de Walter Benjamin sobre a perda da aura das obras de arte, proposta na seção Ler texto
filosófico, entre outras possibilidades.
A competência 5 será desenvolvida na seção Ler documentos, por meio da narrativa e do depoimento
que retratam o desrespeito à cultura dos povos indígenas, levada quase à extinção pelas sociedades não
indígenas; com a valorização da diversidade cultural como um princípio que respeita os direitos humanos
e com base no mapeamento e na difusão de músicas de diversas etnias indígenas, que marcam o trabalho
da cantora Marlui Miranda, assuntos trabalhados na seção Releitura.

Temas Contemporâneos Transversais (TCT):
• Educação ambiental
• Educação para valorização do multiculturalismo nas matrizes históricas e
culturais brasileiras
• Tecnologia
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Reproduzimos abaixo alguns trechos da Carta da Terra, assim como a imagem de divulgação desse documento.
A ideia de elaborar a Carta surgiu na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada em junho de 1992, no Rio de Janeiro (RJ), em evento que ficou conhecido como Rio-92. Como os governos não
chegaram a um acordo sobre o texto, o documento só foi aprovado em 2000. De acordo com Leonardo Boff, teólogo, filósofo e professor brasileiro, a Carta da Terra apresenta uma visão ampla e integradora, uma vez que reúne
diversos aspectos relacionados com valorização da vida em nosso planeta. Além disso, articula preocupações com
degradação ambiental, injustiça social, pobreza e conflitos étnicos. Desse modo, a Carta fortalece valores como paz,
democracia, justiça e ética, que são princípios fundamentais da humanidade. Após a leitura do texto e da imagem,
reúna-se com alguns colegas e façam as atividades propostas no Roteiro de trabalho.

 Imagem de divulgação da Carta da Terra.
A CARTA DA TERRA
[...]
Terra, Nosso Lar
A humanidade é parte de um vasto universo em evolução. A Terra, nosso lar, está viva com uma comunidade de vida
única. As forças da natureza fazem da existência uma aventura exigente e incerta, mas a Terra providenciou as condições
essenciais para a evolução da vida. A capacidade de recuperação da comunidade da vida e o bem-estar da humanidade
dependem da preservação de uma biosfera saudável com todos [os] seus sistemas ecológicos, uma rica variedade de plantas
e animais, solos férteis, águas puras e ar limpo. O meio ambiente global com seus recursos finitos é uma preocupação comum
de todas as pessoas. A proteção da vitalidade, diversidade e beleza da Terra é um dever sagrado.
A Situação Global
Os padrões dominantes de produção e consumo estão causando devastação ambiental, redução dos recursos
e uma massiva extinção de espécies. Comunidades estão sendo arruinadas. Os benefícios do desenvolvimento não
estão sendo divididos equitativamente e o fosso entre ricos e pobres está aumentando. A injustiça, a pobreza, a ignorância e os conflitos violentos têm aumentado e são causa de grande sofrimento. O crescimento sem precedentes da
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O objetivo desta seção é discutir alguns dos objetivos da Carta da Terra,
aprovada em 2000. Um de seus propósitos é orientar governos, instituições
não governamentais, cidadãos e diversos segmentos da sociedade sobre os
padrões de desenvolvimento e consumo sustentáveis não só no presente,
mas também para as próximas gerações. Esse objetivo se efetivará se uma
gama complexa de questões sociais, econômicas e políticas estiver interligada.
Trata-se de um documento redigido como se a própria Terra o tivesse escrito.
Ele lembra a todos que a natureza necessita ser preservada; que cada espécie
é única; e que os recursos naturais não são fontes inesgotáveis que podem
ser utilizados sem planejamento interdependente.
A Carta afirma ainda que fomentar os direitos humanos e as liberdades
fundamentais é um dever de todos para a construção de uma comunidade
humana ética, responsável e solidária. São quatro eixos fundamentais que
compõem esse documento: “Respeitar e cuidar da comunidade da vida”, ou
seja, respeitar, cuidar e construir a vida com amor e respeito a todas as suas
manifestações, valorizando a construção de condições que tornem o planeta
melhor ecologicamente para a atual e as futuras gerações; “Integridade
ecológica” – proteger a natureza, construindo um modelo de consumo que
reflita preocupações com a preservação ambiental, o bem-estar da família
humana e a sustentabilidade ecológica; “Justiça social e econômica” – a
ideia de que as injustiças sociais e os modelos de exclusão social precisam ser
erradicados para promover uma sociedade humana que vise globalmente à
distribuição equânime de seus recursos; “Democracia, não violência e paz” –
com base em diálogos pacíficos e de respeito mútuo entre todos, protegendo
os que estão à margem da sociedade e as minorias.
A imagem que a Carta promove expressa esses desejos. Os indivíduos que
formam o círculo representam nacionalidades e etnias diferentes, como se
seguissem harmonicamente os movimentos de rotação e translação terrestres,
formando assim uma roda que envolve o planeta, todos de mãos dadas,
homens e mulheres com objetivos em comum. Em um círculo, todos têm igual
importância; não há hierarquia, tampouco melhores ou piores. O propósito
que os une não suprime suas singularidades; pelo contrário, suas culturas são
expressas na maneira de se vestirem e em seus adornos. Eles não possuem
feições, pois esse movimento tem o rosto de toda a humanidade, uma vez
que pretende ser universal, embora valorizando a particularidade de cada
cultura, de cada individualidade.
A habilidade EM13CHS106 será mobilizada na construção de um cartaz
digital que visa ser parte de uma campanha de conscientização sobre a Carta
da Terra. Os estudantes serão protagonistas no debate sobre os valores que
esse documento propõe. A habilidade EM13CHS301 será desenvolvida com
a leitura da Carta, seguida de debates sobre os hábitos e padrões de consumo
individuais e coletivos refletidos por ela. Os estudantes serão instigados a
contribuir com suas perspectivas sobre qual seria a responsabilidade deles na
promoção do desenvolvimento socioambiental. A habilidade EM13CHS303
será desenvolvida com base no debate sobre o estímulo ao consumismo, seus
desdobramentos econômicos, socioambientais e questões educacionais, a fim
de promover uma reflexão sobre como o sistema educacional pode contribuir
para, junto com os estudantes, construir hábitos sustentáveis de consumo que
contemplem as preocupações com as gerações atuais e futuras.
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Habilidade (EM13CHS106)
Utilizar as linguagens cartográfica,
gráfica e iconográfica, diferentes gêneros textuais e tecnologias digitais
de informação e comunicação de
forma crítica, significativa, reflexiva
e ética nas diversas práticas sociais,
incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e difundir informações,
produzir conhecimentos, resolver
problemas e exercer protagonismo
e autoria na vida pessoal e coletiva.
Habilidade (EM13CHS301)
Problematizar hábitos e práticas individuais e coletivos de produção,
reaproveitamento e descarte de resíduos em metrópoles, áreas urbanas
e rurais, e comunidades com diferentes características socioeconômicas,
e elaborar e/ou selecionar propostas
de ação que promovam a sustentabilidade socioambiental, o combate
à poluição sistêmica e o consumo
responsável.
Habilidade (EM13CHS303)
Debater e avaliar o papel da indústria
cultural e das culturas de massa no
estímulo ao consumismo, seus impactos econômicos e socioambientais,
com vistas à percepção crítica das
necessidades criadas pelo consumo
e à adoção de hábitos sustentáveis.

Roteiro de trabalho
1. Por que o consumo excessivo é negativo e o
consumo sustentável é fundamental para nossa
vida na Terra?
O consumo excessivo é norteado por um padrão que não
considera questões ambientais, como a finitude dos recursos da natureza ou a necessidade de preservação do meio
ambiente; o único valor está no consumo em si. Por outro
lado, o consumo sustentável engloba uma vasta e complexa
cadeia produtiva com começo, meio e fim, renovação, preservação e sustentabilidade, sem visar ao ato do consumo
por si só, mas contemplando também toda a sua problemática social, cultural, ambiental e econômica, expressa, por
exemplo, nos valores da Carta da Terra.

2. Por que a democracia e a justiça social devem
ser valorizadas?
Porque em ambos os conceitos está presente a ideia de distribuição equânime de bens e riquezas, e o uso dos recursos
naturais compartilhado e dialogado com todos os setores
da sociedade, inclusive com vistas às futuras gerações.

3. As formas de consumo podem ser consideradas
características culturais?
Sim, como é explicitado na própria Carta da Terra, os seres
humanos relacionam-se culturalmente com o consumo de
diversas maneiras. Basta refletir sobre as fotos que abrem o
capítulo, retratando o consumo como forma de agressão à
natureza, enquanto outras culturas – como será visto mais
adiante – desenvolvem uma noção de consumo que procura valorizar a relação de respeito com os recursos ambientais, por exemplo, as culturas indígena e quilombola.

4. Depois de responder a essas perguntas, cada
grupo deve escolher três princípios propostos
na Carta da Terra e elaborar um pequeno texto
explicando por que esses princípios são fundamentais para promover o cuidado ambiental
e a justiça social. Se possível, entrem no link
do Ministério do Meio Ambiente, indicado na
fonte do texto, e consultem a Carta na íntegra.
Se houver possibilidade, é interessante que os estudantes
conheçam as etapas anteriores e posteriores à elaboração
da Carta da Terra, quais foram as instituições e pessoas que
participaram de sua escrita e as dificuldades para ratificá-la.

5. Em seguida, elaborem uma lista de ações que
fortaleçam os princípios que escolheram. Com
base nessas ações, elejam aquela que consideram a mais importante e criem um cartaz
digital, com uma ilustração e uma frase que
promova a consciência sobre essa ação.
Antes da criação do cartaz, fomente um debate com os estudantes sobre a imagem que aparece na seção. É importante que entendam os valores, os sentimentos e as representações que há nela, bem como seus símbolos.

6. Depois que todos os cartazes digitais estiverem prontos, cada grupo deve apresentar o
resultado de seu trabalho para toda a turma.
Em seguida, organizem uma forma criativa de
divulgar os cartazes nas redes sociais.
Os estudantes podem ser incentivados a organizar uma
campanha pelas redes sociais utilizando o perfil oficial da
escola ou um criado para esse fim.
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A Carta da Terra é um documento que trata de uma ideia muito importante:
humanidade e natureza não podem ser pensadas separadamente. Vivemos em um
momento em que a população humana consome recursos naturais equivalentes a
1,75 do planeta Terra por ano; ou seja, o nosso consumo mundial de nutrientes do
solo, da água e do ar é maior do que a capacidade de renovação e oferta desses
nutrientes. Há um modo de contar quantos dias levamos para consumir o que o
planeta pode gerar a cada ano. Essa conta é chamada de Dia de Sobrecarga da
Terra, isto é, o dia a partir do qual estamos usando mais recursos do que a Terra
conseguiu renovar em um ano. De acordo com esse cálculo, feito desde 1986 pela
Global Footprint Network, a situação requer atenção e providências urgentes. Em
1993, consumimos tudo o que a Terra podia produzir naquele ano no dia 21 de
outubro. Em 2003 foi antes, 22 de setembro, e, em 2017, mais cedo ainda, em
2 de agosto. De acordo com informações do site do Museu do Amanhã, desde
2001 o dia de Sobrecarga da Terra tem sido antecipado, em média, três dias a
cada ano. Isso significa que esgotamos os recursos naturais renováveis com maior
rapidez, uma indicação clara do aumento do consumo desenfreado.
Parece difícil de entender? Então, imagine uma situação simples. Suponha que
você tenha determinada quantidade de alimentos para consumir no dia a dia em
sua casa. Pois bem, imagine agora que todo esse estoque, que deveria suprir suas
necessidades por um mês, fosse consumido em vinte dias. O que aconteceria?
Esgotado esse estoque, como sua família viveria? É exatamente isso que, segundo
os cálculos do Dia de Sobrecarga da Terra, está acontecendo em nosso planeta. O
estoque de recursos naturais é consumido de tal modo que fica impossível repô-los adequadamente; ou seja, consumimos mais do que deveríamos.
Durante muito tempo, entretanto, acreditou-se que os recursos naturais da
Terra eram inesgotáveis e estariam sempre disponíveis para nosso consumo, pois
acreditávamos que nossa inteligência e habilidade técnica nos permitiriam dominar a natureza e dela tirar proveito, sem causar nenhum efeito negativo. Contudo, essa suposta superioridade nos colocou, há
um bom tempo, em uma situação que merece e
deve ser repensada: o domínio humano sobre a
natureza, aliado ao esgotamento de recursos naturais, é sustentável? Até que ponto nosso modo
de vida compromete a vida natural e humana? A
cultura contemporânea, marcada por consumo
intenso e insustentável, precisa ser reavaliada?
Podemos dizer que o modelo humano de consumo vai nos levar a uma situação de esgotamento
da Terra, caso não mudemos o rumo das coisas. A
poluição atmosférica, a produção de energia nuclear, o desmatamento de florestas, a gigantesca
produção de lixo e seu descarte sem critérios são
exemplos de um modo de vida guiado pela lógica
de que a Terra está a nosso serviço de modo ilimitado. A ideia de que a Terra está a nosso inteiro
dispor é fruto de uma cultura em cujo centro está
o consumismo inconsequente. Para compreender
um pouco melhor como isso se dá, vamos refletir
sobre o que significa cultura e sobre a relação da
cultura com a natureza.
Segundo Heinrich Rickert (1863-1936), a natureza é “o conjunto de coisas nascidas por elas
mesmas, originárias de si mesmas e entregues
 Esse cartaz integra a campanha social da ONG WWF (World Wildlife
ao seu próprio crescimento”. A cultura, por sua
Fund, ou, em português, Fundo Mundial da Natureza) e foi criado em
2014, para o Dia de Sobrecarga da Terra (em inglês, Earth Over Shoot).
vez, seria aquilo que possui sentido e valor consNa imagem, o desenho da ampulheta é uma metáfora
truídos pela humanidade. Objetos da natureza
do esgotamento dos recursos naturais. Disponível em:
podem ter valor cultural, mas para isso é prehttps://www.wwf.org.br/informacoes/sala_de_imprensa/?40863/
ciso que neles ocorra alguma intervenção huma19-de-Agosto-Dia-da-Sobrecarga-da-Terra. Acesso em: 20 ago. 2020.

© WWF-Brasil

Refletir sobre concepções de natureza e cultura é o que norteia esta seção. Quando
se concebem natureza e cultura de forma separada, sem considerar suas relações de
interdependência, podem surgir problemas, como o Dia de Sobrecarga da Terra, a
partir do qual a sociedade passa a consumir todos os recursos que a Terra foi capaz
de renovar em um ano. Na verdade, seus recursos estão se esgotando antes do prazo
estipulado como adequado, ou seja, o ser humano vem consumindo mais recursos do
que a Terra é capaz de gerar e regenerar. Esse problema é fruto de um conjunto de
ideias oriundas de uma racionalidade técnica que concebe os recursos naturais como
infinitos e sempre à disposição da humanidade, e também de um conceito de suposta
superioridade do ser humano, que poderia utilizar esses recursos a seu bel-prazer, pois
não existiriam consequências negativas. Tal visão é baseada no consumismo, modelo
cultural de utilização dos recursos naturais de modo desenfreado e sem reflexão sobre
as consequências ao meio ambiente e à vida na Terra.
O texto esclarece ainda que a relação do ser humano com o mundo natural envolve respostas imediatas às suas
necessidades instintivas de sobrevivência, como também a compreensão, transmissão e resolução de problemas
que fazem acionar a inteligência, no intuito de adaptar ou modificar a natureza, mas não apenas ela, pois a cultura
transforma a cultura, dando valor e sentido às suas transformações, e em dinâmicas tão diversas que se expressam
na pluralidade cultural, nos mitos, em vestuários, arquiteturas, maneiras de cultivo e preparo de alimentos, formas
de organização social, política, educacional, na produção de ciência, filosofia, arte, religião, etc. A produção desses
valores e conhecimentos culturais modifica-se no decorrer da história humana, criando uma variedade que se expressa
na singularidade de cada cultura. Porém, esse processo dinâmico e único está ameaçado pela homogeneização
cultural, imposta por valores consumistas expressos, por exemplo, na imposição perpetrada pela cultura de massa,
que ignora as tradições culturais, ou não as respeita, o que pode levá-las ao desaparecimento.
Reflita com os estudantes sobre quais são os elementos culturais que fazem parte do cotidiano deles e estão
relacionados diretamente ao consumo.
10
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na. O que caracteriza a cultura é a capacidade de conferir sentido através de uma
construção que utiliza a linguagem e a inteligência humana. Se pensarmos em
um bonsai em termos naturais, por exemplo, diremos que se trata uma árvore
comum; do ponto de vista
da cultura, porém, o bonsai
possui uma série de valores.
O fato de ser, por definição,
algo “cultivado, plantado em
bandeja ou vaso”, envolve
elementos culturais; ou seja,
o bonsai é resultado de um
processo de criação que envolve uma série de técnicas
para que a árvore se desenvolva em miniatura.
Um aspecto importante para entender a cultura
está relacionado com o par
conceitual instinto e inteligência. Podemos chamar de
instinto as inclinações naturais ligadas à preservação da
própria vida, como resposta
imediata ao ambiente em
que estamos. Por exemplo,
quando sentimos frio, buscamos abrigo; quando temos  Você provavelmente já viu essa pequena árvore, o bonsai, muito cultivado pelos japoneses,
fome, buscamos alimento,
embora tenha origem no Império Chinês. Com a imigração japonesa e chinesa para o Brasil,
hoje essa técnica de cultivo de árvores anãs é bastante difundida por aqui.
e assim por diante. Já a inteligência pode ser definida
como a capacidade humana
que nos permite compreender fatos, resolver problemas, adaptarmo-nos a novas
situações, comunicarmo-nos, lidarmos com a vida em sociedade e com o trabalho, entre outras coisas. Tudo isso tem relação com a cultura.
Desse modo, é possível concluir que os objetos da cultura são aqueles criados
ou transformados pelo ser humano, ainda que esses objetos sejam, a princípio,
resultado de processos naturais.
Mas a cultura não envolve somente objetos naturais tornados culturais. Na
maioria dos casos, o que chamamos de objetos culturais são aqueles criados pela
humanidade e dotados de sentidos e valores; por exemplo: mitos, lendas, crenças
religiosas, organizações políticas, produções artísticas, ideias científicas, práticas
morais, conceitos filosóficos, costumes, esportes.
Assim, refletir sobre como os objetos culturais são criados e transformados
e sobre os próprios itens culturais (seu estilo, sua forma e função, seu modo de
se relacionar com as diferentes sociedades) nos ajuda a compreender que a cultura está relacionada à criação humana e possui, portanto, uma variação muito
grande no tempo e no espaço. Ou seja, ela varia de época para época e de lugar
para lugar. Outro aspecto a ser destacado é que recebemos a cultura de nossos
ancestrais, acrescentamos novos elementos e passamos para as gerações futuras
um novo conjunto de valores culturais. Assim, é importante refletir sobre como
lidar com as mudanças culturais em nossa sociedade, pois a
cultura não é estática, mas dinâmica.
PARE e PENSE
Tais aspectos da cultura nos colocam diante de um
problema importante: em um momento em que a cul1. Explique o que é o Dia de Sobrecarga na Terra
tura tende, cada vez mais, à produção em massa e à
e qual é a relação desse dia com o consumismo.
homogeneização, como podemos pensar a diversidade
cultural? Tornar as culturas homogêneas afeta ou pode
2. De acordo com o que você estudou até agora,
afetar certas tradições culturais, fazendo com que dequal é a diferença entre natureza e cultura?
sapareçam?

1. Explique o que é o Dia de Sobrecarga na Terra e qual é a relação desse
dia com o consumismo.
Trabalhe com os estudantes a questão de geração e regeneração dos recursos naturais e de como
eles se esgotam no prazo de um ano. Comente que os recursos estão acabando cada vez mais cedo,
o que cria uma defasagem e maior escassez para sua reposição. Levante hipóteses com a turma
sobre se são os países mais ricos, onde o consumismo é maior, os que mais contribuem para o esgotamento dos recursos naturais, uma vez que, para atender às demandas de consumo, é necessário
utilizar mais esses recursos.

2. De acordo com o que você estudou até agora, qual é a diferença entre
natureza e cultura?
Natureza, a princípio, estaria ligada à ideia de recursos naturais que se desenvolvem sem intervenção dos seres humanos; cultura seriam os sentidos e os valores nas criações humanas.
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 O xadrez do pensamento: você já pensou sobre a maneira como raciocinamos?
Nosso pensamento segue regras para chegar a determinadas conclusões?
Na fotografia, uma garota aparentemente joga xadrez com um chimpanzé.
Londres, Inglaterra, 1955.

Ralph Morse/The LIFE Picture Collection via Getty Images

Roteiro de trabalho
1. Com a coordenação do professor, dividam a turma em quatro grupos.
2. Escolham quatro temas relacionados
com o consumismo e com o impacto
deste na oferta de recursos naturais.
3. Cada grupo deverá explorar apenas um desses temas, elaborando
argumentos (não se esqueçam das
premissas que fundamentam suas
 Nessa foto, de Ralph Morse, as peças de xadrez são substituídas por mísseis,
conclusões!) que comprovem a
com um mapa-múndi ao fundo. Ainda que o raciocínio esteja relacionado
opinião da equipe quanto ao imcom as estratégias militares no âmbito da geopolítica, devemos considerar os
impactos sociais e culturais dessas estratégias. Foto de 1971.
pacto do consumismo na oferta de
recursos naturais de nosso planeta.
Criar esses argumentos pode demorar um pouco, mas é importante que sejam bem elaborados.
4. Depois, cada grupo deve apresentar seus argumentos para a turma. Os demais grupos poderão indicar
falhas nos argumentos apresentados ou explicar por que são bons argumentos.
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O objetivo desta seção é desenvolver uma atividade sobre questões
socioambientais e, ao mesmo tempo, destacar o papel das premissas na estrutura
de um argumento. O primeiro aspecto relaciona consumismo com a oferta de
recursos naturais. O segundo recorre a uma analogia, à do jogo de xadrez, no
qual os adversários precisam raciocinar sobre cada jogada e escolhê-la com
fundamento, levando em conta o contexto da partida, e não mover as peças de
forma aleatória. O xadrez demanda planejamento e elaboração de raciocínios que
considerem diversas possibilidades, e cada movimento é como uma premissa, que
gerará conclusões tanto para o adversário quanto para quem fez a jogada. No
âmbito científico, filosófico ou em debates em espaços democráticos, é necessário
que se reflita sobre os argumentos, que eles sejam estruturados com criticidade,
e não apenas aceitos ou impostos de forma acrítica, dogmática. Para tanto, as
premissas precisam ser selecionadas de modo a justificar e fundamentar conclusões
que possibilitem unir ética e raciocínios lógicos.
As duas imagens da seção têm em comum o jogo de xadrez. Na primeira,
natureza e cultura podem ser representadas nas figuras do chimpanzé e da menina.
A segunda simboliza os jogos de poderes políticos e as estratégias bélicas às quais
se reportam, tendo mísseis alinhados como se fossem peças do tabuleiro. No
primeiro caso, em que a menina aparentemente está jogando com o chimpanzé,
pode-se perguntar se é possível ensinar xadrez a um animal, mas uma das premissas
que fundamenta um jogo de xadrez é a de que os adversários não são inimigos
nem oponentes a serem destruídos. No segundo, porém, a premissa é outra: a
disputa pelo poder gera possibilidade de aniquilamento e destruição. As regras
fundamentam-se no medo, na ameaça, em uma cultura de violência – todos
princípios que contrariam, por exemplo, a Carta da Terra.
A habilidade EM13CHS103 será mobilizada com base na análise do que é uma
premissa enquanto elemento básico para fundamentar e estruturar conclusões
de um argumento, a fim de que os estudantes compreendam o valor dela para a
efetivação de debates assentados no respeito a ideais democráticos e raciocínios
lógicos. A habilidade EM13CHS304 será desenvolvida ao se elaborar argumentos
que relacionem consumismo com impactos na oferta de recursos naturais. Os
estudantes os elaborarão a fim de discutir a noção de premissa como valor
para fundamentar conclusões no campo epistemológico com base em questões
socioambientais.
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PONTO DE VISTA
Nessa primeira parte do capítulo, conhecemos alguns impactos do consumismo nos
recursos naturais que nosso planeta é capaz
de gerar. A explicação sobre o Dia de Sobrecarga permite perceber quanto nossos hábitos sociais e culturais podem colocar em risco
nossa vida e a do planeta como um todo.
Agora chegou a hora de discutir esse tema
na forma de um debate. Mas, para isso, será
preciso elaborar argumentos que fundamentem as opiniões e estejam baseados em premissas que justifiquem essas opiniões.
Você já jogou xadrez? Talvez não tenha
jogado, mas trata-se de um jogo que exige bastante raciocínio. Cada movimento de
uma peça representa um conjunto de alternativas para seu adversário, assim como para
você. Cada jogada pode ser considerada
uma premissa que levará a determinada conclusão. E o que é uma premissa? Segundo a
filósofa e professora Patrícia Velasco, premissa é tudo aquilo que justifica ou fundamenta
adequadamente uma conclusão. Premissas
e conclusão fazem parte de um argumento,
de tal maneira que as primeiras garantam,
justifiquem ou sirvam como evidências para
a segunda. Assim, para compreendermos
e aceitarmos uma conclusão, é preciso que
ela esteja apoiada em premissas que a fundamentem. Agora que você já sabe o que é
uma premissa e qual é sua relação com uma
conclusão ou com ideias que defendemos,
vamos às regras do nosso debate, indicadas
no Roteiro de trabalho.
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Habilidade (EM13CHS103)
Elaborar hipóteses, selecionar evidências e compor argumentos relativos
a processos políticos, econômicos,
sociais, ambientais, culturais e epistemológicos, com base na sistematização de dados e informações de
diversas naturezas (expressões artísticas, textos filosóficos e sociológicos,
documentos históricos e geográficos,
gráficos, mapas, tabelas, tradições
orais, entre outros).
Habilidade (EM13CHS304)
Analisar os impactos socioambientais
decorrentes de práticas de instituições
governamentais, de empresas e de indivíduos, discutindo as origens dessas
práticas, selecionando, incorporando
e promovendo aquelas que favoreçam
a consciência e a ética socioambiental
e o consumo responsável.

1. Com a coordenação do professor, dividam a
turma em quatro grupos.
A escolha dos grupos pode ser feita por meio de diálogo
com os estudantes, para que elaborem os critérios a fim de
definir sua formação: sequência númerica, números pares
ou ímpares, por afinidades ou novos critérios. Com isso, a
primeira etapa já seria uma maneira de se refletir sobre argumentos e premissas.

2. Escolham quatro temas relacionados com o
consumismo e com o impacto deste na oferta
de recursos naturais.
Alguns dos possíveis temas são: poluição plástica; resíduos
sólidos urbanos e sua destinação, planejada ou não; impactos da extração mineral para a fabricação de celulares;
relação entre emissão de gás carbônico na atmosfera e
países desenvolvidos com consumo excessivo de produtos
industriais.
Página 13
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3. Cada grupo deverá explorar apenas um desses
temas, elaborando argumentos (não se esqueçam das premissas que fundamentam suas conclusões!) que comprovem a opinião da equipe
quanto ao impacto do consumismo na oferta
de recursos naturais de nosso planeta. Criar
esses argumentos pode demorar um pouco,
mas é importante que sejam bem elaborados.
Cada um dos integrantes do grupo pode ficar responsável
pela criação de uma premissa e posteriormente compartilhá-la com os demais. Depois, por meio de debates internos e democráticos, o grupo poderá escolher a que melhor
atende aos critérios e objetivos desta atividade.

4. Depois, cada grupo deve apresentar seus argumentos para a turma. Os demais grupos poderão indicar falhas nos argumentos apresentados
ou explicar por que são bons argumentos.
Esta atividade poderia se estender para um debate sobre o
papel dos estudantes no modelo de consumo sustentável,
pautado ainda na investigação das premissas como forma
de sustentar conclusões.
AS DIMENSÕES DA CULTURA
No livro O que é cultura, o antropólogo e professor José Luiz dos Santos apresenta duas concepções de cultura. Para que possamos continuar
nosso estudo sobre esse tema, vale a pena compreender ambas.

Vernon Merritt III/The LIFE Picture Collection via Getty Images

Roteiro de trabalho

A primeira dessas concepções preocupa-se com todos os aspectos de
uma realidade social. Assim, cultura diz respeito a tudo aquilo que caracteriza a existência social de um povo ou nação, ou então de grupos no
interior de uma sociedade. Podemos assim falar na cultura francesa ou na
cultura xavante. Do mesmo modo falamos na cultura camponesa ou então
na cultura dos antigos astecas. Nesses casos, cultura refere-se a realidades
sociais bem distintas. No entanto, o sentido em que se fala de cultura é
o mesmo: em cada caso dar conta das características dos agrupamentos
a que se refere, preocupando-se com a totalidade dessas características,
digam elas respeito às maneiras de conceber e organizar a vida social ou a
seus aspectos materiais.

O objetivo desta seção é refletir sobre a noção de cultura, desenvolvendo-a
e ampliando-a para a noção de diversidade cultural, com base em dois aspectos
explanados pelo professor e antropólogo José Luiz dos Santos. Como definir
o que é cultura? O que a singulariza em suas múltiplas manifestações? Para o
antropólogo, um dos aspectos que define as singularidades de uma cultura é que
ela se refere à maneira como determinado grupo, sociedade ou nação se organiza
socialmente. As manifestações culturais refletem concepções de organização social;
de como é construída a vida social e são distribuídos os meios de produção
da existência material de um coletivo de forma única, complexa e interligada a
múltiplos elementos que agrupam características partilhadas, constituindo modos
de existência e formando uma identidade comum. Por isso, pode-se refletir que
existem culturas camponesa, caipira, nordestina, etc. Nota-se que esses três
exemplos demonstram haver cultura quando se pensa em organização social
interna ou quando isso se associa aos modos de constituição da cultura brasileira, que recebeu inúmeras influências
de outros modos de organização social, como dos europeus, das populações indígenas, de asiáticos e africanos.
A segunda característica, interligada à primeira, diz respeito à cultura como manifestação de um conjunto de
conhecimentos (ideias ou crenças) criados, mantidos e transmitidos no interior de determinado grupo, sociedade ou
nação. Esses conhecimentos se materializam em forma de arte, ciência, artesanato, religião, festividades, músicas
populares, rituais de passagem, brincadeiras infantis, além de outros. Em sua forma efetiva de constituição, eles
refletem modos, estilos e visões de mundo da sociedade que os manifesta. Como exemplo, junto ao texto, há três
imagens em contextos e temporalidades diversos: uma rua, um campo aberto e uma passarela; também a maneira de
se vestir dos indivíduos reflete o contexto cultural no qual estão inseridos, expressando valores estéticos, econômicos,
crenças, concepções políticas e sociais, além do que existe de único nas dinâmicas da cultura à qual pertencem.
SANTOS, José Luiz dos. O que é cultura. São Paulo: Brasiliense, 1983. p. 24.

[...] Vamos à segunda. Neste caso, quando falamos em cultura, estamos nos referindo mais especificamente ao conhecimento, às ideias
e crenças, assim como às maneiras como eles existem na vida social.
Observem que mesmo aqui a referência à totalidade de características de uma realidade social está presente, já que não se pode falar
em conhecimento, ideias, crenças sem pensar na sociedade à qual se
referem. O que ocorre é que há uma ênfase especial no conhecimento
e dimensões associadas. Entendemos nesse caso que a cultura diz
respeito a uma esfera, a um domínio da vida social.
De acordo com a segunda concepção, quando falarmos em cultura
francesa poderemos estar fazendo referência à língua francesa, à sua
literatura, aos conhecimentos filosófico, científico e artístico produzidos na França e às instituições mais de perto associadas a eles.

 Nova York, EUA, 1969.

Ashish Vaishnav/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

 Mumbai, Índia, 2020.
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De acordo com o autor, quando falamos em cultura, nos referimos
a diversos aspectos que caracterizam determinado povo ou sociedade. Esse conjunto de características é que fornece a identidade dessa
sociedade, seu modo de ser e existir. É por esse motivo que o texto
fala de cultura francesa e cultura asteca, por exemplo. Nós, brasileiros,
temos um modo próprio de vida, que está presente na cultura brasileira. Contudo, em cada estado de nosso país há uma cultura diferente,
própria do lugar e das pessoas que lá vivem. Assim, cada grupo ou
sociedade tem um tipo específico de cultura. E isso é fundamental,
pois nos mostra a diversidade cultural de nosso planeta, pois cada
sociedade tem uma maneira diferente de viver. Mas, além dessa concepção de cultura, há, segundo o autor, uma segunda.

SANTOS, José Luiz dos. Op. cit., p. 24-25.

Essa segunda concepção de cultura nos mostra que ela é um conjunto de conhecimentos, ideias e crenças. Pode se manifestar na
literatura e na ciência, como diz o texto, mas também está presente
em diversas outras manifestações culturais e artísticas, como a dança,
o teatro, o cinema, etc. A literatura de cordel, por exemplo, é uma das
expressões da cultura nordestina. O samba é um dos símbolos da cultura brasileira, enquanto o tango é um traço característico da cultura
argentina.
As duas concepções apresentadas por José Luiz dos Santos, entretanto, não estão separadas; afinal, os bens culturais estão diretamente
associados a um povo ou sociedade. Se o modo de ser e existir é
aquilo que caracteriza culturalmente uma sociedade, os bens culturais
são a expressão desse modo de ser e existir, revelam os valores dessa
sociedade. Nesse sentido, as imagens ao lado também podem ser tomadas como expressões culturais, pois cada povo possui um tipo de
vestuário segundo o seu modo de vida

 Vancouver, Canadá, 2017.
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PARE e PENSE
1. Explique o que é cultura material e cultura imaterial.
Cultura material é a manifestação concreta da produção simbólica cultural humana, no sentido daquilo que pode ser visto e tocado, como pinturas, obras arquitetônicas, fotografias, livros, etc.; cultura imaterial são os elementos de valor cultural, simbólico, abstrato, que não possuem
materialidade concreta, sendo portanto intangíveis, e cuja existência se relaciona à identidade partilhada culturalmente por uma sociedade, por
exemplo, festas, rituais religiosos, narrativas míticas, etc.

2. Qual é a relação entre cultura e sociedade?
Cultura é um elemento de unificação e coesão de uma sociedade; ela faz com que haja identidade e singularidade social entre seus membros
ou grupos e, ao mesmo tempo, diferencia as sociedades entre si.
NATUREZA E CULTURA: HOMOGENEIDADE E DIVERSIDADE
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O vestuário também pode revelar aspectos de diferentes culturas, como evidenciam as
fotografias da página anterior. Muitas pessoas, interessadas em compreender as dinâmicas
culturais, estudam as roupas e as formas de vestir de determinado povo ou lugar. O fotógrafo russo Alexander Khimushin tem um projeto chamado O mundo em faces, no qual retrata
a diversidade do mundo através de fotografias de diferentes povos. Você pode conhecer
o trabalho desse artista no seguinte endereço: https://khimushin.com/the-world-in-faces
Acesso em: 17 ago. 2020.

Como vimos, a cultura confere identidade a cada
sociedade e pode variar com o tempo. Além disso, ao
pensarmos nas diferentes culturas, chegamos à ideia
de diversidade cultural, que pode ser expressa tanto
na cultura material quanto na cultura imaterial. A
cultura material é composta de bens culturais que podemos ver, tocar, que existem fisicamente. Por exemplo, pinturas, esculturas, arquitetura, fotografia, livros.
A cultura imaterial compreende fazeres, práticas e manifestações que não podem ser tocadas, não existem
como algo concreto ou material. Expressões linguísticas, festas populares e religiosas, músicas e a culinária
são exemplos de cultura imaterial. Assim, o conjunto
arquitetônico das cidades históricas de Minas Gerais
faz parte do patrimônio cultural material do Brasil,
enquanto os festejos de São João são um patrimônio
cultural imaterial de diversos estados brasileiros, sobretudo do Nordeste.
Se a cultura é uma das formas de coesão ou unidade social – pois mantém viva a identidade de um povo
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2. Qual é a relação entre cultura e sociedade?
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De acordo com a pesquisadora Xanda Miranda, os indígenas constroem sua vida com base na própria natureza, sem
distinguir-se dela ou dominá-la, e essa é uma característica fundamental de suas culturas. O texto que reproduzimos a
seguir nos ajuda a compreender por que a preservação das culturas tradicionais é tão importante, uma vez que serve de
alerta sobre nossa relação com o meio ambiente. O texto parte de uma reflexão de Francisco Devanir Wetsa Poyanawa,
educador indígena que habita uma Terra Indígena poyanawa, no Acre. Ele fala, a princípio, dos A’úwe-Xavante, etnia
do Mato Grosso; depois, explica como vive seu próprio povo. Após a leitura do texto, responda às questões propostas
no Roteiro de trabalho.
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O A’úwe-Xavante depende do cerrado e o cerrado depende do A’úwe-Xavante. Os animais dependem do cerrado,
e o cerrado depende dos animais. Os animais dependem do A’úwe-Xavante, e o A’úwe-Xavante depende dos animais.
Isso é o RÓ. RÓ significa tudo para os caçadores A’úwe-Xavante: o cerrado, os animais, os frutos, as flores, as ervas, o
rio e tudo mais. Nós queremos preservar o RÓ. Através do RÓ garantiremos o futuro das novas gerações: a comida, os
casamentos, os rituais e a força de ser A’úwe-Xavante. Se estiver tudo bem com RÓ, continuaremos a ser A’úwe-Xavante.
O caçador anda no RÓ e aprende a amá-lo. As mulheres aprendem a amá-lo porque o casamento depende do RÓ e porque
também andam lá para pegar as frutas. Antigamente o RÓ era assim: havia a aldeia, em volta a roça, em volta as frutas, em
volta a caça junto com os espíritos, em volta mais caça e mais caça sempre junto com os espíritos. Os espíritos ajudavam a
descobrir os segredos que o RÓ escondia: onde estava a força do caçador, onde estava a caça, onde tinha cobra e outros
segredos. Os caçadores iam pegar a caça mais longe da aldeia, assim os animais fugiam em direção à aldeia. Depois os
caçadores iam a outro lugar longe da aldeia. Assim os filhotes iam crescendo sempre e esqueciam a tragédia da caçada.
!"#$%&'()*
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Esta seção tem por objetivo explicar questões culturais com vistas a provocar
uma reflexão sobre os modos de vida das comunidades indígenas e não indígenas.
Assim, o depoimento do professor Francisco Devanir Wetsa Poyanawa explica,
primeiro, as características da cultura a’úwe-xavante e, em seguida, relaciona-a
com a cultura da sua etnia. Para os A’úwe-Xavante, a natureza não deve ser
dominada, e sim compreendida e integrada à maneira como esse grupo organiza
sua existência coletiva e constrói seus valores culturais. Pensar sobre a cultura deles
é também uma possibilidade de reflexão sobre outras culturas.
No início do texto, o professor explica o RÓ, princípio que interliga natureza
e seres humanos. Para ele, preservar esse princípio é preservar a própria etnia,
garantindo seu futuro e sua existência. Os A’úwe-Xavante são o RÓ, e o RÓ são
eles, os animais, os rios, as plantas, as plantações, o futuro, a aldeia. Tudo o que
existe, para eles, existe em conexões sem distinção de grau de importância. A
natureza é cultura, e o ato de construir cultura se faz junto com o meio ambiente,
princípio que conecta esses elementos de maneira indissociável; e esse complexo
indivisível forma o modo de existir dessa etnia.
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1. Explique o que é cultura material e cultura
imaterial.

DE

A seção suscita uma interessante relação entre o modo de se vestir e a cultura.
Além de explorar a obra de Alexander Khimushin como material gerador de
reflexões, a proposta pode ser ampliada por meio de uma análise conjunta do
papel da vestimenta nos grupos de convivência dos quais os estudantes fazem parte.

–, a diversidade cultural garante a existência de diferentes modos de vida. Por essa razão, é preciso respeitar e preservar a diversidade cultural, inclusive porque
o intercâmbio entre diferentes culturas pode ajudar a
encontrar soluções para vários problemas. Cada cultura, cada povo constrói sentidos e valores para seu
modo de estar no mundo.
Dentro dessa diversidade, existem culturas que não
separam a esfera do humano da esfera da natureza.
A cultura dos A’úwe-Xavante, povo indígena do
Mato Grosso, é um exemplo disso.
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Habilidade (EM13CHS104)
Analisar objetos e vestígios da cultura material e imaterial de modo a
identificar conhecimentos, valores,
crenças e práticas que caracterizam
a identidade e a diversidade cultural
de diferentes sociedades inseridas no
tempo e no espaço.
Habilidade (EM13CHS504)
Analisar situações da vida cotidiana,
estilos de vida, valores, condutas etc.,
desnaturalizando e problematizando
formas de desigualdade, preconceito, intolerância e discriminação, e
identificar ações que promovam os
Direitos Humanos, a solidariedade e
o respeito às diferenças e às liberdades individuais.

Em seguida, Francisco Poyanawa explica que sua cultura está ameaçada
pela ação dos homens brancos que, motivados por interesses econômicos,
instalaram-se nas terras indígenas Poyanawa para extrair látex dos seringais
(nas florestas do Acre). Mas, como o educador fez questão de ressaltar, há um
movimento de resgate dos valores culturais tradicionais do seu povo, e a escola
tem papel primordial na difusão, promoção e preservação dos rituais e valores
culturais outrora ameaçados. Ao final, ele ressalta um dos princípios éticos do
pensamento sobre a alteridade, ao explanar que uma cultura diferente não é um
modo de vida inferior, mas uma maneira de existir que se diferencia das demais
com dignidade e que merece ser respeitada em sua singularidade.
A habilidade EM13CHS104 será mobilizada com base na análise de condições socioespaciais construídas por etnias
indígenas, que concebem a natureza integrada ao próprio modo de construir a cultura. A habilidade EM13CHS504
será desenvolvida por meio de reflexões, no campo ético-político, sobre cultura, sustentabilidade e modo de
produção do conhecimento.
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1. Que aspectos desse depoimento podem ser considerados culturais?
A narração do educador sobre o que é RÓ; sua concepção de caça e futuro; o processo para as novas gerações assimilarem parte dos
valores culturais dos “brancos”; o ensino escolar como meio de preservação da língua materna e das tradições.

2. Levando em consideração a diferença entre cultura material e cultura imaterial, em qual desses tipos os
aspectos culturais do depoimento podem ser encaixados? Por quê?
A concepção de RÓ e o ensino escolar se encaixam como cultura imaterial porque são valores abstratos, intangíveis e que existem de
forma simbólica; a escola (em sua concepção de etnoeducação), a aldeia, a roça (em suas materialidades físicas) encaixam-se como cultura material, uma vez que têm existência concreta.

3. Tendo em vista o que você estudou até agora, responda: Por que o modo de vida das etnias indígenas nos
auxiliaria a compreender melhor nossa relação cultural com o meio ambiente?
Os princípios da Carta da Terra são praticados pelos A´úwe-Xavante e pelo povo Poyanawa, o que nos leva a pensar sobre como é possível
praticar agricultura, consumo e um modo de existência que respeitem e integrem a natureza à condição de vida humana de maneira
sustentável, e não predatória.
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4. Elabore um pequeno texto (em torno de dez linhas) explicando por que a cultura indígena não pode ser
considerada inferior à cultura de povos não indígenas.
Cada cultura possui sua singularidade, sua história e seus princípios. As culturas indígenas apresentadas no texto têm complexidades próprias, assim como um conjunto de saberes e práticas únicos, que, em sua diferença, e por meio de diálogos paritários com outras culturas,
poderiam auxiliar a pensar, por exemplo, sobre os fins e meios que as sociedades não indígenas utilizam para garantir sua subsistência
ou produzir modelos de consumo.
Página 15

Mais longe que isto só estavam o céu e a outra aldeia onde moram os mortos. Mas hoje os rapazes não estão aprendendo
a amar o RÓ, nunca andaram, caçaram, nem sabem cuidar dele, querem plantar arroz e soja. Hoje as novas gerações
querem comprar comida de fora, esqueceram que a comida vem do RÓ, não da cidade. As mulheres A’úwe-Xavante continuam a amar o RÓ, sabem que só se ele existir poderão se casar e casar seus filhos e filhas.
A minha comunidade e todo o povo Poyanawa foram obrigados a se adaptar ao sistema do homem branco muito
cedo, tendo como resultado a quase extinção de nossa cultura. Em 1985, ficamos livres dos patrões seringalistas e, sem
sombra de dúvidas, a nossa cultura estava bastante fragmentada. Durante todos esses anos, tiraram muitas coisas de
nós, mas nunca o direito de sermos índios. Por esta razão, estamos trabalhando na revitalização de nossas tradições,
principalmente a língua materna, que é uma das identidades de um povo.
Estamos considerando como base para esse resgate as nossas escolas. Sabemos que o progresso de uma comunidade torna-se fortalecido através do ensino escolar, porque as crianças são o futuro. Assim, esperamos recuperar nossos rituais, nossas
músicas, danças. E viveremos com dignidade e respeito, como um povo diferenciado, pois ser diferente não é ser inferior.

$$%&'(&)*$+$,-.+)/-,*,+$%&'(&)*'

MIRANDA, Xanda. Educação indígena: uma visão a partir do meio ambiente. In: MELLO, Soraia Silva; TRAJBER, Rachel.
Vamos cuidar do Brasil: conceitos e práticas em educação ambiental na escola. Brasil: Ministério da Educação, Coordenação
Geral de Educação Ambiental/Ministério do Meio Ambiente, Departamento de Educação Ambiental/UNESCO, 2007, p. 191-192.
Disponível em: http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/publicacao3.pdf. Acesso em: 25 jun. 2020.
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1. Que aspectos desse depoimento podem ser considerados culturais?
2. Levando em consideração a diferença entre cultura material e cultura imaterial, em qual desses tipos os
aspectos culturais do depoimento podem ser encaixados? Por quê?

O texto tem por objetivo problematizar a complexidade e a diversidade
cultural com base em um debate sobre a indústria cultural, a qual visa à maior
difusão possível de um mesmo produto para assim promover processos de
homogeneização cultural, simplificando gostos, desejos, hábitos e atrelando-os
a produtos vendáveis. Ela transforma a cultura em um produto produzido em
série, em larga escala, e que, ao contrário do que ocorre em processos culturais
formados por grupos humanos, é descartável, ou seja, precisa constantemente de
novos lançamentos. O texto apresenta uma contraposição a essa lógica partindo
das concepções de cultura do antropólogo Cliford Geertz. Para ele, não há como
reduzir ou simplificar esse conceito, uma vez que sua multiplicidade relaciona-se a
como o ser humano elabora os símbolos de sua visão de mundo, seu entendimento
acerca de como transmitir os próprios conhecimentos, de como se comportar diante dos fatos, articular sentimentos
e desejos, além de uma vasta gama de elementos necessários ao se pensar em um processo cultural e elididos pela
indústria cultural, para que seus produtos sejam vendáveis.
O filósofo Félix Guattari propõe três conceitos para se pensar sobre o que é cultura. O primeiro é a cultura-valor,
uma espécie de valoração sem hierarquizar nem criar dicotomias binárias entre culturas – valor nesse caso refere-se
a ter ou não determinada posse de saberes e se singularizar com base neles, como no exemplo sobre ser falante ou
não de uma língua estrangeira, saber nadar, conhecer determinados filósofos, tocar cavaco ou piano, participar do
movimento Hip-Hop, etc. O segundo é a cultura-alma coletiva, segundo o qual todos os seres humanos possuem e
produzem cultura, sendo partícipes dos elementos que a constituem, como técnicas, símbolos, histórias, tradições.
Um exemplo utilizado no texto é o dos quilombos e as rodas de capoeira, que fazem parte da história e da tradição
de luta e resistência dos negros. Por fim, tem-se a cultura-mercado, que seria a mercantilização dos outros dois
elementos culturais e todo o conjunto técnico-teórico construído para vender e consumir bens, que, nesse caso,
transforma cultura em objeto de lucro.
Se julgar necessário, professor, analise as imagens à luz dos conceitos debatidos. Seria possível, por exemplo,
propor que os estudantes refletissem acerca das singularidades culturais do Carnaval, de uma peça musical de uma
orquestra sinfônica e do Hip-Hop.
3. Tendo em vista o que você estudou até agora, responda: Por que o modo de vida das etnias indígenas
citadas nos auxiliaria a compreender melhor nossa relação cultural com o meio ambiente?

4. Elabore um pequeno texto (em torno de dez linhas) explicando por que a cultura indígena não pode ser por
considerada inferior à cultura de povos não indígenas.
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[...] (1) “o modo de vida global de um povo”; (2) “o
legado social que o indivíduo adquire do seu grupo”;
(3) “uma forma de pensar, sentir e acreditar”; (4)
“uma abstração do comportamento”; (5) “uma teoria, elaborada pelo antropólogo, sobre a forma pela
qual um grupo de pessoas se comporta realmente”;
(6) “um celeiro de aprendizagem em comum”; (7) “um
conjunto de orientações padronizadas para os problemas recorrentes”; (8) “comportamento aprendido”; (9)

“um mecanismo para a regulamentação normativa do
comportamento”; (10) “um conjunto de técnicas para
se ajustar tanto ao ambiente externo como em relação
aos outros homens”; (11) “um precipitado da história”.
GEERTZ, Cliford. Interpretação das culturas.
Rio de Janeiro: LTC, 2013. p. 4.
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A grande ameaça à diversidade cultural é a homogeneização. Homogeneizar é tornar igual, isto é, tornar
os bens culturais homogêneos, destruindo a riqueza da
singularidade de cada cultura. A indústria cultural é responsável por massificar as práticas, concepções e produtos culturais e, portanto, por estimular que uma mesma
forma de relacionamento com a cultura seja adotada por
diferentes grupos de pessoas. Como se trata de propagar um mesmo bem cultural ao maior público possível,
o acesso a uma diversidade de bens ou manifestações
diminui. Basta pensar, por exemplo, no lançamento de
um blockbuster dos Estados Unidos: muitos valores que
são próprios da cultura estadunidense são reproduzidos
em outros países, o que tem efeitos consideráveis nas
diversas culturas.
Diante disso, é importante reconhecer e valorizar a
diversidade cultural. Muitos pensadores tentaram organizar a reflexão sobre a cultura definindo conceitos
importantes. É o caso do antropólogo Cliford Geertz
(1926-2006). Ele afirma que cultura é:

O carnaval é uma das maiores manifestações culturais do
Brasil. Essa imagem retrata uma parte da bateria do bloco afro
Olodum, nas ruas de Salvador. Famoso pelo mundo afora, o
carnaval é um dos símbolos mais divulgados de nossa cultura
popular. Salvador, Bahia, 2013.
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1. O que é diversidade cultural e por que ela é importante?
Diversidade cultural é o entendimento de que não existe apenas uma cultura, mas sim culturas
humanas, e, com base nisso, compreender e respeitar que elas se apresentam e se constituem
de múltiplas maneiras. A importância da diversidade cultural está atrelada à existência de cada
modo de cultura, que reflete a riqueza da comunidade humana, as possibilidades de elaboração de
saberes e as possíveis trocas interculturais, que ampliam a visão do ser humano sobre si mesmo.

2. Explique os seguintes conceitos: cultura-valor, cultura-alma coletiva e
cultura-mercadoria.

Espera-se que os estudantes relacionem a cultura-valor a um processo não de hierarquização de
culturas, mas sim de posse ou não de determinados saberes produzidos culturalmente. Se possível,
proponha um debate sobre a imagem da orquestra sinfônica e do Carnaval para desfazer preconceitos. A cultura-alma coletiva, como um elemento cultural próprio da humanidade de cada indivíduo ou sociedade, é aquilo que singulariza e forma identidades. Por fim, a cultura-mercado refere-se a propósitos de mercantilização da cultura-valor e da cultura-alma coletiva, englobando todo o
aparato humano e técnico para formar mercados consumidores com base em produções culturais.

res, liderado por Zumbi (1655-1695).
Palmares foi destruído em 1694, mas
Zumbi só foi morto em 20 de novembro
de 1695. A data de sua morte marca,
atualmente, o Dia da Consciência Negra.
Pensadores como Abdias do Nascimento (1914-2011) e Beatriz do Nascimento
(1942-1995) são expoentes da reflexão
sobre a importância e o papel dos quilombos. Beatriz do Nascimento afirma
que
Quilombo passou a ser sinônimo de povo negro, sinônimo
de comportamento do negro e
esperança para uma melhor sociedade. Passou a ser sede interior e exterior de todas as formas
de resistência cultural. Tudo, de
atitude à associação, seria quilombo, desde que buscasse maior
valorização da herança negra.

A capoeira é uma das expressões mais populares da cultura afro-brasileira. Foto de
jogo de capoeira no Quilombo Rio das Rãs, em Bom Jesus da Lapa, Bahia, 2017.

NASCIMENTO, Beatriz do. O conceito de quilombo e a resistência cultural negra.
In: RATTS, Alex. Eu sou atlântica: sobre a trajetória de vida de Beatriz
Nascimento. São Paulo: Imprensa Oficial-SP, 2006. p. 122.

Por fim, o termo cultura-mercadoria diz respeito à cultura
como bem produzido, vendido e
consumido como qualquer outro
produto. De acordo com Guattari:
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Cultura (mercadoria) são
todos os bens: Todos os equipamentos (como as casas de
cultura), todas as pessoas
(especialistas que trabalham
nesse tipo de equipamento),
todas as referências teóricas
e ideológicas relativas a esse
funcionamento, tudo que
contribui para a produção de
objetos semióticos (tais como
livros e filmes), difundidos
num mercado determinado de
circulação monetária ou estatal. Tomada nesse sentido, difunde-se cultura exatamente
como Coca-Cola, cigarros ˝de
quem sabe o que quer“, carros ou qualquer outra coisa.
GUATTARI, Félix; ROLNIK, Suely.
Micropolítica: cartografias do desejo.
Petrópolis: Vozes, 1996. p. 17.

Distribuição das comunidades quilombolas, segundo a Fundação Palmares (2017).
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Mapa_quilombos_2017.jpg. Acesso em: 4 set. 2020.

A cultura-mercadoria é um modo de produzir e difundir objetos culturais sem levar em conta os princípios
da cultura-valor nem os de cultura-alma coletiva, transformando-os em bens que podem ser vendidos e comercializados como meras mercadorias, como refrigerantes
e sabão em pó.

!"#$%&%!$'($
1. O que é diversidade cultural e por que ela
é importante?
2. Explique os seguintes conceitos: cultura-valor, cultura-alma coletiva e cultura-mercadoria.
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INDÚSTRIA CULTURAL
Os filósofos Theodor Adorno e Max Horkheimer desenvolveram o conceito de indústria cultural com o propósito
de refletir sobre a cultura como objeto mercadológico e diferenciar a cultura popular, produzida pelos diversos grupos
humanos, da cultura produzida pela indústria. A indústria cultural faz da cultura um produto vendável, consumível em
série; com isso, é necessário homogeneizar as práticas e singularidades, aniquilando a diversidade cultural. Tradições,
histórias, cosmovisões são elididas, e o que entra no processo é planificação, pesquisas e produtos. As pessoas
e suas culturas tornam-se mercado consumidor. Para abastecer, incentivar e criar esse consumo mercadológico,
a comunicação de massa é estratégica. Ela assume o papel de perpetuar os valores da indústria cultural, ou seja,
naturalizar o consumismo e a ideia de que existiria uma cultura que agrega valores universais a quem a consome.
Esses valores suprimem os contextos históricos, as realidades históricas e as experiências individuais, em nome de
comportamentos padronizados e desejos supostamente coletivos. Eles precisam ser “invisíveis” em seus propósitos,
mas impositivos em sua efetivação; influenciar sem de fato deixar clara sua intenção; criar padrões de alienação ao
não incentivar o pensamento crítico, tal qual Adorno e Horkheimer pensavam. Tanto os pensadores alemães quanto
o antropólogo José Luiz dos Santos problematizam os fins a que se destina a criação cultural dessa indústria. Novelas,
jornais, revistas, músicas e todo o aparato cultural em macroescala industrial de bens, serviços e entretenimento
inculcariam ideologicamente valores nos consumidores, com a ideia de que não há culturas e suas idiossincrasias,
mas sim uma cultura universal acessível a todos.
Se possível, reflita com os estudantes sobre músicas, filmes, séries e o retorno financeiro, o lucro que eles geram.
Considere neste exercício a festa do Oscar, como os filmes são distribuídos no mercado global e quais recursos são
utilizados para que as pessoas assistam a eles.
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Em um dos textos do filósofo Walter Benjamin (1892-1940), encontramos uma reflexão importante sobre a
capacidade de reprodução técnica, nos tempos modernos, dos objetos culturais, em oposição à singularidade das
obras produzidas antes do desenvolvimento do capitalismo. Por exemplo, para ouvir uma sinfonia musical antes
da invenção de aparelhos capazes de gravar e reproduzir músicas em um suporte material (discos, CDs, etc.), era
preciso ir a um concerto em um teatro. O trecho abaixo nos ajuda a entender alguns dos aspectos envolvidos nessa
mudança, bem como suas implicações na homogeneização provocada pela indústria cultural. Depois da leitura do
texto, responda às questões propostas no Roteiro de trabalho.
Academia das Artes de Berlim

O conceito de aura permite resumir essas características: o que se atrofia
na era da reprodutibilidade técnica da obra de arte é sua aura. Esse processo
é sintomático, e sua significação vai muito além da esfera da arte. Generalizando, podemos dizer que a técnica da reprodução destaca do domínio
da tradição o objeto reproduzido. Na medida em que ela multiplica a reprodução, substitui a existência única da obra por uma existência serial.
E, na medida em que essa técnica permite à reprodução vir ao encontro
do espectador, em todas as situações, ela atualiza o objeto reproduzido.
Esses dois processos resultam num violento abalo da tradição, que constitui o reverso da crise atual e a renovação da humanidade. Eles se relacionam intimamente com os movimentos de massa, em nossos dias. Seu agente
mais poderoso é o cinema. Sua função social não é concebível,
 Walter Benjamin (1892-1940) foi um dos mais
mesmo em seus traços mais positivos, e precisamente neles, sem
importantes filósofos do século XX. Ligado à Escola
seu lado destrutivo e catártico: a liquidação do valor tradicional
de Frankfurt e à Teoria Crítica, escreveu diversas
do patrimônio da cultura. [...]
obras cujos reflexos ainda são muito atuais.
Em suma, o que é aura? É uma figura singular, composta de
elementos espaciais e temporais: a aparição única de uma coisa distante, por mais
perto que esteja. Observar, em repouso, numa tarde de verão, uma cadeia de montacatártico:
nhas no horizonte, ou um galho, que projeta sua sombra sobre nós, significa respirar
relativo à catarse, liberação
a aura dessas montanhas, desse galho. Graças a essa definição, é fácil identificar os
das emoções reprimidas;
fatores sociais específicos que condicionam o declínio da aura. Ela deriva de duas
alívio provocado por essa
circunstâncias, estreitamente ligadas à crescente difusão e intensidade dos moviliberação.
mentos de massas. Fazer as coisas “ficarem próximas” é uma preocupação tão apaixonada das massas modernas como sua tendência a superar o caráter único de todos
os fatos através da sua reprodutibilidade.
BENJAMIN, Walter. A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. In: BENJAMIN, Walter. Obras escolhidas: magia e
técnica, arte e política. São Paulo: Brasiliense, 1994. p. 168-170.

Roteiro de trabalho
1. Com base no texto, formule uma explicação para as noções de “reprodutibilidade” e “aura”.
2. Por que Benjamin afirma que a reprodutibilidade técnica da obra de arte destrói a aura dessa obra?
3. Como essa crítica de Benjamin à perda da aura se relaciona com a indústria cultural?
4. Benjamin afirma que as massas modernas se preocupam em fazer as coisas “ficarem próximas”. O que isso
significa? Você teria exemplos que corroborem a afirmação do filósofo?
5. Descreva para a turma os seus hábitos de consumo cultural: que tipos de produto você consome (música,
filmes, vídeos, livros, revistas, etc.)? Que suportes e meios de comunicação você utiliza (internet do celular,
televisão, computador, livros impressos ou digitais, etc.)?
6. Em seguida, ouça as respostas dos colegas e, ao final, reflitam sobre o tipo de consumo cultural mais comum entre vocês: houve relatos de experiências diretas e únicas com a produção cultural (um espetáculo ao
vivo de música ou teatro, uma exposição em um museu ou centro cultural, etc.), ou os relatos mostraram
apenas experiências com objetos culturais reproduzidos (de forma digital ou analógica)?
7. Você sente a diferença descrita por Benjamin entre a “aparição única” de algo belo ou artístico, como um
pôr do sol ou um espetáculo de música, e a reprodução dessas experiências na forma de fotografia ou
vídeo? Partilhe suas reflexões com a turma.
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Nesta seção, serão propostas atividades para debater o conceito de aura,
do filósofo Walter Benjamin, e associá-lo às vivências culturais dos estudantes.
Segundo o pensador alemão, as obras de arte teriam uma aura, um caráter
de unicidade. No exemplo do repouso para apreciar uma tarde de verão, esse
evento e as sensações que desperta não serão reproduzidos novamente e estão
ligados a um aqui e agora únicos e irrepetíveis. “Respirar” o ar da aura demanda
a presença física de quem a aprecia. Pode-se tentar reproduzir essa presença,
mas não será a mesma coisa. Assim como cada pôr do sol em uma montanha,
vivenciá-lo é sentir, perceber-se próximo dele, sem que isso, contudo, o torne
tangível. Trata-se de uma sensação intransferível e, cada vez que for vivenciado,
o momento será diferente. Porém, com o advento do capitalismo, a arte perde a
aura, sendo reproduzida em larga escala, em série, com o intuito de ser um produto
vendável. Sua destinação já não seria instigar os sentimentos e as vivências de
uma obra como algo singular, pois ela é multiplicável, reproduzida e assimilável
em qualquer contexto; torna-se, assim, um objeto que atende demandas voltadas
ao consumismo das massas. Se antes, para apreciar determinada escultura ou
quadro, era necessário ir a um museu, em um momento e local únicos, agora eles
podem ser reproduzidos sem seu contexto original e sem que sejam perceptíveis
as singularidades que a contemplação pessoal permite. Já não envolvem mais
o movimento de o apreciador ir até a obra. Agora, a obra-consumo é que se
aproxima de quem a aprecia. Assim, a maneira de conceber a arte, os corpos,
as sensações e as apreciações estéticas perde a aura, para se tornar um produto
lucrativo de uma indústria.
A habilidade EM13CHS101 será contemplada ao se analisar o conceito aura e
seus desdobramentos como fruição estética, a fim de promover reflexões sobre o que
caracteriza a experiência singular de uma obra de arte e qual seria seu valor para a
existência individual e coletiva humana. A habilidade EM13CHS303 será mobilizada
ao se avaliar o que é indústria cultural e quais são seus propósitos e valores, a fim
de refletir sobre os produtos culturais mercantilizados que aniquilam a aura da arte,
afetam a sensibilidade estética e tentam anestesiar o pensamento crítico.
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Habilidade (EM13CHS101)
Identificar, analisar e comparar diferentes fontes e narrativas expressas
em diversas linguagens, com vistas
à compreensão de ideias filosóficas
e de processos e eventos históricos,
geográficos, políticos, econômicos,
sociais, ambientais e culturais.
Habilidade (EM13CHS303)
Debater e avaliar o papel da indústria
cultural e das culturas de massa no
estímulo ao consumismo, seus impactos econômicos e socioambientais,
com vistas à percepção crítica das
necessidades criadas pelo consumo
e à adoção de hábitos sustentáveis.

Roteiro de trabalho
1. Com base no texto, formule uma explicação para as noções de “reprodutibilidade” e “aura”.
Reprodutibilidade seria a capacidade de reproduzir serialmente um produto para atender à demanda de consumo de massa. A aura estaria
ligada a um sentimento único de apreciação de uma obra de arte, presente na experiência de um aqui e agora que remete à presença física
de quem flui ou, como diz o pensador alemão, respira o ar da manifestação artística, sendo esse momento irreproduzível.

2. Por que Benjamin afirma que a reprodutibilidade técnica da obra de arte destrói a aura dessa obra?
O processo de reprodução em série de uma obra desfaz a ideia de manifestação singular, uma vez que ela poderá ser reproduzida ao infinito, sendo outros, portanto, os espaços relacionais. A reprodução como produto vendável não exige do consumidor que ele se aproprie
de espaços singulares de destinação às obras de arte; ela é que chega ao consumidor, sem exigir vivências em espaços únicos.

3. Como essa crítica de Benjamin à perda da aura se relaciona com a indústria cultural?
O objetivo da indústria cultural é criar um mercado consumidor universal, produzindo e instigando demandas para uma massa de consumidores, a fim de otimizar seus lucros e vender produtos. Isso não implica produzir sensações estéticas ou reflexões críticas únicas e singulares, como a aura pensada por Benjamin. A aura não é somente uma experiência singular relacionada a obras de arte; ela singulariza
também quem as aprecia, pois cria momentos únicos. Já os produtos da indústria cultural, para se consolidar, precisam homogeneizar
gostos, pensamentos e desejos, anestesiando a capacidade crítica dos que serão transformados em mercado consumidor.

4. Benjamin afirma que as massas modernas se preocupam em fazer as coisas “ficarem próximas”. O que isso
significa? Você teria exemplos que corroborem a afirmação do filósofo?
Sugere-se que nas respostas os estudantes reflitam sobre o exemplo do pôr do sol dado por Benjamim, ao descrever a sensação de
“respirar” a aura das montanhas tal qual se sente a aparição singular de algo que está distante. Em um mercado consumidor homogeneizado, os produtos precisam transmitir a ideia de proximidade, e a reprodução de um quadro, uma escultura ou uma sinfonia os aproxima
de quem tem o poder de comprá-los. Como exemplo, poderíamos citar músicas, pinturas, filmes, fotos e peças teatrais que podem ser
baixados no computador. Não há necessidade de ir a museus para apreciar determinadas obras; com alguns cliques, é possível estar em
seus corredores. O fim da “distância” é a vantagem prometida pelas concepções de consumo do prazer estético.

5. Descreva para a turma os seus hábitos de consumo cultural: que tipos de produto você consome (música,
filmes, vídeos, livros, revistas, etc.)? Que suportes e meios de comunicação você utiliza (internet do celular,
televisão, computador, livros impressos ou digitais, etc.)?
Para somar a essas reflexões, professor, é possível tentar pensar em conceitos debatidos até o presente momento, como indústria cultural,
cultura-valor, cultura-alma coletiva e cultura-mercado, além de outros que julgar pertinentes.

6. Em seguida, ouça as respostas dos colegas e, ao final, reflitam sobre o tipo de consumo cultural mais comum
entre vocês: houve relatos de experiências diretas e únicas com a produção cultural (um espetáculo ao vivo
de música ou teatro, uma exposição em um museu ou centro cultural, etc.), ou os relatos mostraram apenas
experiências com objetos culturais reproduzidos (de forma digital ou analógica)?
Trata-se de uma reflexão sobre se as manifestações culturais estariam acessíveis a todos. Caso as respostas sejam negativas em relação
a esse acesso, quais são as barreiras mencionadas?

7. Você sente a diferença descrita por Benjamin entre a “aparição única” de algo belo ou artístico, como um
pôr do sol ou um espetáculo de música, e a reprodução dessas experiências na forma de fotografia ou
vídeo? Partilhe suas reflexões com a turma.
Se possível, faça uso das tecnologias para fins pedagógicos: peça aos estudantes que fotografem um pôr do sol e compartilhem a imagem. Com base nessa ação, fomente as reflexões da turma.
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PERSPECTIVAS CONTEMPORÂNEAS SOBRE A
CULTURA
Esta seção visa incentivar uma reflexão sobre questões filosóficas contemporâneas
acerca da cultura. Depois do período estabelecido como modernidade e suas
promessas de melhoria para a sociedade, veio a pós-modernidade, e, para os
pensadores Gilles Lipovetsky e Jean Serroy, a atualidade seria a hipermodernidade.
Alguns traços dessa nova fase são: a cultura atrelada a um mercado em escala
global, veloz e sem fronteiras, com o capital transitando por qualquer mercado
financeiro; as mídias sociais – o ciberespaço – passam a mediar as relações
humanas, com uma gama infindável de informações e abundância de espetáculos
e opções de entretenimento; espaços virtuais de lazer são oferecidos de forma a
satisfazer os desejos dos usuários, mas isso aumentaria o sentimento de solidão,
visto que as tecnologias atuais visam apenas à valorização do hiperindividualismo,

PERSPECTIVAS CONTEMPORÂNEAS
SOBRE A CULTURA
Para os pensadores Gilles Lipovetsky (1944-) e Jean
Serroy (1944-), nossa atualidade é marcada por uma
nova virada cultural. Aprofundando o conceito de indústria cultural, esses pensadores afirmam que essa
cultura, associada à indústria mercantil, tem vocação
planetária e infiltra-se em todos os setores das atividades humanas. Tanto as grandes empresas como o consumismo e o ciberespaço são mundos sem fronteiras
e se apoderam de todos os aspectos da vida. Sendo
assim, a cultura hoje é globalizada, desenvolve-se no
mundo inteiro estabelecendo uma mesma lógica, a do
mundo hipermoderno.
Atualmente, as mídias e o ciberespaço se tornaram os
meios pelos quais nos relacionamos com o mundo, e esse
mundo nos oferece um fluxo ininterrupto de informações, músicas, séries televisivas, filmes, imagens, espetáculos esportivos, marcas, produtos alimentares. A consequência disso se revela por meio de duas características:
a cultura como valor econômico e a construção de uma
cultura de valores em torno dos produtos e mercadorias.
A cultura, enquanto mercadoria, tenta criar valores
em torno de seus produtos, direcionar o consumidor para
uma escolha ou outra. Na reflexão de Lipovetsky e Serroy,
as indústrias do imaginário e do ciberespaço são os principais motores de crescimento econômico e as mais importantes referências culturais na atualidade, desencadeando,
assim, as características do mundo hipermoderno:
O mundo hipermoderno, tal como se apresenta
hoje, organiza-se em torno de quatro polos estruturantes que desenham a fisionomia dos novos tempos.
Essas axiomáticas são: o hipercapitalismo, força motriz da globalização financeira; a hipertecnicização,
grau superlativo da universalidade técnica moderna;
o hiperindividualismo, concretizando a espiral do átomo individual daí em diante desprendido das coerções comunitárias à antiga; o hiperconsumo, forma
hipertrofiada e exponencial do hedonismo mercantil.
Essas lógicas em constantes interações compõem
um universo dominado pela tecnicização universalista, a desterritorialização acelerada e uma crescente
comercialização planetarizada. É nessas condições
que a época vê triunfar uma cultura globalizada ou
globalista, uma cultura sem fronteiras cujo objetivo
não é outro senão uma sociedade universal de consumidores.
LIPOVETSKY, Gilles; SERROY, Jean. A cultura-mundo:
resposta a uma sociedade desorientada.
São Paulo: Companhia das Letras, 2011. p. 32.

Vamos compreender melhor cada um desses polos.
Para os autores, o capitalismo permeia todas as nossas
atividades, o modo geral de agir e as relações sociais;
por isso, ele não seria apenas econômico, mas também cultural. Os fluxos financeiros movimentam-se pelas bolsas do mundo todo, fazendo das finanças e dos
grandes investidores os núcleos de poder de nossa sociedade. Assim como o dinheiro, a tecnologia também

penetrou em todo o planeta e nos domínios da vida.
Hoje nós nos adaptamos aos aparelhos tecnológicos,
que nos impõem modos de pensar e estilos de vida. O
individualismo tornou-se hiperindividualismo, pois,
na era atual, cada vez mais se valorizam as decisões
individuais em detrimento das coletivas, como família,
igrejas, partidos políticos. Em uma cultura que oferece
amplamente o consumo e a comunicação instantânea,
promove-se o individualismo em detrimento de relações coletivas e comunitárias.
Permeando os quatro polos mencionados por Lipovetsky e Serroy está o hiperconsumo, uma vez que as
relações comerciais são mediadoras de quase todas as
relações sociais. Os aparelhos tecnológicos que consumimos, como o celular, o computador pessoal e o videogame, são individualizantes. Esse processo produz
um consumidor desvinculado dos elos comunitários, o
que o faz consumir sem o peso das tradições, hábitos
de classe, etc. Essa sociedade hipermoderna apresenta
outros problemas, também identificados pelos autores.
Além da grande desorientação surgida da superabundância de oferta de produtos e tecnologias, é preciso
atentar para o surgimento de grupos preocupados com
questões étnicas, religiosas, territoriais e ambientais
e contrários ao processo de globalização da cultura.
Como alertam Lipovetsky e Serroy, os seres humanos
nunca estiveram tão conectados. Contudo, essa conexão, que ocorre sobretudo pelas redes sociais, tem uma
consequência inesperada: o profundo sentimento de
isolamento. Por mais estranho que pareça, essa situação
conduz à solidão e à miséria afetiva, uma vez que nos
afasta do convívio no mundo de carne e osso.
O cenário cultural do mundo contemporâneo levou
o filósofo Félix Guattari a propor algumas ideias relacionadas com o âmbito ecológico. Para ele, desde o
final do século XX estamos vivendo uma era de profundo desequilíbrio ecológico, na qual as soluções e
inovações tecnológicas não são devidamente apropriadas pela sociedade a fim de resolver seus problemas.
Assim, para onde quer que nos voltemos, reencontramos esse mesmo paradoxo lancinante: de um
lado, o desenvolvimento contínuo de novos meios
técnico-científicos potencialmente capazes de resolver as problemáticas ecológicas dominantes e
determinar o reequilíbrio das atividades socialmente
úteis sobre a superfície do planeta; de outro lado, a
incapacidade das forças sociais organizadas e das
formações subjetivas constituídas de se apropriar
desses meios para torná-los operativos.
GUATTARI, Félix. As três ecologias. Campinas:
Papirus, 1990. p. 12.

Na situação diagnosticada por Guattari, embora as inovações tecnológicas possam auxiliar-nos a
resolver problemas tanto ambientais como sociais,
não conseguimos nos organizar de modo eficiente
para que essas inovações sejam utilizadas de modo
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afastando as pessoas de laços de solidariedade coletiva. Outros dois aspectos apontados pelos pensadores são: o
volume de informação e a oferta contínua de produtos e serviços, que tendem a desorientar os usuários, sendo que
a quantidade não geraria a qualidade de critérios para elaboração de escolhas; ademais, há os grupos contrários a
esse modelo hipermoderno de globalização econômica e cultural.
A hipermodernidade tem quatro eixos: o hipercapitalismo, o hiperindividualismo, a hipertecnização e o
hiperconsumo; e, embora os propósitos da indústria cultural pensados por Adorno e Horkheimer ganhem outros
contornos no universo onde tudo é extremamente veloz, fluido e flexível, o antigo desejo de impor um mercado
consumidor por meio da ausência do pensamento crítico ainda se mantém uma constante nesses eixos.
As novas tecnologias impõem pensamentos, desejos e como devem ser as relações sociais, fabricando sensações
de felicidades, bem-estar e saúde. O fluxo constante de informação e oferta de produtos tenta, ideologicamente,
transmitir a ideia de um mercado global universal e acessível a qualquer um, com consumidores livres para escolher
como e o que comprar; quais conteúdos acessar; e felizes com o fluxo de novidades e mudanças, personalizadas com
base naquilo que o sistema tem de melhor a oferecer. Lipovetsky e Serroy esclarecem, no entanto, que os quatro
eixos da hipermodernidade e toda a realidade que os compõe têm como finalidade criar uma espécie de capitalismo
cultural, um grande mercado global de consumidores, para tornar hegemônicos os princípios do consumismo, do
imediato, do “hiper” em qualquer esfera de mercantilização da vida, eliminando assim as singularidades culturais,
seus espaços e tempos de maturação, e fazendo do hiperconsumo a cultura universal.
Outra preocupação contemporânea sobre como organizar os princípios culturais é expressada pelo filósofo Félix
Guattari. Ele propõe uma ecosofia com três eixos nocionais: ecologia subjetiva, ecologia social e ecologia do meio
ambiente, que, em suma, visa intervir no desequilíbrio ecológico causado pela cultura consumista, por meio de um
pensamento que integra tecnologia à resolução de problemas ambientais e sociais. Suas reflexões éticas voltam-se
para aprimorar intervenções humanas que desenvolvam mudanças profundas na relação dos seres humanos entre
si e com a natureza.
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Capítulo 1
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DE

Nesta seção, são apresentadas duas narrativas diferentes para se refletir sobre a questão do consumismo: o
poema “Eu, etiqueta” e uma reportagem publicada pelo Nexo Jornal. Ambas estão interligadas, abordando valores,
sentimentos e os porquês da cultura mercantilizada.
No poema, a existência é importante à medida que se torna um objeto de
L I DA
BI
consumo, e o eu lírico personifica os valores de mercado, do ser que consome para
ser. Sua potência é ditada por palavras de ordem oriundas de um desejo fabricado
BNCC
por uma sedução artificial. Nada no ser é ele; seu corpo é um outdoor ambulante,
Habilidade (EM13CHS103)
e seu “eu” é uma etiqueta, um rótulo a identificá-lo, visando à massificação
Identificar, analisar e comparar difede um produto sem singularidade, investido de uma cultura universal em um
rentes fontes e narrativas expressas
mercado de consumo no qual muitos usam marcas que ele enaltece. Consumir,
em diversas linguagens, com vistas
nesse caso, é distanciar-se de si mesmo, negar algum traço de cultura singular
à compreensão de ideias filosóficas
que possivelmente ainda haja nele.
e de processos e eventos históricos,
geográficos, políticos, econômicos,
O segundo texto analisa os propósitos de um shopping center e, ao fazêsociais, ambientais e culturais.
lo, redimensiona a questão levantada pelo poema: em vez de “Eu, etiqueta”,
Habilidade (EM13CHS303)
o espaço se amplia, formando um coletivo, um “Nós, etiqueta”. O shopping
materializa o consumismo em sua expressão mais crua, clara e efetiva. O capítulo
Debater e avaliar o papel da indústria
como um todo abordou os espaços virtuais de consumo, sua velocidade, sua
cultural e das culturas de massa no
estímulo ao consumismo, seus impaclógica “hiper”, a tentativa de se apartar de questões socioambientais, de criar
tos econômicos e socioambientais,
um espaço que existe por si só, descontextualizado dos problemas relativos ao
com vistas à percepção crítica das
modelo desigual de distribuição de riquezas e bens. O mundo “hiper”, nesse caso,
necessidades criadas pelo consumo
tem luz e som controlados, planejamento sistemático de arquitetura; nele não
e à adoção de hábitos sustentáveis.
há fome, miséria, problemas de esgoto a céu aberto, violência, desmatamento,
Habilidade (EM13CHS304)
desrespeito às minorias, sejam elas quilombolas, indígenas ou outras. O shopping
Analisar os impactos socioambientais
é a utopia de separar cultura e natureza, de não precisar refletir sobre os valores
decorrentes de práticas de instituições
apresentados na Carta da Terra.
governamentais, de empresas e de inA habilidade EM13CHS103 será mobilizada pela reflexão sobre como o
divíduos, discutindo as origens dessas
consumismo influencia e afeta a organização de territorialidades, temporalidades e
práticas, selecionando, incorporando
hábitos humanos, por meio de um poema e de um artigo de jornal que abordam
e promovendo aquelas que favoreçam
valores culturais e existenciais alocados em etiquetas de produtos e em shopping
a consciência e a ética socioambiental
e o consumo responsável.
centers. A habilidade EM13CHS303 será mobilizada com base em uma atividade

que visa debater espaços e práticas construídos artificialmente pela indústria cultural, a fim de compreender a
exclusão e a inclusão sociais e culturais, o consumo alienado e quais valores alicerçam esses conceitos. A habilidade
EM13CHS304 será mobilizada ao se analisar questões socioambientais relacionadas ao consumismo promovido em
shoppings ou em práticas individuais, retratado em um poema e em um artigo de jornal. Os estudantes refletirão
sobre a necessidade ética de se conceber um modelo de consumo e economia inclusivo e sustentável.

Roteiro de trabalho
1. Qual é a situação narrada pelo poeta e como ela se relacionada com o título do poema?
A situação é a de um ser que existe a partir do consumo, e isso faz dele um amontoado de anúncios e propagandas; ou seja, o “Eu,
etiqueta” é uma soma de etiquetas, logomarcas e produtos de consumo. Sua essência, se assim pode ser chamada, é construída tão
somente pelo que ele consome.

2. Explique por que o autor fala, ao final do poema, de um homem-anúncio.
O autor fala de um homem-anúncio porque seu próprio corpo é um anúncio, composto de propagandas, de palavras de consumo. Esse
ser humano, na definição do poema, é um outdoor ambulante, uma “coisa” que serve para transmitir propagandas.

3. Qual é a relação desse poema com o que estudamos sobre indústria cultural?
A indústria cultural é alicerçada em valores que estimulam o consumo exacerbado, sem consciência de seus fins, e que exigem alienação
na relação de consumo. Para ela, o ser humano ideal é aquele que deixa de valorizar sua cultura e suas singularidades para se “universalizar” no movimento do consumismo. Para efetivar seus propósitos, essa indústria necessita da homogeneização dos padrões culturais,
para que todos tenham a mesma “cultura” desse “eu, etiqueta”.

4. A partir do que você entendeu sobre o poema e de sua relação com a indústria cultural, explique a seguinte
expressão: “você é o que você consome”.
A indústria cultural necessita transmitir, de forma ideológica, a noção de que as pessoas são importantes com base em seu padrão de
consumo, com os produtos ditando seu valor, pois é esse padrão que alicerça os valores existenciais. Em um shopping, por exemplo, nem
todos os grupos sociais são bem-vindos, e os direitos de ir e vir e de ser respeitado estão ligados ao que a pessoa consome – sendo que
ela só existe enquanto ser que consome.

5. O título da reportagem apresenta uma relação entre lazer e consumo. Por que essa relação pode ser considerada uma característica cultural das sociedades contemporâneas?
Porque atende a necessidades do mercado e da indústria cultural, além de gerar lucro. A indústria cultural torna homogêneas as formas de
lazer e diversão, cria prazeres supérfluos, vendáveis e descartáveis, e utiliza mecanismos de distração para negar aspectos relacionados à
consciência de problemas econômicos e sociais. Desse modo, a cultura se torna um consumismo produzido para os que podem comprá-la.

6. A estrutura de um shopping center favorece o espírito de consumo? Por quê?
Ela é construída para criar sensações artificiais de conforto e segurança, em ambientes que negam a temporalidade cronológica e as
intempéries climáticas, elidindo os problemas de planejamento urbano. Trata-se de proporcionar um tempo “livre” e despreocupado, com
tudo em seu espaço racionalmente voltado apenas para o consumo.

7. Andar pelas ruas de uma cidade ou de um parque é uma experiência muito diferente daquela que temos ao
percorrer os corredores de um shopping center. Com base nos aspectos presentes no texto de Olívia Fraga,
explique por que essas duas experiências são culturalmente diferentes. Algumas dicas: Será que realmente
conhecemos toda a identidade cultural do local onde vivemos se frequentarmos apenas os shoppings centers? O shopping center pode ser considerado um espaço público ou privado?
Os shoppings suprimem a experiência das ruas e as realidades históricas na elaboração de sua arquitetura e na constituição de sua territorialidade, que exclui os despossuídos, por constrangimento velado ou aberto. Embora sejam espaços disponíveis para o “público”, sua
lógica de consumo seleciona e discrimina.

8. Depois de responder a essas perguntas, reúnam-se em grupos e elaborem uma lista com três ações que
promovam o enriquecimento cultural, por meio da visita a diferentes locais públicos de sua cidade. Mas
lembrem-se: shopping não vale. Depois de elaborar essa lista de ações, compartilhem-na com os colegas
da turma, em uma roda de conversa. Quem sabe vocês não conseguem visitar alguns desses locais juntos?
Sugere-se refletir sobre museus, parques, praças, bibliotecas, teatros, centros culturais, escolas etc.
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Chegou a hora de colocar a mão na massa e defender, com bons argumentos, a diversidade cultural. Para
começar, leia a reportagem a seguir sobre a musicista e pesquisadora Marlui Miranda. Se possível, ouça suas músicas ou assista a suas apresentações disponíveis em vídeos na internet. Para estruturar seus argumentos, você vai
produzir um texto, de cerca de 30 linhas, a partir das orientações do Roteiro de trabalho.
Marlui Miranda desbrava sons de 11 tribos
Luís Antônio Giron

A cantora amazonense Marlui Miranda realiza em CD e livro o primeiro
mapeamento da música de índios brasileiros
A cantora e compositora amazonense Marlui Miranda lança em show a partir de terça, no Sesc Pompeia, o resultado de 17 anos de pesquisa e risco por 50 nações indígenas da Amazônia.
Um livro e um CD, intitulados “Ihu” (palavra que significa “todos os sons” na língua dos camaiurás), apresentam
o mais completo mapeamento já realizado da música dos índios amazônicos.
“O CD promove uma transferência cultural”, afirma Marlui. “Pela primeira vez, a arte sonora do índio pode ser
executada quase que literalmente por músicos urbanos ocidentais.”
Nem um índio participou das sessões, a não ser como amostra gravada. Esta foi transcrita em partitura por Marlui
segundo a notação clássica. As gravações aconteceram de novembro de 1993 a março deste ano [1995] em São
Paulo, Belo Horizonte e Oslo (Noruega).
O CD traz, além da cantora, as vozes de Gilberto Gil, Grupo Beijo e membros do Coralusp. Entre os instrumentistas
que aceitaram o desafio de interpretar estilos os mais diferenciados figuram o trio mineiro Uakti, o pianista norueguês
Bugge Wesseltoff e o baixista paulistano Rodolfo Stroeter, também produtor do disco.
Stroeter fundou em março em São Paulo o selo Pau Brasil. O primeiro título é “Ihu”. A venda da tiragem de 2 000
CDs cobre o custo da produção, de R$ 30 mil.
O livro deve ser publicado até o fim do mês pela editora Terra. Traz em 240 páginas as partituras das 16 músicas
tais como figuram no CD, com inclusão de arranjos.
“Existe o preconceito de que os índios praticam uma música caótica e sem riqueza”, explica a autora. “Queremos
mostrar que, além de fecunda, ela deve ser considerada essencial à cultura brasileira.”
Para atingir o alvo, Marlui viajou 15 mil quilômetros em duas expedições por aldeias longínquas e recolheu cem
horas de gravação.
Bancou parte do dinheiro. Em 1986, ganhou uma bolsa da Fundação Guggenheim de Nova York. Em 1990, a
Fundação Vitae lhe deu outra. Calcula ter recebido cerca de US$ 200 mil desde 1986.
Marlui julga que a música indígena é vítima de um bloqueio da sensibilidade da massa consumidora. “Quis fazer
uma síntese sistematizada à maneira ocidental fora do ambiente etnográfico.”
Escolheu, por isso, um repertório acessível à primeira audição do consumidor urbano: canções delicadas, melodias
tristes e ritmos festivos e épicos. “Se eu começasse por sons mais radicais, não surtiria efeito.”
A seleção contou com a ajuda de índios e antropólogos. “Mas a relação que me regeu foi amorosa. Meu trabalho
é mais de interpretação do que catalogação.”
Apesar de especialista, não se intimida em dizer que desconhece aspectos dos sons que pesquisou.
“Não saberia catalogar tradições tão distintas em termos técnicos europeus”, explica. “Cada grupo tem seu sistema, hierarquias esquecidas, sentidos que os mais jovens perderam. Há enigmas que nem os índios sabem decifrar.”
Imagina a música como a carteira de identidade do selvagem. “Ele costuma sonhar a música e só a mostra em
conselho solene, porque a melodia dá status.”
Lista espantos. Os “ñaumas” dos ianomamis são um processo pelo qual duplas se postam ombro a ombro para
trocar notícias em diálogos monossilábicos rápidos. Os fonemas rompidos das palavras soam como ruídos desconexos.
As narrativas épicas dos suruís, compara, se parecem com as dos rapsodos gregos, pois o narrador, à maneira
daqueles, cadencia a narrativa cantada com um bastão.
Marlui ainda não conseguiu traduzir a música “Kworo Kango”, recolhida junto aos caiapós. Segundo ela, a tribo
não sabe o significado da letra. Os caiapós assimilam as músicas de inimigos cativos e enxertam canções que ouvem
no rádio a suas danças rituais.
Para Marlui, os caiapós aprenderam o canto de uma tribo rival vizinha, a dos jurunas. Estes já não o entoam mais.
A dificuldade dos intérpretes foi menor do que a da decifração do material sonoro bruto. Marlui treinou durante
três meses o Coralusp para cantar com a garganta, à maneira dos índios.
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O objetivo desta atividade é refletir sobre os saberes adquiridos durante o
capítulo por meio de uma redação. Os estudantes vão conhecer um material
relativo ao trabalho da etnomusicóloga Marlui Miranda, que mapeou e estudou
músicas de diversas etnias indígenas para compor seu CD, chamado Ihu (“Todos
os sons”), no qual ela adapta e reinterpreta as canções. Um aspecto importante
que ela levanta em sua entrevista é a dificuldade de conhecer o significado das
letras, desconhecido até para as etnias que as cantam, como é o caso dos Caiapó,
que desconhecem a tradução da música que escolheram para o CD, pois esta foi
assimilada dos cativos de uma tribo rival, os Juruna.
L I DA
BI
Na Rádio USP, a cantora narra vivências e diz que elas se mesclam com a
musicalidade das tribos em seu trabalho. Cada canção é carregada de vivências
BNCC
culturais ligadas à sua história de vida, por exemplo, seu primeiro contato com os
Habilidade (EM13CHS101)
Suruí, em um contexto de guerra entre essa etnia e os madeireiros ilegais. Para
Identificar, analisar e comparar difechegar a essa tribo, o carro dela entrou em um “caminho de madeireiro”, uma rota
rentes fontes e narrativas expressas
utilizada pelos contrabandistas. Em determinado trecho, atolou. Os Suruí, que têm
em diversas linguagens, com vistas
como característica manter a cabeça raspada (símbolo de guerra), aproximaram-se
à compreensão de ideias filosóficas
do carro com arcos e flechas, e o primeiro contato com eles foi por meio de uma
e de processos e eventos históricos,
música. Essa história demonstra quanto uma canção pode promover intercâmbios
geográficos, políticos, econômicos,
culturais e conhecimentos inéditos, e, no caso da cantora, preservar vidas.
sociais, ambientais e culturais.
A entrevista é um convite à reflexão sobre quão singular é cada cultura.
Habilidade (EM13CHS501)
Uma canção não é apenas entonação melódica de sonoridades e timbres, mas
Debater e avaliar o papel da indústria
singularidades ligadas ao contexto de produção dos conhecimentos de determinada
cultural e das culturas de massa no
etnia; trata-se de vivências que, no caso da cantora, ainda têm outro propósito: dar
estímulo ao consumismo, seus impacvisibilidade à cultura indígena, que em sua visão não é reconhecida, nem sequer
tos econômicos e socioambientais,
com vistas à percepção crítica das
conhecida, pelos brasileiros.
necessidades criadas pelo consumo
Caso julgue necessário, professor, você pode propor aos estudantes uma
e à adoção de hábitos sustentáveis.
comparação dos propósitos da cantora com os da indústria cultural para a
elaboração de um CD.
A habilidade EM13CHS101 será mobilizada pela análise dos procedimentos usados para mapear canções
produzidas por diversas etnias indígenas, adaptadas e reinterpretadas pela cantora Marlui Miranda, a fim de refletir
sobre noções como meio ambiente e patrimônio cultural como elementos que constituem uma sociedade que
valoriza a diversidade cultural. A habilidade EM13CHS501 será mobilizada com base em uma redação que analisará
os fundamentos éticos que norteiam uma convivência que priorize a cooperação e o respeito mútuo entre culturas
diferentes. Os estudantes refletirão sobre como os propósitos ético-culturais do CD Ihu estão em consonância com
os princípios de uma sociedade de convivência democrática.
!"#$%&'()*
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1. Na introdução de seu texto você deve tratar do tema “preservação da diversidade cultural”. Procure utilizar
aquilo que você aprendeu até agora para que essa introdução seja bem clara, mas também bem fundamentada. Você pode destacar, por exemplo, a importância de diferentes culturas para a preservação do
patrimônio cultural da humanidade.
Espera-se que os estudantes reflitam sobre os conceitos apresentados pelo filósofo Guattari: cultura-valor, cultura-alma coletiva, cultura-mercadoria, ou sobre os aspectos apresentados pelo antropólogo José Luiz dos Santos a respeito das duas concepções de cultura. Há
ainda a possibilidade de se pensar sobre os princípios da Carta da Terra.

2. Depois da introdução, você deve falar da importância do trabalho feito por Marlui Miranda e como ele
contribui para a preservação da cultura musical indígena. Você conhece as músicas do álbum citado?
Ouvi-las pode ser bastante útil. É possível encontrá-las por meio deste link: https://www.youtube.com/
watch?v=3dS2fUcHhzg (acesso em: 20 ago. 2020). Mas se você gostaria de conhecer um pouco mais sobre
o trabalho de pesquisa da Marlui Miranda, aí vai uma dica: a entrevista dada pela musicista à Rádio USP, que
pode ser ouvida no seguinte endereço: https://jornal.usp.br/atualidades/marlui-miranda-fala-sobre-musicase-culturas-indigenas-no-diversidade-em-ciencia/ (acesso em: 20 ago. 2020).
Pode-se sugerir que os estudantes reflitam sobre as relações do trabalho dessa pesquisadora com suas vivências e as singularidades da
cultura que as criou, assim como sobre as dificuldades de Marlui para elaborar a adaptação ou readaptação e interpretação das canções.
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3. Na conclusão você deve apresentar sugestões de ações para preservar formas e bens culturais que correm
risco de ser esquecidos. Além de criatividade, você deve usar seu espírito de pesquisa. Por isso, utilize todos
os recursos disponíveis na internet e na biblioteca de sua escola para descobrir novas culturas, cujas vozes
precisam ser ouvidas.
Espera-se que os estudantes pesquisem o que seriam etnologia e antropologia, bem como seus propósitos, além de algumas biografias,
ou mesmo que se aprofundem no trabalho de Marlui. Ao entrar em contato com essas histórias e respectivas dificuldades, poderá compor
seu trabalho.

4. Ao final, não se esqueça de criar um título que expresse suas ideias e argumentos.
Uma pesquisa sobre palavras indígenas, usando-as como título, seria um exercício para ampliar o repertório cultural.
Página 25
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O que é cultura (1983) é um livro que aborda diversas questões para a reflexão
de processos culturais na contemporaneidade, suas implicações e quais são as
justificativas para pensá-las como práticas e posturas a fim de se construir uma
sociedade mais justa e com valores de convivência democrática.
Serras da desordem (2006) traz reflexões sobre etnocentrismo e o que são
valores civilizatórios, em uma alusão a como certos setores do Brasil tratam e
trataram os nativos de sua terra.
Boca de lixo (1992) apresenta depoimentos dos moradores do entorno do lixão
de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, oficialmente desativado, mas que ainda recebe
despejo irregular de lixo. O documentário revela a sabedoria e a história de vida
de pessoas que recolhem, do lixo, tudo de que precisam para viver.
Sugere-se que trechos do livro O que é cultura sejam utilizados ao se acessar
o site da Associação Warã e os conteúdos audiovisuais da Afroflix, para embasar
como essas comunidades se apropriam ou não de conhecimentos tradicionais
para produzir novos saberes. O livro também pode ser utilizado, nesta mesma
perspectiva, para analisar o documentário Boca de lixo, visto que os trabalhadores
constituem alguns de seus processos culturais com base em vivências nesse espaço.

GIRON, Luís Antônio. Marlui Miranda desbrava sons de 11 tribos.
In: Folha de S.Paulo, Caderno Ilustrada, 19 abr. 1995.

 Capa do CD Ihu, de Marlui

Roteiro de trabalho

Miranda, musicista e pesquisadora.

1. Na introdução de seu texto você deve tratar do tema “preservação da diversidade cultural”. Procure utilizar
aquilo que você aprendeu até agora para que essa introdução seja bem clara, mas também bem fundamentada. Você pode destacar, por exemplo, a importância de diferentes culturas para a preservação do
patrimônio cultural da humanidade.
2. Depois da introdução, você deve falar da importância do trabalho feito por Marlui Miranda e como ele contribui para a preservação da cultura musical indígena. Você conhece as músicas do álbum citado? Ouvi-las
pode ser bastante útil. É possível encontrá-las por meio deste link: https://www.youtube.com/watch?v=
3dS2fUcHhzg (acesso em: 20 ago. 2020). Mas se você gostaria de conhecer um pouco mais sobre o trabalho de pesquisa da Marlui Miranda, aí vai uma dica: a entrevista dada pela musicista à Rádio USP, que pode
ser ouvida no seguinte endereço: https://jornal.usp.br/atualidades/marlui-miranda-fala-sobre-musicas-eculturas-indigenas-no-diversidade-em-ciencia/ (acesso em: 20 ago. 2020).
3. Na conclusão você deve apresentar sugestões de ações para preservar formas e bens culturais que correm risco
de ser esquecidos. Além de criatividade, você deve usar seu espírito de pesquisa. Por isso, utilize todos os recursos
disponíveis na internet e na biblioteca de sua escola para descobrir novas culturas, cujas vozes precisam ser ouvidas.

Divulgação

4. Ao final, não se esqueça de criar um título que expresse suas ideias e seus argumentos.
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Divulgação

SANTOS, José Luiz dos. O que é cultura. São Paulo: Brasiliense, 1983.
Ao explicar o que devemos entender por cultura, o livro aborda outros aspectos importantes dessa prática humana, como a diversidade cultural e as relações entre cultura e
sociedade e cultura e poder.

Divulgação

SERRAS DA DESORDEM. Direção de Andrea Tonacci. Brasil, 2006. (135 min).
O filme aborda o massacre da tribo Awá-Guajá, que foi invadida por fazendeiros e madeireiros. Carapirú, um dos sobreviventes do massacre, é o personagem central da história.

BOCA DE LIXO. Direção de Eduardo Coutinho. Brasil, 1992. (50 min).
Dirigido por um dos maiores documentaristas brasileiros, o filme mostra o cotidiano de
catadores do Lixão de Itaoca, em São Gonçalo (RJ), desativado em 2002. As imagens e
os depoimentos daqueles que vivem nesse antigo vazadouro nos mostram a face terrível
da injustiça social.
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ASSOCIAÇÃO WARÃ. Disponível em: http://hosted.nativeweb.org/wara/index.html.
Acesso em: 15 set. 2020.
O site possui informações preciosas sobre a cultura e o modo de vida dos A´uwé
Xavante.

Reprodução

25

AFROFLIX. Disponível em: http://www.afroflix.com.br. Acesso em: 5 set. 2020.
Afroflix é uma plataforma que disponibiliza conteúdos audiovisuais produzidos, dirigidos, escritos ou protagonizados por pessoas negras. Diversos conteúdos estão disponíveis on-line, como documentários, filmes experimentais, videoclipes, etc.
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Para imitar os “ñaumas”, Gil teve de ensaiar durante horas. Marlui lembra que o
Uakti se saiu bem: “O grupo faz uma música semelhante à dos indígenas”.
A série de shows no Sesc não contará com Gil e Uakti. Um trio chefiado por Stroeter e o Coralusp se encarregarão do espetáculo.
Marlui tem ensaiado todos os dias. Mas considera teste definitivo o de levar o
CD para tocar nas aldeias. “Tenho certeza que os índios vão rir e gostar de ver suas
músicas tocadas pela primeira vez por não índios”, diz. “Nesse intercâmbio, vamos
abrir uma porta para sair do etnocentrismo.”

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL (IPHAN). Disponível em: http://
portal.iphan.gov.br/. Acesso em: 5 set. 2020.
O Iphan é responsável pela preservação do patrimônio histórico e artístico do Brasil. No site do instituto é
possível encontrar diversas informações sobre a cultura material e imaterial brasileira, assim como sobre as ações
desenvolvidas pelo órgão.

ENEM

1. D

1. Os textos referem-se à integração do índio à chamada civilização brasileira.
I - “Mais uma vez, nós, os povos indígenas, somos vítimas de um pensamento que separa e que tenta nos eliminar cultural,
social e até fisicamente. A justificativa é a de que somos apenas 250 mil pessoas e o Brasil não pode suportar esse ônus.
(...) É preciso congelar essas ideias colonizadoras, porque elas são irreais e hipócritas e também genocidas. (...) Nós, índios,
queremos falar, mas queremos ser escutados na nossa língua, nos nossos costumes.”

2. E

Marcos Terena, presidente do Comitê Intertribal Articulador dos Direitos Indígenas na ONU e fundador
das Nações Indígenas, Folha de S.Paulo, 31 de agosto de 1994.

II - “O Brasil não terá índios no final do século XXI (...) E por que isso? Pela razão muito simples que consiste no fato de o
índio brasileiro não ser distinto das demais comunidades primitivas que existiram no mundo. A história não é outra coisa
senão um processo civilizatório, que conduz o homem, por conta própria ou por difusão da cultura, a passar do paleolítico
ao neolítico e do neolítico a um estágio civilizatório.”

3. D

Hélio Jaguaribe, cientista político, Folha de S.Paulo, 2 de setembro de 1994.

Pode-se afirmar, segundo os textos, que
a. Tanto Terena quanto Jaguaribe propõem ideias inadequadas, pois o primeiro deseja a aculturação feita
pela “civilização branca”, e o segundo, o confinamento de tribos.
b. Terena quer transformar o Brasil numa terra só de índios, pois pretende mudar até mesmo a língua do
país, enquanto a ideia de Jaguaribe é anticonstitucional, pois fere o direito à identidade cultural dos índios.
c. Terena compreende que a melhor solução é que os brancos aprendam a língua tupi para entender melhor o que dizem os índios. Jaguaribe é de opinião que, até o final do século XXI, seja feita uma limpeza
étnica no Brasil.
d. Terena defende que a sociedade brasileira deve respeitar a cultura dos índios e Jaguaribe acredita na
inevitabilidade do processo de aculturação dos índios e de sua incorporação à sociedade brasileira.
e. Terena propõe que a integração indígena deve ser lenta, gradativa e progressiva, e Jaguaribe propõe que
essa integração resulte de decisão autônoma das comunidades indígenas.

4. D
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Referências bibliográficas complementares
BARTHES, Roland. A câmara clara: nota sobre a fotografia. Tradução de Júlio Castañon Guimarães. Rio de
Janeiro: Nova Fronteira, 2012.
As fotografias ou retratos são expressões de momentos que existencialmente jamais se repetirão. Para o
semiólogo francês Roland Barthes, cada imagem narra contextos históricos, individuais e sentimentos únicos.
Um livro para o professor refletir sobre o poder informacional de fotografias e retratos.
BOURDIEU, Pierre. A distinção: crítica social do julgamento. Tradução de Daniela Kern; Guilherme J. F. Teixeira.
2. ed. Porto Alegre: Zouk, 2015.
Nesta obra, o sociólogo Pierre Bourdieu discute que as distinções entre classes sociais não são somente
econômicas, mas também culturais; e as sensibilidades e os gostos reproduzem sistemas simbólicos de hierarquia
social.
CULTURAS Indígenas do Brasil..Universidade Federal de Ouro Preto. Rádio UFOP. Disponível em: https://radio.
ufop.br/podcasts/culturas-indigenas-do-brasil/. Acesso em: 16 set. 2020.
O professor poderá refletir sobre o significado do 19 de Abril por meio de uma entrevista com a professora
e socióloga Avelin Buniacá Kambiwá e a graduanda em Educação Suê Jani Puri.
D’SALETE, Marcelo. Angola Janga: uma história de Palmares. 2. ed. São Paulo: Veneta, 2018.
Quadrinhos que narram a história de luta do Quilombo dos Palmares e explica por que ele é um símbolo
ainda presente e recorrente ao se refletir sobre quanto uma cultura hegemônica, ao tentar se impor, encontra
resistência.
FUNDAÇÃO Nacional do Índio. Disponível em: http://www.funai.gov.br/index.php/comunicacao/galeria-deimagens/1748-os-awa-guaja-por-sebastiao-salgado. Acesso em: 16 set. 2020.
Neste material, o professor conhecerá os costumes do povo Awá-Guajá, um grupo indígena nômade que vive na
Floresta Amazônica no estado do Maranhão. Trata-se de um povo caçador e coletor de frutas e mel ameaçado
pelo desmatamento ilegal de suas terras. Trabalho documental e etnográfico do fotógrafo Sebastião Salgado.
MAN. Inglaterra, 2012. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=RbpL5xGCXx8. Acesso em: 16
set. 2020.
O ilustrador Steve Cutts, nesta animação, traz um retrato dos padrões de consumo humano sem responsabilidade
nem consciência ética, que visam apenas satisfazer necessidades consumistas.
O GUIA pervertido da ideologia. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=cloVH8ehpDE. Acesso
em: 16 set. 2020.
Neste vídeo, o filósofo Slavoj Zizek ilustra com as cenas do filme Eles vivem (1988) os propósitos e as manipulações
ideológicas das peças publicitárias, bem como quanto o consumo alienado é um mecanismo de reprodução
dos valores do consumismo.
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entre Belém e a ilha do Marajó (PA) em 2005.
Principal meio de locomoção nos territórios
amazônicos, o transporte fluvial é herança das
tradições indígenas e ribeirinhas, e marca da
cultura popular do Norte do país.
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 Passageiros do barco que faz a travessia diária
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 Mulheres mulçumanas participam de evento de orações e

celebrações no fim do período do Ramadã, um dos mais
importantes marcos do calendário islâmico. São Paulo (SP), 2018.

 Jovem indígena do povo Kayapó tira uma selfie

com seu smartphone em manifestação de 2020
na região de Novo Progresso, no Pará, durante a
qual reivindicavam o fim do desmatamento e da
mineração ilegal em suas terras.

 Em 2017, no alto do Complexo do Alemão, Rio de Janeiro (RJ), menina faz

Tasso Marcelo/AFP

treinamentos de balé clássico, estilo de dança que se originou na Itália no século
XV e foi fortemente desenvolvido nas cortes francesas dos séculos posteriores.

 O atleta francês Lilian Thuram aprende passos de dança do funk carioca

com meninas no Rio de Janeiro (RJ), em 2016. O estilo de música e
dança se desenvolveu nas décadas finais do século XX dentro das favelas
cariocas e, hoje, tem sido difundido em todo o mundo.

P

or que nós, humanos, nos distinguimos dos outros animais? Onde
acaba a natureza e onde começa
a sociedade? O que nos singulariza diante
do mundo?
A cultura é uma das respostas para as
questões que inquietam pensadores há
séculos sobre a especificidade humana na
Terra. Caracterizada pela nossa capacidade
intrínseca de criar modos particulares de
vida e transmiti-los de geração a geração,
a cultura é um elemento central na existência de um povo, é o que dá sentido à experiência individual dentro de um coletivo
e, como muitos teóricos vêm dizendo, é a
lente que guia nosso olhar sobre o mundo.
Ela é o conjunto de saberes, técnicas, regras
e práticas que conduzem nossa existência e,
compartilhada, é o que singulariza um grupo humano perante outro.
Mas, se a cultura é algo tão intrínseco e
fundamental para nossa experiência de vida,
o que explica a tentativa de determinados
grupos em exterminar a cultura dos outros?
Por que há quem acredite que apenas pessoas
estudadas, ricas ou viajadas têm cultura? Será
que existe uma cultura melhor ou mais atrasada que outra? E povo aculturado, existe?

Joao Laet/AFP

O QUE
VAMOS

ESTUDAR
28

Neste capítulo compreenderemos a cultura como elemento relacional, vivo e
dinâmico da vida humana, aberto às transformações através do tempo, traço de resistência de um povo. Em nosso debate, o ponto de partida para analisar a cultura
será a alteridade, problematizando as teorias racistas que fundamentaram práticas
de violência ao longo da História e as diferentes manifestações contemporâneas
do etnocentrismo.
29

O capítulo trata do conceito antropológico de
cultura com base em duas perspectivas: diferença
e resistência. Em primeiro lugar, isso quer dizer que
se parte de uma definição mais restrita do termo,
formulada pelas ciências sociais, embora, de fato,
ele seja polissêmico e abrangente, sendo possível
até, em um momento inicial, abordar com a turma
os vários sentidos que “cultura” apresenta no senso
comum, em que está muito ligada a “conhecimento”,
“produção artística”, etc. Mas, do ponto de vista
antropológico, cultura refere-se a um modo de ser,
pensar e agir coletivamente, compartilhado por
indivíduos de determinado grupo. Ou, ainda, trata-se
de um conjunto de normas, valores, ideias, costumes
e práticas socialmente elaborado e transmitido a
indivíduos de certa população.
Em virtude de uma série de críticas acadêmicas,
o conceito de cultura, a partir dos anos 1980,
perdeu força nas pesquisas, ao mesmo tempo que
começava a ser recuperado por lideranças indígenas,
de povos tradicionais e de movimentos identitários,
entre outros, em suas ações reivindicatórias de
reconhecimento e respeito a diferenças.
A antropóloga Manuela Carneiro da Cunha costuma
dizer que cultura é um conceito que sempre tem de vir
entre aspas. Esse é um modo de falar que joga com a
tradição antropológica de utilizar aspas para destacar
conceitos nativos, vernaculares. Cultura sem aspas seria
a formulação analítica do conceito empreendida pela
disciplina acadêmica, e essa seria sempre precária, por

nunca conseguir abarcar a diversidade de situações.
Para a autora, melhor seria assumir que o conteúdo
do conceito é sempre histórico e local – com aspas,
portanto. E o que se repertoria em seus diversos usos
é a reivindicação da diferença. Se a diversidade cultural
esteve durante os últimos cinco séculos ameaçada por
processos de colonização de territórios extraeuropeus,
podemos ainda hoje constatar, mesmo após o
movimento de independência de países africanos e
asiáticos na segunda metade do século XX, diversos
colonialismos em desenvolvimento, sobretudo com a
expansão de práticas políticas, econômicas e sociais da
modernidade capitalista sobre territórios e populações
que têm modos de pensar e agir distintos, em
descompasso com os pressupostos normativos desse
processo.
São propostas inicialmente cinco imagens para
leitura e análise, que incorporam elementos de uma
cultura por outra. Na primeira, uma brasileira aprende,
no século XXI, uma técnica de dança criada na Europa
do século XV; logo abaixo, o atleta francês Lilian Thuram
aprende passos de um ritmo desenvolvido nas periferias
cariocas, com instrumentos de percussão e tecnologias
oriundos de diferentes regiões: o funk.
Na página seguinte, há a imagem de uma
embarcação no Norte do país, revelando práticas
culturais que integram diferentes temporalidades e
remontam à navegação fluvial desde os tempos da
colonização e das milenares práticas indígenas.
As culturas carregam paradoxos: estão sempre
em mudança, ao mesmo tempo que parecem
guardar traços característicos. A fotografia de duas
mulheres muçulmanas na comemoração do Ramadã
por essa comunidade em São Paulo é um indício das
migrações que atravessaram as grandes cidades em
diferentes países, com repercussões na forma de vida
dos imigrantes, que incorporaram elementos locais a
práticas de seu país de origem. Isso fica evidente na
culinária, em rituais religiosos, na maneira de se vestir,
entre outros aspectos.
Enfim, o jovem indígena Kayapó utiliza um aparelho
celular com tecnologia de comunicação digital e
globalizada, realizando uma ação coletiva reivindicatória
CULTURA: DIFERENÇA E RESISTÊNCIA
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(manifestação de rua) inventada no século XIX em sociedades modernas capitalistas, tudo isso em defesa de seu
território, a fim de que possa exercer um modo de vida transmitido por gerações anteriores de sua comunidade.
Sugere-se que, em uma roda de conversa, discuta-se com os estudantes o que todos esses casos retratam:
fluxos e intercâmbios que evidenciam usos diversos (diferentes, inclusive, dos que estavam previstos quando foram
criados, como no caso do balé clássico ou do funk) de elementos culturais.
Páginas 28 e 29

Objetivos do capítulo
1. Analisar a dinâmica das culturas existentes nas fronteiras externas e internas do país.
2. Compreender os conceitos antropológicos de cultura e alteridade, tal como foram desenvolvidos por diferentes
correntes de pensamento no século XX.
3. Identificar e combater posturas etnocêntricas, bem como suas repercussões na criação de racismo e na ameaça
à diversidade cultural.
4. Analisar processo reivindicatório de populações indígenas, tradicionais e de movimentos identitários, na promoção
e proteção dos direitos culturais, participando de forma crítica do debate público.
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Competências específicas das Ciências Humanas e Sociais Aplicadas da BNCC
1. Analisar processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais nos âmbitos local, regional,
nacional e mundial em diferentes tempos, a partir da pluralidade de procedimentos epistemológicos,
científicos e tecnológicos, de modo a compreender e posicionar-se criticamente em relação a eles,
considerando diferentes pontos de vista e tomando decisões baseadas em argumentos e fontes de
natureza científica.
5. Identificar e combater as diversas formas de injustiça, preconceito e violência, adotando princípios
éticos, democráticos, inclusivos e solidários, e respeitando os Direitos Humanos.
6. Participar do debate público de forma crítica, respeitando diferentes posições e fazendo escolhas
alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência
crítica e responsabilidade.
A competência 1 será trabalhada em todas as seções do capítulo, principalmente em Narrativas, Ler
documento, Pesquisa e Releitura, nas quais se analisam processos culturais em diversas escalas, do
local ao global, com base em uma pluralidade de procedimentos científicos (leituras de textos acadêmicos,
realização de pesquisa em arquivos/banco de dados), com o fim de objetivar ou desnaturalizar aspectos
de nossa própria cultura (seção Narrativas); compreender como as teorias racistas estão cientificamente
equivocadas e como se dá o fenômeno de diversidade de culturas (seção Ler documentos); entender
como a incorporação de um elemento cultural estrangeiro não suprime necessariamente a cultura de
origem (seção Pesquisa); constatar os efeitos politicamente indesejáveis do etnocentrismo em termos
de racismo e as diversas possibilidades político-científicas de valorização do patrimônio cultural (seção
Releituras). Nas três últimas seções citadas são analisadas injustiças e desigualdades provocadas pelo
uso do conceito de raça em contraposição ao de cultura, aos efeitos do etnocentrismo e ao racismo, além
de formas de superá-lo por meio de uma intervenção crítica no debate público, permitindo, assim, que os
estudantes trabalhem de modo concreto as competências 5 e 6 simultaneamente.

Temas Contemporâneos Transversais (TCT)
• Diversidade cultural
• Ciência
• Tecnologia
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Horace Miner (1912-1993) foi um antropólogo estadunidense, formado pela
BNCC
Escola de Chicago, que consagrou a maior parte de suas pesquisas à transição de
Habilidade (EM13CHS103)
sociedades rurais agrícolas para sociedades urbanas industrializadas na América do
Elaborar hipóteses, selecionar evidênNorte. Seu texto acerca dos rituais corporais dos Nacirema, publicado originalmente
cias e compor argumentos relativos
em 1956 na conceituada revista acadêmica American Anthropologist, tornou-se
a processos políticos, econômicos,
uma referência clássica nos estudos introdutórios da cultura. Um de seus objetivos
sociais, ambientais, culturais e episfoi mostrar o efeito que a linguagem sociológica e antropológica pode ter, seja
temológicos, com base na sistematização de dados e informações de
para causar estranhamento ou familiaridade.
diversas naturezas (expressões artísUma primeira lição possível do texto é esta: o estranhamento é uma ferramenta
ticas, textos filosóficos e sociológicos,
útil para conhecimento próprio e também do outro, além de ser condição para
documentos históricos e geográficos,
a compreensão de algo e posterior familiarização. Em Antropologia, costuma-se
gráficos, mapas, tabelas, tradições
recomendar que, quanto maior a familiarização com algumas representações
orais, entre outros).
e práticas – imaginemos um sociólogo ou antropólogo que esteja estudando
Habilidade (EM13CHS104)
a própria sociedade –, maior deve ser o esforço de estranhamento da parte
Analisar objetos e vestígios da culdo observador; ao passo que, quando o estranhamento é mais evidente – por
tura material e imaterial de modo a
exemplo, no caso do modo de vida de sociedades estrangeiras –, o esforço de
identificar conhecimentos, valores,
familiarização é que deve primar, pois do contrário a cultura do outro permanecerá
crenças e práticas que caracterizam
inacessível ao observador.
a identidade e a diversidade cultural
de diferentes sociedades inseridas no
Neste caso, o texto sugerido para leitura utiliza uma linguagem que produz
tempo e no espaço.
um efeito de estranhamento entre os leitores. A questão implícita é se esse
estranhamento é deliberado ou não por parte do autor. Sugere-se que seja
reservado um tempo para leitura individual ou coletiva do texto; no caso de
leitura coletiva, ela pode ser feita em voz alta por um dos estudantes.
Antes de passar ao Roteiro de trabalho, faça alguns comentários com os estudantes, tendo clara essa questão
de fundo do estranhamento, sem revelar de uma vez a chave interpretativa do texto, que se encontra na leitura de
trás para frente do anagrama “Nacirema”.
Por meio da leitura de um texto clássico para a introdução de estudos da cultura sobre ritos corporais entre
determinado povo da América do Norte, os estudantes poderão, pela descrição feita pelo autor, analisar objetos
da cultura material utilizados na realização desses rituais, bem como os espaços cerimoniais destinados a esse
fim, além dos conhecimentos, valores e crenças em jogo, trabalhando assim a habilidade EM13CHS104. Com as
questões propostas no Roteiro de trabalho, os estudantes poderão selecionar evidências sobre semelhanças
e diferenças entre as próprias representações e práticas e as do povo descrito no texto, elaborando hipóteses
e compondo argumentos sobre as razões dessa aproximação ou distanciamento, o que os levará a trabalhar a
habilidade EM13CHS103.
Página 30

$',-./0,$1.$-023245,
1. Quais são os traços da cultura Nacirema que o texto acima nos apresenta?
O texto começa destacando que o povo Nacirema, que vive em uma economia de mercado e em “um rico habitat”, dedica-se muito às
atividades econômicas, mas isso não o impede de dispensar tempo e esforço para rituais cotidianos que envolvem o corpo, com o objetivo
de melhorar a aparência e a saúde.

2. Que objetos, espaços cerimoniais e ações rituais são descritos e como eles se relacionam com a cultura
Nacirema?
Os principais espaços cerimoniais são chamados de santuários e destinam-se ao cuidado do corpo contra a doença e a degradação (debilidade). Pela descrição, percebe-se que esses santuários são os banheiros ou as salas de banho. Entretanto, sugere-se que os estudantes
cheguem por si próprios a essa identificação. Diz-se que nessa sociedade as moradias ricas contam com mais de um santuário. Mas até as
residências mais pobres costumam caprichar no cuidado e na ambientação desse espaço, aplicando placas de cerâmica nas paredes, por
exemplo. Dentre os objetos, um dos mais importantes é a caixa ou o cofre embutido na parede, que guarda encantamentos e poções mágicas (o que remete aos produtos de higiene, beleza, remédios ou medicamentos, entre outros, guardados nos armários dos banheiros).
A principal ação ritual é a ablução, que remete ao banho em si, sendo feito de maneira individual (privada), exceto no caso das crianças,
que sempre realizam esse ritual na companhia dos adultos.
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3. Que ações de cuidado com seu corpo você faz diariamente? E quando fica doente? Descreva-as.
Muitas respostas são possíveis, mas dentre as que costumam abranger a maior parte das pessoas: banho corporal com sabão ou sabonete, escovação dos dentes, lavagem do rosto, lavagem do cabelo; os produtos utilizados podem variar segundo o gênero ou a classe
social; quem é portador de alguma doença crônica tem de tomar medicamentos; quando se fica doente ocasionalmente costuma-se tomar
remédios, que podem ser naturais ou sintéticos, fabricados em laboratório – o texto, aliás, fala em “poções de cura” cuja fabricação se
baseia em “linguagem antiga e secreta”, “entendida apenas pelos médicos-feiticeiros e ervatários”. Sugere-se estimular os estudantes a
descreverem o máximo de atividades cotidianas de que se lembrarem.

4. Você e sua turma percebem algum tipo de semelhança entre os rituais corporais dos Nacirema e aqueles
que vocês realizam? Se sim, quais?
Com a leitura do texto e a resposta às três perguntas anteriores, alguns estudantes podem considerar que os ritos corporais dos Nacirema
aproximam-se das ações cotidianas que eles próprios realizam: lavagens para higienização, prevenção de doenças e tratamento estético,
ou mesmo a visita a um médico para ter acesso a uma receita com medicamentos. Mas pode ser que alguns não encontrem semelhança
devido ao fato de não fazerem a associação dos termos religiosos citados (“santuário”; “encantamentos e poções mágicas”; “médicos-feiticeiros”) com suas práticas cotidianas, o que é legítimo. Nesse último caso, os estudantes adeririam ao efeito da linguagem utilizada
pelo autor do texto, que visa ressaltar as diferenças e singularidades dos Nacirema. Sugere-se nesse momento explorar a diversidade de
respostas.

5. Entre os rituais realizados pelos Nacirema, há algum que pareça muito diferente aos olhos de sua cultura?
Muitas respostas são possíveis. É provável que algumas coisas sejam tidas como estranhas pelos estudantes, como a mistura "de diferentes tipos de águas sagradas na pia batismal”, o que remete à mistura entre água fria e quente, além da presença do termo “sagradas”,
porque purificadas, tratadas, livres de contaminação. Outro elemento que pode parecer muito diferente é a recompensa em “dádivas
substanciais” aos médicos-feiticeiros. Talvez nem todos façam a associação da expressão com dinheiro ou prestações materiais, considerando estranha, inclusive, a relação médico e feiticeiro. Outros estranhamentos podem surgir e sugere-se estimular os estudantes a
fornecerem justificativas a eles.

6. Agora, leia o nome Nacirema ao contrário e reescreva o texto com seus colegas, descrevendo as situações,
os objetos e as ações do povo mencionado empregando termos que nós costumamos utilizar no dia a dia.
Nacirema é anagrama de “American”, lembrando que o autor do texto tem como língua nativa o inglês. Todas as situações descritas
referem-se à sociedade estadunidense, muito familiares a ações que desenvolvemos também cotidianamente. Assim, na reescrita, os estudantes podem optar por se referirem aos santuários como “banheiros” ou “salas de banho”; às placas de cerâmica, como “azulejos”;
às poções mágicas, como “produtos de higiene, de limpeza, de beleza”; ao rito de ablução, como “banho”; à caixa, como “banheira”, e
assim por diante.

7. Depois de saber quem é o povo Nacirema, vocês mudariam de opinião sobre as semelhanças ou diferenças
nos rituais corporais que apontaram nas questões 4 e 5? Expliquem.
Espera-se que os estudantes, entre outras ações possíveis, possam perceber o efeito da linguagem na descrição (e criação) de uma
realidade. A depender dos termos utilizados, o que é familiar pode se tornar estranho, e o que é estranho, familiar. O autor decidiu criar
um narrador que tem um ponto de vista muito externo e associa práticas cotidianas banais de limpeza corporal a um rito sagrado – com
dimensão religiosa, portanto. Isso pode ser considerado um exagero, ou até mesmo não pertinente pelos estudantes, porque não haveria
uma dimensão religiosa no ato de tomar banho. Mas, ao mesmo tempo, essa linguagem pode nos levar às perguntas: E se houver uma
dimensão sagrada/religiosa, apesar de acharmos que não? E se religião/sagrado forem também outras coisas além daquelas às quais,
pelo senso comum, nos habituamos a considerar religião e sagrado? Dessa maneira, eles perceberão um dos efeitos práticos da linguagem
sociológica e antropológica.
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5. Entre os rituais realizados pelos Nacirema, há algum que pareça muito diferente aos olhos de sua cultura?
6. Agora, leia o nome Nacirema ao contrário e reescreva o texto com seus colegas, descrevendo as situações, os objetos e as ações do povo mencionado empregando termos que nós costumamos utilizar no
dia a dia.
7. Depois de saber quem é o povo Nacirema, vocês mudariam de opinião sobre as semelhanças ou diferenças
nos rituais corporais que apontaram nas questões 4 e 5? Expliquem.

CULTURA: QUANDO A HUMANIDADE SE
ENCONTRA NA DIFERENÇA
Cultura é aquilo que une e singulariza a experiência humana no mundo. Esse é um dos
argumentos da obra As estruturas elementares
do parentesco, de um dos mais destacados antropólogos do século XX, Claude Lévi-Strauss
(1908-2009). Em sua tese, o autor aponta:
De todos os princípios propostos pelos
precursores da sociologia nenhum sem dúvida foi repudiado com tanta firmeza quanto
o que diz respeito à distinção entre estado
de natureza e estado de sociedade. Não se
pode, com efeito, fazer referência sem contradição a uma fase da evolução da humanidade durante a qual esta, na ausência de
toda organização social, nem por isso tivesse
deixado de desenvolver formas de atividade
que são parte integrante da cultura. [...]
É que a cultura não pode ser considerada nem simplesmente justaposta nem
simplesmente superposta à vida. Em certo
sentido substitui-se à vida, e em outro sentido utiliza-a e a transforma para realizar
uma síntese de nova ordem.
LÉVI-STRAUSS, Claude. As estruturas
elementares do parentesco. Petrópolis:
Vozes, 1982. p. 41-42.
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Esta seção começa com a apresentação do conceito de cultura com base na
reflexão de um dos antropólogos mais conhecidos e citados no mundo: Claude
Lévi-Strauss (1908-2009). Com graduação em Filosofia, Lévi-Strauss decidiu aceitar
o convite de vir ao Brasil como parte da missão francesa em 1935, para a recém-criada Universidade de São Paulo (USP), a fim de ministrar aulas de Sociologia
durkheimiana. Durante as férias participou, em anos consecutivos, de expedições
ao então chamado “Brasil Central” – estados do Mato Grosso e de Goiás –,
onde estavam sendo implantadas as linhas de telégrafo pelo governo federal da
época (de Getúlio Vargas), para estudar populações indígenas. Em uma dessas
excursões, em 1937, foi tirada a foto apresentada no Livro do Estudante, quando
o antropólogo tinha 29 anos. A princípio, ele contatou os Kadiweu e os Bororo,
e, em 1939, quando pôde consagrar mais tempo ao trabalho de campo, conviveu
com os Nambikwara. No mesmo ano ainda, partiu para os Estados Unidos, onde
se refugiou durante a Segunda Guerra Mundial. A experiência dessas expedições
foi, muitos anos depois, narrada no livro Tristes trópicos, voltado para o grande

 O antropólogo Claude Lévi-Strauss, um dos principais nomes da

Antropologia francesa, durante seu trabalho de campo na Amazônia
brasileira, em 1936.

No passado remoto da humanidade, um humano
vivendo só, fora de qualquer ordem social, significava
automaticamente uma vida em estado de natureza? Se
o estado de sociedade seria o oposto ao estado de
natureza, os humanos pré-organização social seriam
então espécimes apenas naturais como qualquer outro animal? Segundo Lévi-Strauss, essas eram questões
importantes e que perturbavam a tentativa de filósofos
e sociólogos de destacar a criação da vida social como
marco fundador da humanidade. Diante da controvérsia, o autor citado propõe outra leitura do mundo. Para
ele, a cultura, enquanto conjunto especializado de saberes, práticas e convenções humanas sobre o mundo,
ou seja, o modo pelo qual humanos vivem sua vida, é
aquilo que em princípio nos distinguiria de qualquer
outro espécime animal. A cultura seria, no limite, o aspecto de distinção fundamental entre a humanidade

e o conjunto de outros seres animados e viventes que
coexistem conosco na natureza, e essa diferença já
estaria posta inclusive antes do estado de sociedade.
Ou melhor, a própria cultura fundaria a sociedade.
Para Lévi-Strauss, a instauração da sociedade seria
a consequência de uma regra cultural universal, encontrada entre todos os povos: a proibição do casamento
entre determinados parentes. Segundo ele, todos os
registros já feitos sobre os mais diferentes povos do
mundo destacam que essa regra de casamento é o
traço mais elementar e comum da humanidade. E foi
por causa dela que pessoas, famílias, clãs e linhagens
se formaram, constituindo então os agrupamentos que
deram origem ao que chamamos de sociedade. Desse
ponto de vista, se em todos os grupos humanos há
uma regra fundamental criada pela cultura, logo, não
há humano sem cultura.
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público, que conheceu um enorme sucesso editorial na França e também no estrangeiro. Lévi-Strauss é conhecido
por ser um dos maiores teóricos do estruturalismo, corrente de pensamento que influenciou não apenas as ciências
sociais, mas também a filosofia, a linguística e outras ciências humanas.
Foi nos capítulos iniciais de sua tese de doutorado, brevemente citada no capítulo, que ele formulou a relação
entre natureza e cultura. Para isso, não à toa, escolheu o parentesco que, no senso comum, é tomado como local
por excelência da reprodução da vida biológica e, em decorrência, da natureza. No entanto, diria Lévi-Strauss, ali já
havia sociedade e cultura, e ele demonstra isso por meio da estrutura elementar do parentesco. O senso comum –
ao lado de alguns antropólogos contemporâneos, como Radcliffe-Brown – considerava que a estrutura elementar
era pai + mãe + filho – uma estrutura de consanguinidade. Nada mais enganoso, porque há uma pergunta a ser
respondida, segundo Lévi-Strauss: De onde vem a mulher, que vai estabelecer uma relação com o esposo e, depois,
ter o filho? A mulher não surge ex nihilo (do nada), e não pode ser uma irmã sua, devido a uma regra universalmente
constatada: a proibição do incesto. Assim, para o autor, a estrutura elementar do parentesco é: pai + mãe + filho
+ tio (irmão da mãe), porque é esse último quem “fornece” a mulher que cumpre os requisitos necessários para se
casar e ser mãe. Em outros termos: não podendo se casar com a própria irmã, o homem tem de fazê-lo com a irmã
de um outro. Assim, é necessário estabelecer previamente alianças que, por meio de trocas, garantam o casamento
e a posterior reprodução de membros da família. Dessa forma, fica claro que a aliança (sociedade e cultura) precede
a consanguinidade (natureza). O mecanismo que funda a sociedade é a troca (relações de reciprocidade), e a cultura
é o modo como essas trocas acontecem e são dotadas de sentido.
Lévi-Strauss leva adiante o argumento de que o homem e seu meio são interdependentes, e que o estudo da
cultura implica o estudo do ambiente em que ela se desenvolve. A cultura é o locus do “espírito”, de “estruturas
mentais” universalmente presentes em todos os grupos humanos. Mas esse “espírito” seleciona e combina
elementos do meio. Como o meio pode variar geográfica e historicamente, do “espírito universal” produzem-se
várias culturas.
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DIFERENÇA, ALTERIDADE
No século XVII, “cultura” era um termo que significava propriamente “cultivo
da razão”, sendo, portanto, exercício da prática filosófica. Foi no século XVIII,
com Voltaire na França e Herder na Alemanha, que a palavra passou a se referir
ao conjunto de hábitos e costumes de um povo ou grupo populacional, com base
em uma constatação: em todo lugar verificam-se costumes diferentes entre os
coletivos envolvendo humanos, e eles indicam ser fruto de um trabalho que o ser
humano realiza sobre si e o meio em que vive, transformando-o e cultivando-o
(KILANI, 2019). A cultura seria esse trabalho contínuo e seus frutos. Herder
considerava a cultura (kultur) o conjunto de tentativas e esforços por meio dos quais
seres humanos de todas as sociedades buscavam construir e imaginar a própria
humanidade, dotando-a de sentido (idem, ibidem). Essa concepção de cultura
influenciou muitos cientistas europeus – sobretudo os alemães –, que investigavam
a enorme variação de costumes das diversas populações étnicas presentes em seu
continente e fora dele. Essa era uma tarefa, na época, desempenhada por geógrafos. E foi por meio da Sociedade
Alemã de Geografia que Franz Boas (1858-1942) realizou seu primeiro trabalho de campo entre os Inuit, escrevendo
uma tese que lhe garantiu a livre-docência em Geografia na Alemanha. Depois ele continuou suas investigações com
outras populações do Canadá (na Colúmbia Britânica) e decidiu desenvolver carreira acadêmica em Antropologia
em um país mais próximo de seu campo. Foi para os Estados Unidos e lá se tornou responsável pela criação do
Instituto de Etnologia da Universidade Columbia e pela formação de uma geração de pesquisadores como Ralph
Linton, Margaret Mead, Ruth Benedict – por isso é considerado fundador da antropologia cultural estadunidense
–, além do brasileiro Gilberto Freyre.
Boas defendeu que o estudo das culturas deveria ser feito com base na observação e na documentação de traços
culturais da população de uma área e sua combinação de técnicas, valores e costumes desenvolvidos de determinado
meio natural – e aplicado a ele –, sujeito a mudanças históricas. Em razão disso, as culturas não poderiam ser colocadas
em uma mesma linha temporal dividida em estágios, do mais atrasado ao mais avançado, como defendiam os
evolucionistas. E mais: os comportamentos entre os diferentes povos, tão distintos, tal como os viajantes de então
podiam observar, não se deviam à raça, como a antropologia biológica da virada do século XIX para o XX pensava,
na esteira de outras teorias racistas, mas sim a produtos das culturas. Compreender por que o outro se comporta
de tal maneira e não de outra implica estudar sua cultura (o “espírito” daquele povo), o que pressupõe a quebra
do etnocentrismo – conceito que abordaremos na última seção do capítulo – e o respeito à alteridade – conceito
apresentado já nesta seção no Livro do Estudante (compreender o outro nos termos dele, e não nos do observador).
 Indígena Bororo da região Centro-Oeste com o
cabelo coberto por urucum. Imagem de 1937.

 Indígenas do povo Bororo durante os Jogos Olímpicos Indígenas em Marabá (PA),
em 2000.

Diferença, alteridade

Bettmann Archive/Getty Images

Dizer que não há humano sem cultura significa dizer que todos somos iguais?
A vida sob um sistema cultural é algo que particulariza a humanidade, mas isso não quer dizer que há apenas uma forma humana de viver, ou seja, não há apenas
uma cultura. O que há em comum a todos os humanos
é justamente sua capacidade cultural de se diferenciar,
de criar modos de viver muito diversos entre si.
Para Franz Boas (1858-1942), um dos fundadores
e responsáveis pela institucionalização da Antropologia nos Estados Unidos, o entendimento dos aspectos e modos da existência humana pressupõe sempre
pensar no plural: culturas.

 Retrato do antropólogo Franz Boas, em 1906. Nascido na
Alemanha, o pesquisador foi um dos responsáveis pela
institucionalização da Antropologia nos Estados Unidos.
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O interesse de Boas pela antropologia deu-se especialmente depois das incursões de pesquisa que realizou, como geógrafo, ao norte do Canadá. Fascinado
com os conhecimentos e as peculiaridades dos Inuit,
que viviam sob as mais baixas temperaturas do planeta, o pesquisador foi um dos principais responsáveis
por aproximar o termo cultura da definição mais ampla e antropológica que compartilhamos contemporaneamente.
Sua ideia de cultura derivava do termo alemão
kultur, marcado pela ideia de “cultivo” e “cuidado”
particular de um povo. Falar em culturas era dar valor
às especificidades que cada grupo cultivava sobre si,
àquilo que faz dele algo único e inconfundível, suas
conquistas como espírito coletivo, que Boas também
chamou de “espírito de um povo”. E, nesse sentido,
para conhecer um povo, era preciso partir da perspectiva da alteridade.

alteridade:
conceito intimamente ligado à ideia de interdependência
entre o “eu” e o “outro”. Utilizamos o termo para nos referir
a olhar o mundo pelo olhar do outro, buscando incorporar e
considerar seu próprio modo cultural de visão do mundo e
não impor o nosso. Enquanto prática, significa assumir uma
postura de empatia, de se colocar no lugar do outro e de
reconhecer que a vida do outro, ainda que diferente, é tão
digna e valorosa como a nossa. Discriminação, preconceito ou
xenofobia (violência física ou simbólica contra estrangeiros)
são ações derivadas da ausência de alteridade.
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Nesta seção é proposta a leitura do trecho de um dos documentos mais importantes sobre diversidade cultural, a
saber, o artigo “Raça e História”, que Lévi-Strauss escreveu para uma série de brochuras organizadas pela Organização
das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) acerca do tema racismo. Por se tratar de um texto
com uma linguagem acadêmica mais especializada, os estudantes podem encontrar
certa dificuldade na leitura. Algumas informações extras sobre a obra e os assuntos
!"#$%&'()"*+&$
tratados por ela podem facilitar a tarefa. A seguir, veja algumas.
O texto, em sua versão integral, começa com uma crítica à teoria racialista
(e racista) de Joseph Arthur de Gobineau: para o autor, nem a biologia nem a
genética explicam ou justificam as diferenças e desigualdades existentes entre as
várias “raças”. Tanto é assim que uma mesma “raça” pode contar com diferentes
culturas e, portanto, variações entre si. A diversidade de culturas é um fato do
presente e do passado, e sua imensa variedade entre as diferentes regiões, além das
transformações por que passam ao longo dos anos, torna impossível um inventário
completo de forma estática. Os costumes não nascem por acidente nem por uma
imaginada necessidade interna inscrita no código genético, mas sim da interação
de um povo com o ambiente, em simultânea interação desse povo com outro.
Apesar de a interação com o outro ser um fato presente em diferentes culturas,
todas partem do etnocentrismo, concepção segundo a qual sua cultura é válida e
a do outro, não. São muitos os exemplos de etnocentrismo, como os dos gregos,
que consideravam bárbaros todos os estrangeiros. O autor identifica um paradoxo:
sendo etnocêntrico, agimos como o outro; partimos da diferença e encontramos
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uma igualdade.
No mesmo documento, Lévi-Strauss refuta a tese evolucionista de que o
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desenvolvimento
das culturas se fez por etapas e segundo uma mesma linha
Habilidade (EM13CHS102)
temporal,
como
se
todas as culturas tivessem de ter passado pela Idade da Pedra,
Identificar, analisar e discutir as
Idade
do
Ferro,
Idade
Antiga, Idade Média, Idade Moderna, e assim por diante. Na
circunstâncias históricas, geográfiverdade, cada cultura possui a própria história, sem que cada uma dessas histórias
cas, políticas, econômicas, sociais,
faça parte de uma mesma série temporal. As transformações em todas as culturas
ambientais e culturais de matrizes
conceituais (etnocentrismo, racismo,
não são, portanto, necessárias nem previstas de antemão, mas se fazem por saltos
evolução, modernidade, cooperativise mutações que, mais uma vez, decorrem da interação de um povo com o meio
mo/desenvolvimento etc.), avaliando
e do povo com outro povo, simultaneamente.
criticamente seu significado históIsso significa que as culturas sempre se desenvolvem de modo combinado. Uma
rico e comparando-as a narrativas
cultura
levaria muito mais tempo para desenvolver determinada técnica de cultivo ou
que contemplem outros agentes e
de caça se estivesse completamente isolada. Esse é o principal argumento tratado
discursos.
no trecho recomendado para leitura. Lévi-Strauss estava preocupado com o tema
Habilidade (EM13CHS502)
das revoluções científicas, políticas, culturais. A revolução neolítica (domesticação
Analisar situações da vida cotidiana,
de animais e plantas), por exemplo, aconteceu em extensos territórios de diferentes
estilos de vida, valores, condutas etc.,
regiões muito distantes umas das outras no globo, mas não do mesmo modo – em
desnaturalizando e problematizando
alguns lugares, como na América Pré-colombiana, o cultivo agrícola era muito
formas de desigualdade, preconceimais complexo do que na Europa, embora quase não houvesse um sistema de
to, intolerância e discriminação, e
criação de animais, enquanto isso era mais praticado entre os europeus – o que
identificar ações que promovam os
Direitos Humanos, a solidariedade e
vem a comprovar que o desenvolvimento tecnológico do Neolítico não se deveu ao
o respeito às diferenças e às liberdagênio particular de uma raça específica. Mesmo revoluções próprias do Ocidente,
des individuais.
como a Revolução Industrial, deveram-se mais a um conjunto de circunstâncias
históricas. Outro exemplo fornecido pelo autor na brochura: as grandes revoluções
Habilidade (EM13CHS605)
culturais, como a Renascença europeia, beneficiaram-se do encontro entre as
Analisar os princípios da declaração
culturas grega, romana, árabe e chinesa à época. Com isso, este é o argumento
dos Direitos Humanos, recorrendo às
noções de justiça, igualdade e fraresumido de Lévi-Strauss: é do interesse de cada cultura particular que todas
ternidade, identificar os progressos
as outras continuem existindo e se desenvolvendo. Cada cultura tem o próprio
e entraves à concretização desses
interesse na diversidade cultural, pois, sem um entorno diverso, ela, em si, deixa
direitos nas diversas sociedades conde se desenvolver, ou passa a se desenvolver de forma muito lenta.
temporâneas e promover ações conSugere-se que o trecho recomendado para leitura seja lido pausadamente,
cretas diante da desigualdade e das
detendo-se a cada parágrafo para o esclarecimento de dúvidas quanto a
violações desses direitos em diferendeterminado termo ou conceito, a fim de se fornecer aos estudantes informações
tes espaços de vivência, respeitando
a identidade de cada grupo e de cada
extras de contextualização, como as referidas acima.
EM13CHS102 EM13CHS502 EM13CHS605
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Judeu, nascido na Bélgica e posteriormente radicado na França, Claude Lévi-Strauss era jovem e recém-formado
em Filosofia quando desembarcou no Brasil em 1935. Ele fazia parte da missão francesa de intelectuais incumbidos
da fundação da Universidade de São Paulo. No período em que lecionou no Brasil, o estudioso percorreu o interior
do país pesquisando e documentando a diversidade cultural de diferentes povos indígenas. A experiência de contato
direto com esses povos foi um marco na sua trajetória. Durante a Segunda Guerra Mundial, a perseguição do exército nazista de Adolf Hitler contra os judeus no continente europeu exigiu que Lévi-Strauss se refugiasse nos Estados
Unidos e, no exílio, ele próprio vivenciou a situação de ameaça e risco de extermínio de seu povo e de sua cultura,
tal qual os indígenas brasileiros por ele pesquisados.
Em 1952, durante o período de estruturação da Organização das Nações Unidas (ONU) em resposta ao fim da guerra, Lévi-Strauss foi então convidado a participar de uma série de publicações de combate ao racismo. Seu texto “Raça e
História” tornou-se, desde então, um marco histórico em defesa da diversidade cultural entre os povos. Leia uma seleção
de trechos desse documento e, depois, reflita sobre o tema com base no Roteiro de trabalho.
Claude Lévi-Strauss

Falar de contribuição das raças humanas para a civilização mundial poderia surpreender, numa coleção de brochuras destinadas a lutar contra o preconceito racista.
sub-repticiamente:
Seria em vão ter consagrado tanto talento e esforços para mostrar que nada, no
feito de forma clandestina ou
atual estado da ciência, permite afirmar a superioridade ou inferioridade intelectual
disfarçada.
de uma raça em relação a outra, se o intento fosse somente restituir sub-repticiaindulgência:
mente sua consistência à noção de raça, parecendo demonstrar que os grandes
disposição para perdoar.
grupos étnicos que compõem a humanidade trouxeram, enquanto tais, contribuições
específicas ao patrimônio comum. Mas nada está mais afastado de nosso desígnio
do que isto, que levaria somente a formular a doutrina racista ao inverso. [...]
As culturas humanas não diferem entre si do mesmo modo nem no mesmo plano. Estamos, primeiro, em presença de
sociedades justapostas no espaço, umas ao lado das outras, umas próximas, outras mais afastadas, mas, afinal, contemporâneas.
[...] E é aqui que compreendemos claramente o absurdo que existe em se declarar uma cultura superior à outra. Pois, na
medida em que estivesse sozinha uma cultura nunca poderia ser “superior”; como o jogador isolado, ela só conseguiria realizar
pequenas séries de alguns elementos, e a probabilidade de que uma série longa “saísse” na sua história (sem estar teoricamente excluída) seria tão frágil que se precisaria dispor de um tempo infinitamente mais longo do que aquele no qual se inscreve o
desenvolvimento total da humanidade, para ser possível vê-la realizar-se. Mas – tal como dissemos anteriormente – nenhuma
cultura está só; ela é sempre dada em coligação com outras culturas, e é isso que lhe permite edificar séries cumulativas. [...]
A necessidade de preservar a diversidade das culturas, num mundo ameaçado pela monotonia e uniformidade, não
escapou certamente às instituições internacionais. Elas devem compreender também que não bastará, para atingir essa finalidade, acalentar tradições locais e conceder uma trégua aos tempos passados. É o fato da diversidade que deve ser salvo,
não o conteúdo histórico que cada época lhe deu, e que nenhuma saberia perpetuar para além de si mesma. [...] A tolerância
não é uma posição contemplativa, dispensando as indulgências ao que foi ou é. É uma atitude dinâmica, que consiste em
prever, em compreender e em promover o que quer ser. A diversidade das culturas humanas está atrás de nós, à nossa volta
e à nossa frente. A única reivindicação que podemos fazer a este respeito (exigência que cria para cada indivíduo deveres
correspondentes) é que ela se realize de modo que cada forma seja uma contribuição para a maior generosidade das outras.
LÉVI-STRAUSS, Claude. Raça e História. In: Antropologia Estrutural II. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1976. cap. XVIII, p. 328-330; 359; 366.
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1. Explique, com outras palavras, o argumento do autor sobre a inviabilidade de hierarquização entre raças
ou culturas.

2. De acordo com Lévi-Strauss, qual é a relação entre o fato de não haver culturas isoladas e a necessidade de
termos uma postura de reconhecimento da importância de cada cultura?

3. Segundo o autor, preservar a diversidade das culturas é uma missão também das instituições internacionais.
Considerando essa afirmação, busque a Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamada pela Organização das Nações Unidas em 1948, e identifique os artigos da Declaração que contribuem ou dialogam
com a proposta defendida pelo autor.

4. Quais situações de discriminação cultural você percebe em seu cotidiano ou na realidade do seu país?

5. Quais ações você e sua turma apontam como fundamentais para a preservação da diversidade cultural?
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O trecho do artigo “Raça e História”, de Claude Lévi-Strauss, destacado para leitura apresenta os meios pelos quais
a diversidade permite o melhor desenvolvimento das culturas, fazendo uma crítica ao racismo, a teorias evolucionistas
e ao conceito de etnocentrismo, realizando para tanto uma análise de suas circunstâncias históricas, o que permitirá
aos estudantes trabalhar concretamente a habilidade EM13CHS102. Junto às questões do Roteiro de trabalho,
os estudantes serão estimulados a observar o tratamento jurídico-político dado à questão da diversidade cultural
e ao combate à discriminação e ao racismo, por meio da leitura da Declaração Universal dos Direitos Humanos de
1948 (objeto da questão 3), e a analisar como discriminações negativas, proscritas pela Declaração, acontecem no
cotidiano, trabalhando, assim, de modo combinado, as habilidades EM13CHS502 e EM13CHS605.
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Como o texto emprega uma linguagem acadêmica muito técnica, as explicações iniciais, ao
longo de uma primeira leitura conjunta, sobre os argumentos apresentados em cada parágrafo poderão ser bastante úteis. A inviabilidade da hierarquização está no fato de, como afirma
o autor, as culturas não diferirem do mesmo modo nem no mesmo plano. Isso quer dizer
que não há um critério transcendente e comum que possa servir de apoio para se fazer essa
hierarquização. Sociedades que inventaram o computador têm sistemas de parentesco mais
simples do que as complexas filiações e linhagens de sociedades aborígenes australianas, por
exemplo. Mas, além disso, uma cultura que tenha uma longa e desenvolvida série de elementos (pensemos nas linguagens oral e escrita; nas técnicas; na reflexão especulativa, etc.) só o
tem porque pôde se beneficiar de um ambiente de culturas diversas a sua volta, aproveitando
delas outros elementos. Caso estivesse isolada, afirma o autor, uma só cultura demoraria muito mais tempo para desenvolver sua série de elementos, suas características; relacionando-se
com outras, em um entorno diverso, ela se desenvolve melhor e mais rápido.
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1. Explique, com outras palavras, o argumento do autor sobre a inviabilidade
de hierarquização entre raças ou culturas.
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Roteiro de trabalho
EM13CHS102 EM13CHS502 EM13CHS605
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Judeu, nascido na Bélgica e posteriormente radicado na França, Claude Lévi-Strauss era jovem e recém-formado
em Filosofia quando desembarcou no Brasil em 1935. Ele fazia parte da missão francesa de intelectuais incumbidos
da fundação da Universidade de São Paulo. No período em que lecionou no Brasil, o estudioso percorreu o interior
do país pesquisando e documentando a diversidade cultural de diferentes povos indígenas. A experiência de contato
direto com esses povos foi um marco na sua trajetória. Durante a Segunda Guerra Mundial, a perseguição do exército nazista de Adolf Hitler contra os judeus no continente europeu exigiu que Lévi-Strauss se refugiasse nos Estados
Unidos e, no exílio, ele próprio vivenciou a situação de ameaça e risco de extermínio de seu povo e de sua cultura,
tal qual os indígenas brasileiros por ele pesquisados.
Em 1952, durante o período de estruturação da Organização das Nações Unidas (ONU) em resposta ao fim da guerra, Lévi-Strauss foi então convidado a participar de uma série de publicações de combate ao racismo. Seu texto “Raça e
História” tornou-se, desde então, um marco histórico em defesa da diversidade cultural entre os povos. Leia uma seleção
de trechos desse documento e, depois, reflita sobre o tema com base no Roteiro de trabalho.
Claude Lévi-Strauss

Falar de contribuição das raças humanas para a civilização mundial poderia surpreender, numa coleção de brochuras destinadas a lutar contra o preconceito racista.
sub-repticiamente:
Seria em vão ter consagrado tanto talento e esforços para mostrar que nada, no
feito de forma clandestina ou
atual estado da ciência, permite afirmar a superioridade ou inferioridade intelectual
disfarçada.
de uma raça em relação a outra, se o intento fosse somente restituir sub-repticiaindulgência:
mente sua consistência à noção de raça, parecendo demonstrar que os grandes
disposição para perdoar.
grupos étnicos que compõem a humanidade trouxeram, enquanto tais, contribuições
específicas ao patrimônio comum. Mas nada está mais afastado de nosso desígnio
do que isto, que levaria somente a formular a doutrina racista ao inverso. [...]
As culturas humanas não diferem entre si do mesmo modo nem no mesmo plano. Estamos, primeiro, em presença de
sociedades justapostas no espaço, umas ao lado das outras, umas próximas, outras mais afastadas, mas, afinal, contemporâneas.
[...] E é aqui que compreendemos claramente o absurdo que existe em se declarar uma cultura superior à outra. Pois, na
medida em que estivesse sozinha uma cultura nunca poderia ser “superior”; como o jogador isolado, ela só conseguiria realizar
pequenas séries de alguns elementos, e a probabilidade de que uma série longa “saísse” na sua história (sem estar teoricamente excluída) seria tão frágil que se precisaria dispor de um tempo infinitamente mais longo do que aquele no qual se inscreve o
desenvolvimento total da humanidade, para ser possível vê-la realizar-se. Mas – tal como dissemos anteriormente – nenhuma
cultura está só; ela é sempre dada em coligação com outras culturas, e é isso que lhe permite edificar séries cumulativas. [...]
A necessidade de preservar a diversidade das culturas, num mundo ameaçado pela monotonia e uniformidade, não
escapou certamente às instituições internacionais. Elas devem compreender também que não bastará, para atingir essa finalidade, acalentar tradições locais e conceder uma trégua aos tempos passados. É o fato da diversidade que deve ser salvo,
não o conteúdo histórico que cada época lhe deu, e que nenhuma saberia perpetuar para além de si mesma. [...] A tolerância
não é uma posição contemplativa, dispensando as indulgências ao que foi ou é. É uma atitude dinâmica, que consiste em
prever, em compreender e em promover o que quer ser. A diversidade das culturas humanas está atrás de nós, à nossa volta
e à nossa frente. A única reivindicação que podemos fazer a este respeito (exigência que cria para cada indivíduo deveres
correspondentes) é que ela se realize de modo que cada forma seja uma contribuição para a maior generosidade das outras.
LÉVI-STRAUSS, Claude. Raça e História. In: Antropologia Estrutural II. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1976. cap. XVIII, p. 328-330; 359; 366.

Roteiro de trabalho
1. Explique, com outras palavras, o argumento do autor sobre a inviabilidade de hierarquização entre raças
ou culturas.
2. De acordo com Lévi-Strauss, qual é a relação entre o fato de não haver culturas isoladas e a necessidade de
termos uma postura de reconhecimento da importância de cada cultura?
3. Segundo o autor, preservar a diversidade das culturas é uma missão também das instituições internacionais.
Considerando essa afirmação, busque a Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamada pela Organização das Nações Unidas em 1948, e identifique os artigos da Declaração que contribuem ou dialogam
com a proposta defendida pelo autor.
4. Quais situações de discriminação cultural você percebe em seu cotidiano ou na realidade do seu país?
5. Quais ações você e sua turma apontam como fundamentais para a preservação da diversidade cultural?
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CAPÍTULO 2

2. De acordo com Lévi-Strauss, qual é a relação entre o fato de não haver culturas isoladas e a necessidade de
termos uma postura de reconhecimento da importância de cada cultura?
É do interesse de cada cultura que haja diversidade em seu entorno, porque sem isso ela não poderá desenvolver suas séries cumulativas historicamente, ou seja, sem diversidade cultural, cada cultura se empobrece. Dito ainda em outros termos: o desaparecimento de
uma cultura prejudica todas as outras que restaram. Entra em jogo, nesse caso, a noção de ecologia de culturas. Da mesma forma que
a extinção de uma espécie natural afeta todo o restante da cadeia do ecossistema, a extinção de uma cultura afeta todo o sistema de
culturas. Daí a necessidade de reconhecer a importância de cada uma – missão da Unesco, instituição do sistema ONU para a qual o
autor preparou seu texto.

3. Segundo o autor, preservar a diversidade das culturas é uma missão também das instituições internacionais.
Considerando essa afirmação, busque a Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamada pela Organização das Nações Unidas em 1948, e identifique os artigos da Declaração que contribuem ou dialogam
com a proposta defendida pelo autor.
Encontramos a proposta defendida pelo autor corroborada sobretudo nos artigos I (“todos nascem livres e iguais em dignidade e direitos”), II (“o gozo dos direitos será exercido sem distinção de raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião pública ou de outra natureza”),
VII (“todos são iguais perante a lei e têm direito à proteção por ela fornecida também sem distinção de qualquer tipo”), XXII (“a todo
ser humano deverão ser garantidos direitos econômicos, sociais, e também culturais”), XXX (“a Declaração não pode ser usada por um
Estado para desrespeitar direitos e liberdades do outro”). Ou seja, encontramos a proposta defendida pelo autor em artigos que tratam
da igualdade e do combate à discriminação.

4. Quais situações de discriminação cultural você percebe em seu cotidiano ou na realidade do seu país?
Muitas respostas são possíveis, podendo variar segundo a região onde mora o estudante. A título de exemplo de situações de discriminação cultural, temos: preconceito contra as culturas indígenas, tidas por alguns como atrasadas, primitivas, não civilizadas; preconceito
contra as práticas culturais de matriz africana, seja em relação à religião (candomblé, umbanda), seja em relação à música ou a outras
manifestações; preconceito contra o trabalhador rural e a cultura caipira, tomada como rudimentar. Seria interessante perceber como em
muitos casos a discriminação se efetiva pela qualificação de “atraso” às formas culturais discriminadas.

5. Quais ações você e sua turma apontam como fundamentais para a preservação da diversidade cultural?
Sugere-se que o professor estimule os estudantes com exemplos de políticas públicas que já existem, como as medidas de defesa do patrimônio cultural, que vão desde a arquitetura até práticas chamadas imateriais, como danças e rituais, ou ainda programas de educação
que ressaltem a riqueza da diversidade cultural na região e no país, entre outros. Isso poderá ajudar os estudantes a pensar em outras
medidas que poderiam existir e ser propostas para esse fim.
CULTURA: DIFERENÇA E RESISTÊNCIA
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O CONCEITO ANTROPOLÓGICO DE CULTURA
Até passar por uma revisão crítica a partir dos anos 1980, o conceito
antropológico de cultura associava esta última a um atributo de grupos humanos,
distinguindo-os de outros seres viventes, como animais e plantas. Muito embora
o ser humano seja constituído de matéria, assim como as plantas, os animais e os
minerais, o conceito clássico parte da premissa de que apenas ele seria dotado
de “espírito” (capacidade de representação e comunicação simbólica). Note que
já não se reservava a linguagem como elemento característico dos humanos,
uma vez que os animais se comunicam. Se, no início, acreditava-se que estes
últimos agiam apenas por instinto, o estudo do comportamento deles passou a
identificar cada vez mais aspectos de socialidade e atos intencionados, embora
a ação simbólica, de comunicação por meio de uma linguagem complexa (oral
e/ou por escrito) – que produza signos para elementos materiais, da natureza,
dotando de sentido a ação que transforma o ambiente e a ação que se dirige
a outro ser humano –, tenha permanecido excepcionalmente humana. Não à
toa, o estudo da Antropologia se confundiu diversas vezes com o estudo do
pensamento e da ação simbólica, um e outra servindo como par que definisse
a passagem da natureza à cultura. A partir dos anos 1980, muitos estudos
começaram a questionar a possibilidade de a Sociologia e/ou a Antropologia
apreender uma entidade total como a cultura.
Clifford Geertz (1926-2006), antropólogo estadunidense, foi um dos maiores expoentes no desenvolvimento
desse conceito antropológico, exportando suas ferramentas de estudo da cultura para diversas instituições de ensino
e pesquisa em ciências sociais pelo mundo afora. O trecho destacado para leitura vem do capítulo 2 de um de seus
livros mais célebres: A interpretação das culturas. A seguir, é reproduzida sua definição para o conceito, tal como
aparece no capítulo 1 da mesma obra:
O conceito antropológico de cultura

O argumento de que todos os seres humanos têm
cultura pode parecer, à primeira vista, estranho a quem
acha que cultura é algo que somente eruditos, ricos ou
estudiosos possuem. Você já pode ter ouvido alguém
dizer que uma pessoa “tem uma grande bagagem
cultural”, ou que ela se matriculou em um curso para
“adquirir mais cultura” ou para “ter acesso à cultura”.
Ou então pode ter ouvido expressões como “Secretarias de Cultura”, “Centros Culturais” ou “Incentivo à
cultura”. Nesses usos, a palavra cultura é empregada
quase como sinônimo de arte, literatura, cinema, conhecimento acadêmico etc. Ou seja, como algo que
alguém pode ter ou não.
Entretanto, do ponto de vista antropológico, cultura é muito mais do que isso. Trata-se do conjunto de
regras, símbolos, linguagens, mecanismos de controle,
padrões de ação e estruturas que caracterizam a existência das pessoas dentro de um grupo. Cultura é como
uma lente que inserimos sobre os olhos para enxergar
o mundo. Ou, se preferirmos fazer uma analogia com a
linguagem da programação de computadores, cultura é
nosso “sistema operacional”: aquilo que organiza nossa
experiência de vida. Nas palavras do antropólogo estadunidense Clifford Geertz:

GEERTZ, Clifford. O impacto do conceito de cultura sobre
o conceito de homem. In: A interpretação das culturas.
Rio de Janeiro: LTC, 2008. p. 33.

E vivemos apenas uma vida porque, afinal, vivemos
a cultura que é a do grupo que, ao nascermos, nos acolheu. Desde os nossos primeiros momentos de vida, iniciamos um longo processo de aprendizado cultural para
vivermos conforme nosso grupo. A cultura orienta nosso modo de ver o mundo, nossos valores morais, aquilo
que veremos como certo ou errado, nosso comportamento, nossa língua e jeito de falar, nossas relações de
parentesco, nossa organização econômica ou de poder,
nosso jeito de nos vestir, nossas crenças, nossa relação
com o tempo e o espaço e até mesmo o modo como
nos vemos como pessoas, ou seja, nossa identidade. E
essa identidade é, ao longo do tempo, revivida e reensinada dentro de um grupo por várias gerações.

PARE e PENSE

1. Por que o conceito antropológico de cultura
é importante no combate às ideologias racistas e de desigualdade entre os diferentes
grupos humanos?

Cris Faga/NurPhoto/AFP

2. Por que falar em cultura implica também
pensar sobre educação e processos de ensino e aprendizagem?

Dario Oliveira/NurPhoto/AFP

A partir de tais reformulações do conceito
da cultura e do papel da cultura na vida humana,
surge, por sua vez, uma definição do homem que
enfatiza não tanto as banalidades empíricas do seu
comportamento, a cada lugar e a cada tempo, mas,
ao contrário, os mecanismos através de cujo agenciamento a amplitude e a indeterminação de suas
capacidades inerentes são reduzidas à estreiteza
e especificidade de suas reais realizações. Um dos

fatos mais significativos a nosso respeito pode ser,
finalmente, que todos nós começamos com o equipamento natural para viver milhares de espécies de
vidas, mas terminamos por viver apenas uma.

 Meninas dançam e cantam durante comemoração japonesa

tradicional do Tanabata Matsuri no bairro da Liberdade, em
São Paulo (SP), local que abriga uma grande comunidade de
descendentes dos países orientais no Brasil. Imagem de 2018.

 Pessoas em condição de refúgio no Brasil manifestam-se em São
Paulo (SP) contra a xenofobia e a discriminação de imigrantes,
em 2018.
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Acreditando, como Max Weber, que o homem é um animal amarrado a teias de significados que ele mesmo teceu,
assumo a cultura como sendo essas teias e a sua análise, portanto, não como uma ciência experimental em busca de
leis, mas como uma ciência interpretativa, à procura do significado.
GEERTZ, Clifford. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: LTC, 2008, p.4.

A crítica à Antropologia como ciência experimental em busca de leis dirige-se de forma implícita a Claude Lévi-Strauss, interessado em leis, mecanismos de funcionamento do “espírito” humano e suas estruturas mentais. Nessa
passagem, Geertz define em síntese o estudo da cultura como estudo do significado, um significado que se apreende
necessariamente por interpretação/compreensão. Assim, a cultura, segundo Geertz, é para os seus portadores um
código que faz a mediação entre o ser humano e o mundo, indicando (i) o significado da ação quando ele age no
mundo, e vice-versa (também quando acontecimentos do mundo atingem o homem); (ii) o significado da ação dos
homens entre si, ou seja, de suas relações. Dessa maneira, entendemos melhor a afirmação presente no Livro do
Estudante sobre a cultura orientar nosso modo de ver o mundo e nosso comportamento.
Uma observação: a virada ontológica dos anos 2000 demonstrou que a dicotomia natureza/cultura só era possível
dentro de uma ontologia moderna, inválida para outros povos assentados em ontologias diferentes; outros, ainda,
como Bruno Latour (1947-), mostraram que mesmo os ocidentais nunca foram modernos, porque entre natureza
e cultura não há distinção, mas sim continuidade.
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PARE e PENSE
1. Por que o conceito antropológico de cultura é importante no combate às ideologias racistas e de desigualdade entre os diferentes grupos humanos?
Porque é um conceito que diz respeito a todas as sociedades. Por ser algo compartilhado por todos os humanos, coloca-os em uma dimensão
igualitária: todos somos seres culturais. O que nos diferencia é apenas o conteúdo que a cultura assume no tempo e no espaço.
Sugere-se que o professor estimule os estudantes a compreender as diferenças entre os conceitos de raça e cultura. O primeiro apela mais para
um componente biológico (muito embora tenha sido criado depois o conceito de “raça social”), enquanto o segundo, para um componente social. As ideologias racistas, assim, tendem a tomar as diferenças como inferiores, inatas. Por outro lado, o conceito de cultura permite considerar
(i) que não são inferiores e (ii) que não se devem a um programa genético, mas sim a uma constituição histórica e social.
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2. Por que falar em cultura implica também pensar sobre educação e processos de ensino e aprendizagem?
Primeiro porque os elementos de uma cultura (os modos de pensar e agir, as representações e as práticas) são transmitidos o tempo todo entre
seres de um grupo, que interagem, por diferentes formas comunicacionais (gestos e narrativas, principalmente), em situações mais cotidianas
ou rituais. Como a cultura se reproduz por transmissão, ela envolve sempre uma dimensão pedagógica, de educação, de ensino e aprendizagem, que pode ser formal (no caso de nossa sociedade, as que se dão na escola, por exemplo) ou informal (ainda tomando o exemplo de nossa
sociedade, as que se dão em casa com a família).
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Quando falamos sobre a cultura de um dos diferentes povos do mundo, é preciso considerar que ela
nunca é fixa ou imutável. A cultura é algo que caracteriza e distingue um grupo dos demais, mas ela não está
parada no tempo.
Dentro de uma sociedade, a cultura é transmitida e ensinada a cada nova geração, mas, ao mesmo tempo, é também constantemente reatualizada
e ressignificada. Longe de ser algo estático, a cultura
é viva, dinâmica, interativa e está sempre exposta à
possibilidade de ser transformada sem que isso signifique seu desaparecimento.
No Brasil, uma ideia muito difundida durante o
período da Ditadura Militar (1964-1985) foi a de
que, aos poucos, não haveria mais indígenas no país
porque eles estariam “perdendo sua cultura”. Esse
tipo de pensamento vigorou principalmente dentro de círculos de pessoas que queriam que todos
acreditassem que o território no interior do Brasil estava disponível para a exploração e o investimento
da colonização iniciado no século XVI. Muitas vezes, indígenas de todo o país precisam lidar com a
acusação de estarem “aculturados” porque transformaram alguns de seus hábitos e costumes, como

dirigir automóveis, usar internet e telefone ou falar
português.
Diante disso, é importante nos perguntarmos: vestir
roupas diferentes daquelas que vestiam seus tataravôs,
falar de um modo diferente do modo como seus avós
falam, ou mesmo ter valores e opiniões diferentes das
de seus pais significa que você deixou de pertencer ao
mesmo grupo de origem que eles? Vestir roupas feitas
na China, usar um celular estadunidense e comer uma
refeição italiana torna você menos brasileiro? Por que,
então, quando um indígena muda os hábitos de se
vestir, de se alimentar, de falar ou incorpora novas tecnologias em seu cotidiano, ele estaria se tornando menos indígena? A identidade cultural de um povo não
se resume àquilo que foi transmitido do passado para
as gerações presentes, mas diz respeito também ao
modo como a geração presente se apropria e atualiza
a identidade de seu grupo, levando-a para as próximas
gerações. Além disso, a cultura de um povo é produto de sua história, mas isso não significa que história
seja sinônimo de passado. Ao contrário, há situações
no presente que levam grupos culturais a reconfigurar
seus modos vida do passado para preservar a possibilidade de sua cultura continuar existindo no futuro.

Esta seção visa enfatizar uma característica da cultura: sua dinamicidade. Já
vimos na seção Ler documento o argumento de que as culturas não são estáticas;
elas se desenvolvem ao longo do tempo, criando novos elementos com base na
combinação de antigos ou da incorporação de um estrangeiro. Para entender o
que isso significa, basta pensar que ao longo do tempo uma cultura sempre produz
LER, ASSISTIR, NAVEGAR
(incorporando e/ou criando) um novo costume, uma nova técnica, uma nova norma
de conduta, novos valores, e assim por diante. Filosoficamente, a questão é sempre
se o “novo” o é por completo, ou se há algo do antigo que permanece – o que
indicaria a presença de uma estrutura. Seja como for, o problema analítico que
se coloca é o da continuidade, por um lado, e o da ruptura, por outro, ou, ainda:
reprodução versus transformação. Muitas vezes é difícil, por razões empíricas,
definir se se trata de um ou de outro, motivo pelo qual o estudo da cultura
implica levar ambos os fenômenos em consideração. A situação de populações
autóctones que sofreram ação colonial estrangeira durante séculos, tais como os
grupos indígenas no Brasil, é um bom exemplo para esse caso.
Seria interessante conversar com os estudantes sobre como certo pessimismo sentimental foi muito compartilhado
por estudiosos da cultura no início do século XX, pois acreditavam que a expansão da sociedade europeia pela
ação colonial destruiria diversas culturas. No Brasil, acreditava-se que essas populações desapareceriam pela elevada
mortalidade, e os descendentes que viessem a sobreviver seriam “aculturados”, ou integrados à sociedade nacional
envolvente. Não é outra a razão de o livro de Lévi-Strauss sobre sua experiência de convívio com os ameríndios
chamar-se justamente Tristes trópicos. Se, de fato, muitas comunidades indígenas perderam vários de seus membros
e tiveram cortada a cadeia de transmissão de saberes e práticas tal como tradicionalmente acontecia, não há vazio
que não seja ocupado, e elas souberam desenvolver a cultura com base nos elementos à disposição, e de outros que
vieram a incorporar, em uma dinâmica de continuidades e rupturas exatamente igual à que aconteceu na cultura
europeia, por exemplo. Sendo assim, os antropólogos começaram a refinar a análise da situação de contato e suas
consequências. Aparecida Vilaça, antropóloga do Museu Nacional do Rio de Janeiro, a respeito do contato do povo
Wari com missionários cristãos e sua conversão à religião evangélica, diz que sempre há um duplo movimento,
nem sempre captado pelo observador apressado, pois, se os missionários cristianizam a cultura Wari, os Wari, em
retorno, “warificam” o cristianismo, que vai se compor dos elementos locais.
Vale ressaltar que o mesmo pessimismo quanto ao desaparecimento das culturas voltou à tona nos anos 1990,
com o fortalecimento da globalização. Foram publicados estudos sobre choque de civilizações, por um lado, e
ocidentalização, por outro. Muito embora a expansão de práticas de consumo ditas americanizadas seja um dado
empírico abrangente, o global sempre se compõe com o local. Chama atenção que, ao mesmo tempo que a
globalização vinha se fortalecendo, tenha surgido nas últimas décadas um “revivalismo culturalista”, movimentos
de defesa da diversidade cultural, dos direitos culturais de populações autóctones (indígenas) e tradicionais em
diferentes regiões do planeta.
Reprodução/Youtube

Para aprofundar esse debate sobre cultura e entender como a mudança de hábitos geracionais não significa
aculturação, assista ao vídeo #MenosPreconceitoMaisÍndio, produzido pelo Instituto Socioambiental em 2017. Assista também ao vídeo O que é ser indígena no século XXI. EP1, de 2018, do canal de Cristian Wariu.

 #MenosPreconceitoMaisÍndio. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=uuzTSTmIaUc&feature=youtu.be. Acesso em:

Reprodução/Youtube

7 set. 2020.

 O que é ser indígena no século XXI. EP1. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=XDaS70F2fPw. Acesso em: 7 set. 2020.
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Os dois vídeos sugeridos nesta seção serão úteis para o exercício proposto aos estudantes na seção Pesquisa
apresentada a seguir. Tratam da incorporação de elementos de culturas não indígenas (especialmente os oriundos
da sociedade envolvente) por populações indígenas no Brasil. O primeiro vídeo, #MenosPreconceitoMaisÍndio, é
uma campanha idealizada pelo Instituto Socioambiental para falar de um preconceito muito presente no senso
CULTURA: DIFERENÇA E RESISTÊNCIA
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comum: o de que um indígena perde automaticamente sua identidade no momento em que passa a adotar objetos
e práticas vindos de outras culturas. A evidência do preconceito é que a mesma questão não se coloca quando um
europeu adota o costume de almoçar em um restaurante árabe, por exemplo.
O jovem indígena Cristian Wari’u Tseremey’wa, da etnia Xavante, oferece mais argumentos nesse sentido no outro
vídeo recomendado nesta seção, que está na mesma linha do que Lévi-Strauss já explicava (seção Ler documento):
toda e qualquer cultura se desenvolve à base de combinações de elementos criados por outros povos.
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RESISTÊNCIA CULTURAL
A dinamicidade das culturas, especialmente no contato que desenvolvem com
outras de seu entorno, levou muitos antropólogos a desenvolverem estudos sobre
sincretismos, quando uma mesma cultura englobante é formada por elementos
provenientes de outras. Vários historiadores e sociólogos definiram a cultura
brasileira nesses termos. Mais recentemente, essa concepção vem sendo criticada
por dois motivos, entre outros: (i) essa tese ignora a continuidade da existência de
muitas outras culturas específicas; (ii) ela pressupõe que todo contato seja pacífico,
quando muitas vezes é conflituoso, e pode ignorar violências cometidas contra
minorias culturais. Em outros termos, em vez da unicidade (uma só cultura formada
por misturas), seria a pluralidade (várias culturas coexistindo e interagindo) que
descreveria melhor a realidade. A depender de um ou outro paradigma, conclusões
diferentes podem ser tiradas acerca do país: sincrético ou multicultural.
O Brasil, como muitos países de herança colonial, tem, marcados em sua história,
episódios de agressões e violências graves, como genocídio e escravidão, contra os
povos originários e populações vindas de modo forçado de outro continente – em
nosso caso, os africanos. Na segunda metade do século XX, com o movimento
anticolonial de independência em países africanos e asiáticos, entraram em pauta
as reivindicações de direito à verdade, à reparação e à justiça – dever de memória –, assim como o fomento à
proteção da diversidade das culturas locais por meio de uma ampla política de valorização do patrimônio cultural e
de respeito aos direitos de populações autóctones, tradicionais e/ou minoritárias. Em nosso país, isso concerne ao
respeito aos direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais dos povos indígenas e quilombolas (descendentes
de escravizados), que a Constituição Federal de 1988 procurou promover ao qualificar racismo como crime inafiançável
(artigo 5o, inciso XLII), com a inclusão do artigo 216, relativo aos direitos políticos, civis, culturais e territoriais dos
índios, e do artigo 68, dos Atos e Disposições Constitucionais Transitórias (ADTC), sobre os direitos territoriais de
comunidades quilombolas. Isso, no entanto, não impede que haja discriminação/racismo contra indígenas e negros
no país, nem que outras violações de direitos humanos ocorram contra eles. Por esse motivo, fala-se em resistência
cultural – como propõe o título desta subseção – desses grupos. A resistência cultural é também uma condição
para outros grupos minoritários (no sentido de que não pertencem às classes dominantes nem compartilham o
código cultural dominante), como: populações camponesas, tradicionais, praticantes de religiões minoritárias, como
o candomblé – ver foto no Livro do Estudante –, grupos LGBT, refugiados, entre outros.
Resistência cultural

pela narrativa da própria história, o investimento
colonial tratou não apenas de tentar controlar
os corpos negros e indígenas, como também de
dominar suas culturas – apagando e invisibilizando alguns de seus elementos tradicionais ou se
apropriando de outros para transformá-los em
“cultura nacional”.
Foi somente com a promulgação da Constituição Nacional de 1988 que, pela primeira vez:
o racismo se tornou crime passível de pena; o
Estado nacional reconheceu o direito dos povos indígenas e quilombolas ao seu território; o
Brasil passou a se reconhecer como país culturalmente diversificado, qualificando, inclusive,
os diferentes “modos de criar, fazer e viver” de
seus diversos grupos sociais como patrimônio cultural do país, tal como consta no artigo 216 da
Constituição. No Brasil de hoje, pertencer a um
grupo culturalmente diferenciado é um direito
dos cidadãos, e proteger a diversidade cultural
nacional é um dever do Estado.
Isso não significa, no entanto, que as desigualdades tenham acabado. No Brasil do século
XXI, as marcas da violência colonial estão de volta ao debate, pautadas pelas vozes dos sujeitos
que no passado foram silenciados: aqueles que
tiveram seus modos de vida subjugados se reinventaram e, agora, mostram a força de sua
resistência cultural para terem garantidos seus
direitos de existência e igualdade. É o que discutiremos na próxima atividade.

Ricardo Funari/Brazil Photos/LightRocket via Getty Images

Quando falamos sobre diferenças entre os
povos, não podemos nos esquecer de falar também sobre as relações de poder que permearam
as relações humanas ao longo da História. É
muito comum diferentes povos estarem sempre
em interação uns com os outros, intercambiando seus conhecimentos e mesclando aspectos
característicos de suas culturas. Há também,
contudo, encontros culturais que derivam de
expansões coloniais, de interesses por dominação, subordinação ou até mesmo extermínio de
uma cultura por outra.
Antecipamos anteriormente que as teorias raciais que buscaram encontrar justificativas para
uma pressuposta “superioridade” cultural dos
brancos e europeus serviram de argumento para
o colonialismo e culminaram na política genocida
da Segunda Guerra Mundial. Mas, na própria história do Brasil, há também muitos casos em que as
diferenças culturais entre os grupos sociais foram
tomadas como ponto de partida para a criação
de desigualdades. Ou seja, foram associadas às
relações de poder.
Para pensarmos em apenas dois exemplos,
não podemos nos esquivar da longa história de
violência contra os povos negros escravizados
e contra os indígenas originários do território
nacional que, desde a expansão colonial portuguesa, fez de nosso país uma nação marcada
pela violência. Fosse nas disputas pelas terras ou

 Cerimônia de candomblé em Bom Jesus da Lapa, Bahia (BA). Essa religião de matriz africana, elemento de resistência cultural do povo
negro que foi escravizado por mais de 300 anos, está presente em todo o território brasileiro. Foto de 2008.
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2011, durante o período em que os indígenas ocuparam o prédio do Museu contra sua demolição durante as obras para a Copa do Mundo.

DE

190

 Indígenas do povo Pataxó navegam na internet e ouvem música dentro da antiga área do Museu do Índio, no Rio de Janeiro (RJ). Imagem de
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Na seção Ler, assistir, navegar apresentada anteriormente, foi recomendada
a visualização de dois vídeos: o da campanha #MenosPreconceitoMaisÍndio,
organizada pelo Instituto Socioambiental (ISA), e o do canal indígena no YouTube,
chamado Wariu, com o depoimento de um jovem da etnia Xavante sobre o que
é ser indígena no século XXI. Ambos apresentam o assunto já discutido neste
capítulo acerca da dinamicidade das culturas, que será aprofundado nesta seção
com base em um estudo de caso, tomando-se as relações entre o povo Suruí, da
Terra Indígena Sete de Setembro, e as tecnologias de informação, em especial
a internet e aparelhos de comunicação. Para isso, é proposta aos estudantes a
leitura de uma reportagem de 2014 feita pelo jornalista Pablo Uchoa para o site
da emissora britânica BBC a respeito do uso dessas tecnologias comunicacionais
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Leia um trecho da reportagem da BBC Brasil realizada pelo jornalista Pablo Uchoa e siga as questões apresentadas no Roteiro de trabalho.
Usando a internet, índios combatem desmatamento na Amazônia
Pablo Uchoa

Para os índios Suruí, que vivem na reserva indígena Sete de Setembro, na divisa entre os Estados de Rondônia e Acre, levar uma vida tradicional na floresta não é incongruente com as modernas tecnologias – ao
contrário, uma fortalece a outra. “Eu acho que nossa aliança com a internet é muito importante porque facilita e
possibilita que a comunicação fortaleça politicamente nosso povo”, diz o líder indígena Almir Surui, de 35 anos.
“O meu povo pode falar da ameaça da floresta, do desenvolvimento da floresta, da valorização cultural do povo
Suruí.” Por iniciativa de Almir, a relação que os Suruí têm desenvolvido com a internet, esta “ferramenta dos
brancos”, é uma inovadora tentativa de fazer com que o contato reforce – ao invés de corromper – a cultura e
o modo de vida nativos.
A ideia de usar a internet para valorizar sua cultura e combater o desmatamento nasceu em 2007, quando Almir
teve seu primeiro contato com o Google Earth e fez o que todo mundo faz: procurou ver sua casa do satélite. A vista
aérea da reserva Sete de Setembro, um polígono verde de 248 mil hectares no centro de um entorno quase totalmente
desmatado, representado em cor marrom, deixou o líder chocado. Mas, ao mesmo tempo, ele percebeu que a mesma
internet que expunha os problemas também poderia representar uma solução.
“Eu disse ao Vasco (van Roosmalen, da ONG Equipe de Conservação da Amazônia, ACT-Brasil, parceira dos indígenas em diversos projetos) que queria um encontro com o Google, e ele achava que era impossível”, conta. “Insisti e
consegui uma reunião de 30 minutos. Passamos três horas, de tão interessados que eles ficaram.” [...]
“Ouvimos histórias sobre as ameaças representadas por madeireiras ilegais e mineradoras, sobre pessoas assassinadas, sobre o fato de existir inclusive uma recompensa pela cabeça do próprio Almir, por liderar seu povo e resistir
às madeireiras”, contou. “Ficou claro que ele tem uma ideia muito sofisticada de como a tecnologia moderna pode
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de ponta, que servirá de base para a pesquisa sobre a história do povo Suruí
e as mudanças incorporadas por sua cultura ao longo do tempo – objeto
das questões do Roteiro de trabalho. Trata-se de perceber que os modos
de vida característicos de uma cultura estão em constante atualização,
tanto para os indígenas quanto para os não indígenas, e que apenas um
ponto de vista preconceituoso pode tratar as transformações por que passa
uma cultura como “aculturação”. Assim, é muito comum ver indígenas
circulando pela cidade e/ou utilizando produtos industrializados, e sendo
ao mesmo tempo acusados de não serem indígenas. Propõe-se investigar
as razões desse tipo de acusação, para ver se, mais uma vez, não é o
etnocentrismo que está implícito nas avaliações, e também para apreender
como os próprios atores implicados no fenômeno (no caso, os indígenas
suruí) elaboram e reivindicam suas identidades, enquanto interagem e
incorporam elementos de outras culturas.
A leitura da reportagem proposta na pesquisa, da plataforma “Povos
Indígenas no Brasil”, tal como aparece no Roteiro de trabalho abaixo,
permitirá aos estudantes analisar e avaliar as transformações culturais e
tecnológicas do mundo contemporâneo, a saber: a apreensão de tecnologias
de informação por grupos indígenas no Brasil e as consequências sobre
suas atitudes e valores coletivos (habilidade EM13CHS504). Eles poderão
ainda analisar como isso se tornou uma ferramenta para que comunidades
indígenas denunciassem ameaças e agressões dirigidas ao grupo – uma
maneira de reforçar seu protagonismo político (habilidade EM13CHS601).
Para isso, os estudantes serão incentivados a ler informações provenientes
de diferentes fontes (reportagem; relatório histórico-antropológico no
endereço eletrônico da plataforma), elaborando hipóteses, selecionando
evidências e compondo argumentos sobre a dinamicidade das culturas e a
inviabilidade do senso comum acerca da aculturação, trabalhando, assim,
a habilidade EM13CHS103.

BNCC

Habilidade (EM13CHS103)
Elaborar hipóteses, selecionar evidências e
compor argumentos relativos a processos
políticos, econômicos, sociais, ambientais,
culturais e epistemológicos, com base na
sistematização de dados e informações de diversas naturezas (expressões artísticas, textos
filosóficos e sociológicos, documentos históricos e geográficos, gráficos, mapas, tabelas,
tradições orais, entre outros).
Habilidade (EM13CHS504)
Analisar e avaliar os impasses ético-políticos
decorrentes das transformações culturais,
sociais, históricas, científicas e tecnológicas
no mundo contemporâneo, e seus desdobramentos nas atitudes e nos valores de indivíduos, grupos sociais, sociedades e culturas.
Habilidade (EM13CHS601)
Identificar e analisar as demandas e os protagonismos políticos, sociais e culturais dos povos
indígenas e das populações afrodescendentes
(incluindo as quilombolas) no Brasil contemporâneo considerando a história das Américas
e o contexto de exclusão e inclusão precária
desses grupos na ordem social e econômica
atual, promovendo ações para a redução das
desigualdades étnico-raciais no país.
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Roteiro de trabalho
1. De acordo com a reportagem, quais foram as circunstâncias políticas e econômicas que levaram os indígenas
suruí a se interessar em transformar aspectos do seu cotidiano?
A principal circunstância política e econômica é a do desmatamento da Terra Indígena – a reportagem usa a expressão “reserva indígena” –, promovido por agentes externos, em geral madeireiros e garimpeiros que querem explorar a mata e os minérios. O texto da
reportagem começa com a citação de uma fala do líder indígena suruí, afirmando que a “aliança com a internet” é importante para que “a
comunicação fortaleça politicamente nosso povo”. Isso passa pela identificação – graças a ferramentas tecnológicas – dos crimes dos
quais os indígenas são vítimas e que acontecem em suas terras.

2. Divida a turma em cinco grupos. Acessando o endereço eletrônico dos “Povos Indígenas no Brasil” (disponível em: https://pib.socioambiental.org/pt/Povo:Surui_Paiter; acesso em: 7 set. 2020), vocês encontrarão
informações detalhadas sobre a cultura Suruí Paiter, povo mencionado na reportagem. Cada grupo será
responsável por estudar e apresentar o resumo das seguintes seções do material consultado:
Grupo 1: nome e língua; localização; população.
Nome: Paiter; língua: mondé (família linguística); localização: estados do Mato Grosso e de Rondônia (em Rondônia, a Terra Indígena
localiza-se na divisa com o estado do Acre, como lembra a reportagem); população: 1 375 pessoas, segundo dados de 2014 da Secretaria
de Assistência e Saúde Indígena (Siasi).
Pede-se, porém, que seja feito um resumo, já que a plataforma traz mais detalhes sobre esses tópicos. Assim, seria necessário considerar
que a família linguística mondé encontra-se dentro do tronco tupi. Quanto à localização, as aldeias se implantaram nos extremos da Terra
Indígena, perto das “linhas” (sinônimo de estradas) que dão acesso a ela, tanto por questões de segurança quanto por razões históricas,
porque são rotas abertas pelo invasor branco e ali se situam as antigas sedes de fazendas abertas, reutilizadas pelas aldeias. Quanto à
população, a mortandade da população entre 0 e 40 anos, sobretudo durante os anos 1970, foi causada por doenças infectocontagiosas,
após o contato com o homem branco, sendo ele o responsável por um brutal decréscimo populacional.

Grupo 2: histórico de contato; invasões e cooptação.
Há muitas possibilidades de se fazer o resumo. Algumas informações são, no entanto, centrais, porque recorrentes na história do contato
de diferentes populações indígenas com a população branca; entre elas, as sucessivas ondas de deslocamento (migração) pelo território,
fugindo das frentes de expansão promovidas por agentes econômicos como fazendeiros, madeireiros e garimpeiros. Para os Suruí Paiter,
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esse fenômeno começou no final do século XIX e seguiu pelo século XX, até a homologação da Terra Indígena. Rondônia era ainda um
território federal, e não um estado. A partir de 1960, as migrações ganharam ainda mais força com o desenvolvimento de grandes projetos de colonização rural e a abertura de estradas. O primeiro contato oficial com os agentes do Estado (no caso, da Funai) só aconteceu
em 1969, e a Terra Indígena só foi homologada em 1983. Nesse intervalo de tempo, ocorreram também mortes por doenças contagiosas,
invasões recorrentes do território, mesmo após a demarcação da Funai, em 1976, o que levou ao conflito armado entre os indígenas e os
brancos. Um dos projetos de desenvolvimento do governo federal no início dos anos 1980, o Polo Noroeste contribuiu ainda mais para
agravar os conflitos.
Vemos que, nas décadas de 1980 e 1990, o contato consolidou uma mudança no padrão alimentar que afetou a realização de outras ações ligadas a rituais, além das condições precárias de vida, que deixavam essa população vulnerável a ofertas de exploração da
terra por garimpeiros, fazendeiros e madeireiros.

Grupo 3: organização social; maloca e cotidiano; metade da mata e metade da roça.
Os Suruí Paiter organizam-se tradicionalmente em grupos exogâmicos patrilineares (a transmissão por herança da terra, do nome e de
outros estatutos passa pela linhagem paterna) e por meio do avunculato: o homem se casa com a filha da irmã, mas não com a filha do
irmão. A chefia é distribuída entre diferentes líderes pelas várias aldeias, e eles têm lideranças constituídas para missões pontuais. Vigora,
portanto, a descentralização.
A maloca é a habitação tradicional, a casa coletiva, onde diferentes grupos familiares nucleares moram. As redes dos membros das famílias nucleares são dispostas perto uma da outra, mas separadas das do outro grupo dentro da mesma maloca por pares de postes de
madeira. Há um espaço comum na entrada, e mulheres de diferentes famílias nucleares trabalham juntas na preparação dos alimentos,
assim como os homens, na caça. Não se acumulam muitos gêneros alimentícios. Geralmente estes são utilizados ainda frescos, retirados
da natureza no dia. No entanto, cada grupo familiar conserva o próprio fogo para preparar os alimentos. Uma maloca é sempre bastante
movimentada, com muitas conversas. Seu espaço não concebe o sentido de privacidade moderna. Mais recentemente, devido à ação de
missões evangelizadoras, os diferentes grupos familiares deixaram de partilhar no mesmo espaço interações da vida cotidiana, passando
a morar em casas de madeira separadas.
Quanto à metade roça e metade mata, seria importante os estudantes incluírem no resumo que isso se refere a metades sociais: um
grupo de clãs fica na aldeia e é responsável pela roça (íwai), enquanto o outro vai para a mata, abrindo uma clareira (metare), sendo
responsável pelo extrativismo vegetal e pela caça animal. O encontro entre os grupos de duas metades para se estabelecerem as trocas
do que arrecadaram e/ou colheram é feito sempre por meio de festas.

Grupo 4: cosmologia e rituais; mitos; cultura material.
Os Suruí Paiter são uma sociedade xamânica. Os estados de doença e saúde de seus membros estão ligados à ação dos espíritos. Os xamãs, também conhecidos como pajés, têm a capacidade de interagir com os espíritos, assumindo às vezes a posição deles, e de agir para
controlar o mal ou o bem que atinge os membros da aldeia. O texto da plataforma mostra ainda como existem mortos que participam de
outras aldeias, e, para chegar até elas, eles devem realizar um percurso difícil, com obstáculos impostos pelos espíritos da floresta. Entre
os Suruí Paiter, assim como entre muitas outras sociedades indígenas amazônicas, não se deve rememorar os mortos, nem evocar o nome
deles – eis outra diferença que os estudantes podem ressaltar em seu resumo.
Em relação aos rituais, há a Festa da Menina Moça, rito de passagem das meninas para a idade adulta após a menstruação, muito presente em sociedades do tronco tupi. Descreve-se com mais minúcia o ritual Hoeyateim, relativo à fartura, quando os grupos se dividem
para ir à mata e à roça. Espíritos são convocados pelos xamãs, e os membros da aldeia lhes fazem oferendas para garantir proteção na
caça e boa colheita na roça. É citado um conjunto de seis festas/rituais, realizados com propósitos diferentes: Mapimaí (de criação do
mundo), Ngamangaré (de roça nova), Weyxomaré (de pintura), Hoeyateim (festa para o xamã controlar os espíritos da aldeia), Lawaãwewa (de construção de casa nova), Ytxaga (da pesca com timbó). A ação evangelizadora cristã, no entanto, desencorajou a realização
dessas festas. Por outro lado, os Suruí Paiter passaram a incorporar festas da sociedade não indígena (Natal, feriados, aniversário, etc.)
no seu calendário.
Dentre os mitos, são relatados dois: o da Lua e o das cigarras, ambos envolvendo crianças. O da Lua diz que esse astro celeste foi formado
por dois irmãos que cometeram incesto. A menina estava isolada, tendo passado pela primeira menstruação, e seu irmão foi visitá-la à
noite, fazendo-se passar por seu tio materno. Quando ela descobriu que não era o tio quem estava ali, a menina e o irmão transformaram-se na Lua: ele, a parte sombria; ela, a parte que recebe luz.
O mito das cigarras diz que esses animais surgiram após uma punição a crianças que foram mexer na roça de amendoim; tiveram a boca
costurada, passaram a emitir sons guturais e, com a vinda da noite, tornaram-se cigarras.
Em relação à cultura material, destaca-se a produção artística feminina de tecidos, colares, cestas e objetos cerâmicos, sobretudo panelas. Os homens fabricam principalmente flechas e taquaras, estas últimas com grande importância no ritual Hoeyateim, mencionado
anteriormente.

Grupo 5: atividades produtivas; organização Metareilá; saúde e educação.
Sugere-se que os estudantes não deixem de incluir no resumo que os Suruí desenvolveram um sistema agrícola baseado em uma diversidade de espécies cultivadas e que há divisão sexual do trabalho nesse domínio: cabe aos homens caçar, derrubar as árvores para a
roça e fabricar flechas, enquanto as mulheres fiam, fabricam cerâmica e cestaria, cozinham, colhem e cuidam das crianças. No entanto,
homens e mulheres plantam e pescam. O sistema de plantio é o da agricultura de coivara. A caça é realizada pelos homens, mas mulheres
e crianças podem acompanhá-los, e ela pode durar algumas horas ou alguns dias. A divisão dos alimentos é feita pelo grau de parentesco
dos membros. Há alimentos de caça e pesca mais valorizados (peixes de escama; queixada; tatu), e outros que são tabu (proibidos de
consumação), como peixes de couro, algumas espécies de macacos, onça, jacaré, entre outros. Muitas aldeias assumiram o cultivo das
antigas fazendas de café dos invasores brancos, assim como a criação extensiva de gado bovino, inclusive com antigos currais implantados pelos fazendeiros.
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A Organização Metareilá é a entidade representativa que associa as diferentes aldeias Suruí Paiter, sendo responsável por fazer a interlocução com agências estatais, em especial na execução e prestação de contas de alguns projetos de desenvolvimento ligados principalmente à agricultura e à conservação ambiental, mas também à saúde e à educação.
A assistência à saúde é objeto de diversos projetos de cooperação implementados desde o final da década de 1980, envolvendo muitas
vezes parcerias com organizações governamentais e não governamentais. Há postos de saúde implantados em quase todas as aldeias
da Terra Indígena e também um sistema de transporte e comunicação por rádio gerido pela Funasa, para o atendimento de situações
emergenciais e deslocamento até os equipamentos da rede pública em Cacoal, município mais perto da Terra Indígena.
As escolas das aldeias são geridas pela Secretaria Municipal de Educação, e seus professores passaram por um processo de formação
específico para fornecer escolarização bilíngue às crianças de 1ª a 4ª séries. A merenda é fornecida pela Secretaria Estadual, preparada
voluntariamente a cada dia ou semana na casa da mãe de uma das crianças.

3. Por que o interesse dos indígenas suruí em incorporar modernas tecnologias em seu cotidiano não pode ser
pensado como uma ação de aculturamento? Justifique sua resposta relacionando o texto da reportagem
com o material consultado em “Povos Indígenas no Brasil”.
Porque, como mostra a reportagem, as modernas tecnologias são utilizadas para as finalidades que os próprios Suruí definem, ou seja, a
realização de ações de seu interesse. O material da plataforma “Povos Indígenas no Brasil” também mostra como os Suruí incorporaram
algumas práticas, como o cultivo do café, a criação de gado bovino, mas combinadas com as próprias técnicas, sem necessariamente
extinguir outros cultivos.

4. Qual é a relação entre a incorporação de tecnologias de informação na aldeia suruí e o protagonismo dos
indígenas na defesa de sua cultura?
As tecnologias de informação permitem, por exemplo, maior autonomia na comunicação direta dos Suruí com entidades governamentais
e não governamentais para a realização de denúncias (de desmatamento, mas também de outras ameaças ou agressões que venham
a sofrer), ou ainda para facilitar a organização das aldeias no cumprimento de uma tarefa/missão em defesa do território, entre outras
possibilidades abertas pela ferramenta.

5. Por que a inserção de tecnologias de informação no cotidiano da aldeia se tornou uma arma fundamental
para a preservação da cultura suruí? Justifique.
Porque, segundo a reportagem, essas tecnologias favorecem a denúncia e o combate aos crimes na Terra Indígena. E, para os indígenas, a
preservação de seu território é elemento crucial para a preservação das bases de sua cultura, já que seus modos de vida, sua cosmologia
e organização social estão intimamente relacionados com ele, tal como vimos na pesquisa.
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Na seção Cultura: quando a humanidade se encontra na diferença,
pudemos aprofundar o conceito de alteridade (compreender o outro em seus
RELEITURA
próprios termos), muito útil para evitar o etnocentrismo, assunto discutido no
trecho do artigo “Raça e História”, de Claude Lévi-Strauss, proposto para leitura
na seção Ler documento. Agora, trata-se de detalhar mais o termo pela leitura
do trecho da obra de Everaldo Rocha, mestre e doutor em Antropologia Social
pelo Museu Nacional/UFRJ e professor do Departamento de Comunicação Social
da PUC-RJ.
Posturas etnocêntricas reproduzem discriminações e podem legitimar
violências física e simbólica. Seria importante lembrar aos estudantes que a
ideologia colonialista se assenta em pressupostos etnocêntricos, por exemplo.
O texto permite compreender que o etnocentrismo pode emergir com mais
facilidade em situações de contato entre culturas, levando a classificar a ocasião
como um choque e a produzir sentimentos que vão de estranheza a hostilidade,
considerando inferiores as diferenças observadas. Basta lembrarmos que uma
das consequências do etnocentrismo é rotular o outro como bárbaro, o que
significa apreendê-lo como menos humano, ou não humano, na sua inteireza.
Sugere-se que seja feita uma leitura em voz alta de cada parágrafo por um estudante, com uma pausa ao final
dele para tirar dúvidas que eventualmente apareçam quanto a termos ou conceitos específicos, antes de se passar
para as questões do Roteiro de trabalho.
O excerto proposto para leitura permitirá aos estudantes analisar as circunstâncias históricas do conceito de
etnocentrismo, bem como lhes apresentará exemplos de suas manifestações atuais, relembrando o que já foi discutido
a respeito do tema em seções anteriores, o que os levará a trabalhar a habilidade EM13CHS102. Nas questões do
Roteiro de trabalho, os estudantes poderão identificar as consequências da postura etnocêntrica, sobretudo em
EM13CHS102 EM13CHS502 EM13CHS503
BNCC

BNCC

BNCC

Todos os grupos humanos têm cultura, inclusive o nosso. Na seção Narrativas acompanhamos o texto que,
invertendo o termo “American”, nos mostrou como também os grupos considerados “ocidentais” são permeados
de cultura e que, quando achamos que comportamentos ou hábitos de vida de um grupo é “curioso”, é porque estamos vendo-os com base em nossas próprias visões de mundo. Achar que o outro é “exótico” ou que uma cultura
diferente da sua é errada e tem menos valor é uma postura típica do pensamento etnocêntrico. A seguir, acompanhe a explicação do antropólogo Everardo Rocha sobre o que é o etnocentrismo e siga o Roteiro de trabalho.
O que é etnocentrismo

Everaldo Rocha

Etnocentrismo é uma visão do mundo onde o nosso próprio grupo é tomado como centro de tudo e todos os outros são pensados e sentidos através dos nossos valores, nossos modelos, nossas definições do que é a existência. No
plano intelectual, pode ser visto como a dificuldade de pensarmos a diferença; no plano afetivo, como sentimentos de
estranheza, medo, hostilidade, etc. Perguntar sobre o que é etnocentrismo é, pois, indagar sobre um fenômeno onde
se misturam tanto elementos intelectuais e racionais quanto elementos emocionais e afetivos. [...]
Este problema não é exclusivo de uma determinada época nem de uma única sociedade. Talvez o etnocentrismo
seja, dentre os fatos humanos, um daqueles de mais unanimidade. Como uma espécie de pano de fundo da questão
etnocêntrica temos a experiência de um choque cultural. De um lado, conhecemos um grupo do “eu”, o “nosso” grupo, que come igual, veste igual, gosta de coisas parecidas, conhece problemas do mesmo tipo, acredita nos mesmos
deuses, casa igual, mora no mesmo estilo, distribui o poder da mesma forma, empresta à vida significados em comum
e procede, por muitas maneiras, semelhantemente. Aí, então, de repente, nos deparamos com um “outro”, o grupo
do “diferente” que, às vezes, nem sequer faz coisas como as nossas ou quando as faz é de forma tal que não reconhecemos como possíveis. E, mais grave ainda, este “outro” também sobrevive à sua maneira, gosta dela, também
está no mundo e, ainda que diferente, também existe. [...]
O grupo do “eu” faz, então, da sua visão a única possível ou, mais discretamente se for o caso, a melhor, a natural,
a superior, a certa. O grupo do “outro” fica, nessa lógica, como sendo engraçado, absurdo, anormal ou ininteligível.
Este processo resulta num considerável reforço da identidade do “nosso” grupo. No limite, algumas sociedades chamam-se por nomes que querem dizer “perfeitos”, “excelentes” ou, muito simplesmente, “ser humano” e ao “outro”,
ao estrangeiro, chamam, por vezes, de “macacos da terra” ou “ovos de piolho”. De qualquer forma, a sociedade do
“eu” é a melhor, a superior, representada como o espaço da cultura e da civilização por excelência. É onde existe o
saber, o trabalho, o progresso. A sociedade do “outro” é atrasada. É o espaço da natureza. São os selvagens, os bárbaros. São qualquer coisa menos humanos, pois, estes somos nós. O barbarismo evoca a confusão, a desarticulação,
a desordem. O selvagem é o que vem da floresta, da selva que lembra, de alguma maneira, a vida animal. O “outro”
é o “aquém” ou o “além”, nunca o “igual” ao “eu”.
[...] A atitude etnocêntrica tem, por outro lado, um correlato bastante importante e que talvez seja elucidativo para
a compreensão destas maneiras exacerbadas e até cruéis de encarar o “outro”. Existe realmente, paralelo à violência
que a atitude etnocêntrica encerra, o pressuposto de que o “outro” deva ser alguma coisa que não desfrute da palavra
para dizer algo de si mesmo.
ROCHA, Everardo P. Guimarães. O que é etnocentrismo. São Paulo: Brasiliense, 1988. p. 5-6.

Roteiro de trabalho

1. Defina o que é etnocentrismo e cite exemplos com base em situações históricas e de sua vida cotidiana.
2. Quais situações de violência física e simbólica podem ser provocadas pelo etnocentrismo?

3. Qual é a relação entre etnocentrismo e intolerância?

4. Por que o etnocentrismo funciona como uma negação da humanidade daquele que determinada sociedade
percebe como diferente? Explique.

5. Que políticas de valorização identitária você conhece no Brasil, hoje? Enumere-as.

6. Por que a valorização das diferenças culturais e identitárias colabora para o enfrentamento ao racismo e às
desigualdades?
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Habilidade (EM13CHS102)
Identificar, analisar e discutir as
circunstâncias históricas, geográficas, políticas, econômicas, sociais,
ambientais e culturais de matrizes
conceituais (etnocentrismo, racismo,
evolução, modernidade, cooperativismo/desenvolvimento etc.), avaliando
criticamente seu significado histórico e comparando-as a narrativas
que contemplem outros agentes e
discursos.
Habilidade (EM13CHS502)
Analisar situações da vida cotidiana,
estilos de vida, valores, condutas etc.,
desnaturalizando e problematizando
formas de desigualdade, preconceito, intolerância e discriminação, e
identificar ações que promovam os
Direitos Humanos, a solidariedade e
o respeito às diferenças e às liberdades individuais.
Habilidade (EM13CHS503)
Identificar diversas formas de violência (física, simbólica, psicológica etc.),
suas principais vítimas, suas causas
sociais, psicológicas e afetivas, seus
significados e usos políticos, sociais
e culturais, discutindo e avaliando
mecanismos para combatê-las, com
base em argumentos éticos.

termos da violência física e simbólica que ela provoca (objeto da questão 2) e
de ações de intolerância contra a diferença, tal como aparecem em situações da
vida cotidiana (objeto da questão 3), trabalhando, dessa forma, as habilidades
EM13CHS502 e EM13CHS503 em conjunto.
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Roteiro de trabalho
1. Defina o que é etnocentrismo e cite exemplos com base em situações
históricas e de sua vida cotidiana.
Muitas respostas são possíveis. Etnocentrismo é o contrário de alteridade. Significa a avaliação da existência do outro (seus modos de pensar e agir), diferente em relação a nós,
com base em nossos critérios, e não nos dele. Sugere-se trabalhar a formação da palavra
etno+centrismo, ou seja, colocar a própria etnia no centro, em detrimento de outras. Como
mostra o texto destacado para leitura, o termo ganha um significado mais abrangente para
se referir ao modo de se colocar no centro a própria cultura, os próprios valores, modelos,
modos de pensar e agir, em detrimento daqueles outros. Entre os exemplos apoiados em
situações históricas, têm-se o do colonialismo, o da hierarquização das raças e sociedades e
o da eugenia. Entre as situações da vida cotidiana, pode-se falar das situações de discriminação em geral: racismo; preconceito linguístico; preconceito regional; discriminação contra
religiões minoritárias, etc.

2. Quais situações de violência física e simbólica podem ser provocadas pelo
etnocentrismo?
Entre as situações de violência física, estão as associadas ao colonialismo, das quais a escravidão se destaca pelo grau de agressão. Fica claro um dos efeitos do etnocentrismo: a
desumanização do outro. Outra situação de violência física que decorre daí é o genocídio
ou o holocausto, de que foram vítimas, historicamente, diversas populações, em diferentes
continentes. Em relação a situações de violência simbólica, o preconceito ou a discriminação,
com desigual acesso a direitos e oportunidades, entre grupos populacionais de uma mesma
sociedade ou de sociedades diferentes, é um dos exemplos mais emblemáticos.
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3. Qual é a relação entre etnocentrismo e intolerância?
RELEITURA

EM13CHS102 EM13CHS502 EM13CHS503
BNCC

BNCC

BNCC

Todos os grupos humanos têm cultura, inclusive o nosso. Na seção Narrativas acompanhamos o texto que,
invertendo o termo “American”, nos mostrou como também os grupos considerados “ocidentais” são permeados
de cultura e que, quando achamos que comportamentos ou hábitos de vida de um grupo é “curioso”, é porque estamos vendo-os com base em nossas próprias visões de mundo. Achar que o outro é “exótico” ou que uma cultura
diferente da sua é errada e tem menos valor é uma postura típica do pensamento etnocêntrico. A seguir, acompanhe a explicação do antropólogo Everardo Rocha sobre o que é o etnocentrismo e siga o Roteiro de trabalho.
O que é etnocentrismo
Everaldo Rocha

Etnocentrismo é uma visão do mundo onde o nosso próprio grupo é tomado como centro de tudo e todos os outros são pensados e sentidos através dos nossos valores, nossos modelos, nossas definições do que é a existência. No
plano intelectual, pode ser visto como a dificuldade de pensarmos a diferença; no plano afetivo, como sentimentos de
estranheza, medo, hostilidade, etc. Perguntar sobre o que é etnocentrismo é, pois, indagar sobre um fenômeno onde
se misturam tanto elementos intelectuais e racionais quanto elementos emocionais e afetivos. [...]
Este problema não é exclusivo de uma determinada época nem de uma única sociedade. Talvez o etnocentrismo
seja, dentre os fatos humanos, um daqueles de mais unanimidade. Como uma espécie de pano de fundo da questão
etnocêntrica temos a experiência de um choque cultural. De um lado, conhecemos um grupo do “eu”, o “nosso” grupo, que come igual, veste igual, gosta de coisas parecidas, conhece problemas do mesmo tipo, acredita nos mesmos
deuses, casa igual, mora no mesmo estilo, distribui o poder da mesma forma, empresta à vida significados em comum
e procede, por muitas maneiras, semelhantemente. Aí, então, de repente, nos deparamos com um “outro”, o grupo
do “diferente” que, às vezes, nem sequer faz coisas como as nossas ou quando as faz é de forma tal que não reconhecemos como possíveis. E, mais grave ainda, este “outro” também sobrevive à sua maneira, gosta dela, também
está no mundo e, ainda que diferente, também existe. [...]
O grupo do “eu” faz, então, da sua visão a única possível ou, mais discretamente se for o caso, a melhor, a natural,
a superior, a certa. O grupo do “outro” fica, nessa lógica, como sendo engraçado, absurdo, anormal ou ininteligível.
Este processo resulta num considerável reforço da identidade do “nosso” grupo. No limite, algumas sociedades chamam-se por nomes que querem dizer “perfeitos”, “excelentes” ou, muito simplesmente, “ser humano” e ao “outro”,
ao estrangeiro, chamam, por vezes, de “macacos da terra” ou “ovos de piolho”. De qualquer forma, a sociedade do
“eu” é a melhor, a superior, representada como o espaço da cultura e da civilização por excelência. É onde existe o
saber, o trabalho, o progresso. A sociedade do “outro” é atrasada. É o espaço da natureza. São os selvagens, os bárbaros. São qualquer coisa menos humanos, pois, estes somos nós. O barbarismo evoca a confusão, a desarticulação,
a desordem. O selvagem é o que vem da floresta, da selva que lembra, de alguma maneira, a vida animal. O “outro”
é o “aquém” ou o “além”, nunca o “igual” ao “eu”.
[...] A atitude etnocêntrica tem, por outro lado, um correlato bastante importante e que talvez seja elucidativo para
a compreensão destas maneiras exacerbadas e até cruéis de encarar o “outro”. Existe realmente, paralelo à violência
que a atitude etnocêntrica encerra, o pressuposto de que o “outro” deva ser alguma coisa que não desfrute da palavra
para dizer algo de si mesmo.
ROCHA, Everardo P. Guimarães. O que é etnocentrismo. São Paulo: Brasiliense, 1988. p. 5-6.

Roteiro de trabalho

Na medida em que o etnocentrismo coloca no centro os modos de pensar e agir daquele que
avalia o outro diferente, rebaixando-o, a tendência é de considerá-lo atrasado, em alguns
casos, ou mesmo bárbaro, em outros, ensejando, em qualquer das situações, práticas de repressão às diferenças, em uma manifestação de intolerância.

4. Por que o etnocentrismo funciona como uma negação da humanidade
daquele que determinada sociedade percebe como diferente? Explique.
Na continuação das questões anteriores, vê-se que o etnocentrismo, ao considerar o grupo
do outro “engraçado, absurdo, anormal ou inteligível”, como diz o autor no texto, rebaixa-o,
classificando-o ou como atrasado, ou como selvagem/bárbaro; nesses casos, a consequência
lógica é perceber o outro ou com deficit de humanidade ou com ausência dela.

1. Defina o que é etnocentrismo e cite exemplos com base em situações históricas e de sua vida cotidiana.
2. Quais situações de violência física e simbólica podem ser provocadas pelo etnocentrismo?
3. Qual é a relação entre etnocentrismo e intolerância?
4. Por que o etnocentrismo funciona como uma negação da humanidade daquele que determinada sociedade
percebe como diferente? Explique.
5. Que políticas de valorização identitária você conhece no Brasil, hoje? Enumere-as.
6. Por que a valorização das diferenças culturais e identitárias colabora para o enfrentamento ao racismo e às
desigualdades?
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5. Que políticas de valorização identitária você conhece no Brasil, hoje? Enumere-as.
Como a questão pede uma enumeração, sugere-se estimular os estudantes a formular uma
lista. Entre algumas políticas de valorização identitária, têm-se: (i) reconhecimento de determinados modos de vida como patrimônio cultural da nação; (ii) ensino bilíngue em escolas indígenas; (iii) reconhecimento do estatuto artístico a práticas que fogem do cânone clássico na
literatura, nas artes visuais, etc., como o grafite urbano; (iv) políticas de proteção à liberdade
de expressão; (v) políticas de proteção à liberdade religiosa, etc., que valorizem positivamente
a diversidade cultural e combatam as discriminações.

6. Por que a valorização das diferenças culturais e identitárias colabora para
o enfrentamento ao racismo e às desigualdades?
Porque elas permitem ver que um modo de pensar e agir diferente daquele do outro não se dá
por questão de atraso ou barbárie, mas apenas porque existem outros modos de ser humano
e fazer sociedade. Ou, para retomar as palavras do antropólogo Clifford Geertz, cujo texto
lemos em seção anterior, porque potencialmente estamos todos equipados com a capacidade
de “viver milhares de espécies de vidas", e nossa cultura proporciona uma delas entre várias
outras possíveis.
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LER, ASSISTIR, NAVEGAR
As referências desta seção podem ser trabalhadas para aprofundar os temas do capítulo. Neste caso, sugerimos
explorar as páginas dos sites do Portal Geledés e da Mídia Índia, que trazem diversos conteúdos em texto, imagens
e vídeos, respectivamente, sobre cultura negra (e combate ao racismo) e sobre os povos indígenas (e sua luta por
direitos).
Página 42

ENEM
1. Ações de educação patrimonial são realizadas em diferentes contextos e localidades e têm mostrado resultados surpreendentes ao trazer à tona a autoestima das comunidades. Em alguns casos, promovem o desenvolvimento local e indicam soluções
inovadoras de reconhecimento e salvaguarda do patrimônio cultural para muitas populações.
PELEGRINI, S. C. A.: PINHEIRO, A. P. (org.). Tempo, memória e patrimônio cultural. Piauí: Edupi. 2010.

A valorização dos bens mencionados encontra-se correlacionada a ações educativas que promovem a(s)
a. evolução de atividades artesanais herdadas do passado.

ENEM

b. representações sociais formadoras de identidades coletivas.
c. mobilizações politicas criadoras de tradições culturais urbanas.
d. hierarquização de festas folclóricas praticadas por grupos locais.
e. formação escolar dos jovens para o trabalho realizado nas comunidades.
2. O antropólogo americano Marius Barbeau escreveu o seguinte: sempre que se cante a uma criança uma cantiga de ninar;
sempre que se use uma canção, uma adivinha, uma parlenda, uma rima de contar, no quarto das crianças ou na escola;
sempre que ditos e provérbios, fábulas, histórias bobas e contos populares sejam representados; aí veremos o folclore em
seu próprio domínio, sempre em ação, vivo e mutável, sempre pronto a agarrar e assimilar novos elementos em seu caminho.

1. B

UTLEY, F. L. Uma definição de folclore. In: BRANDÃO, C. R. O que é folclore. São Paulo: Brasiliense, 1984 (adaptado).

O texto tem como objeto a construção da identidade cultural, reconhecendo que o folclore, mesmo sendo
uma manifestação associada à preservação das raízes e da memória dos grupos sociais,

2. E

a. está sujeito a mudanças e reinterpretações.
b. deve ser apresentado de forma escrita.
c. segue os padrões de produção da moderna indústria cultural.
d. tende a ser materializado em peças e obras de arte eruditas.

3. A

e. expressa as vivências contemporâneas e os anseios futuros desses grupos.
3. O cidadão norte-americano desperta num leito construído segundo padrão originário do Oriente Próximo, mas modificado
na Europa Setentrional antes de ser transmitido à América. Sai debaixo de cobertas feitas de algodão, cuja planta se tornou
doméstica na Índia. No restaurante, toda uma série de elementos tomada de empréstimo o espera. O prato é feito de uma
espécie de cerâmica inventada na China. A faca é de aço, liga feita pela primeira vez na Índia do Sul; o garfo é inventado na
Itália medieval; a colher vem de um original romano. Lê notícias do dia impressas em caracteres inventados pelos antigos
semitas, em material inventado na China e por um processo inventado na Alemanha.

4. E

LINTON, R. O homem: uma introdução à antropologia. São Paulo: Martins, 1959 (adaptado).

A situação descrita é um exemplo de como costumes resultam da
a. assimilação de valores de povos exóticos.

5. B

b. experimentação de hábitos sociais variados.
c. recuperação de heranças da Antiguidade Clássica.
d. fusão de elementos de tradições culturais diferentes.
e. valorização de comportamentos de grupos privilegiados.
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Referências bibliográficas complementares
BOAS, Franz. Antropologia cultural. Rio de Janeiro: Zahar, 2004.
Trata-se de uma coletânea dos principais artigos de Franz Boas sobre a corrente da antropologia cultural
estadunidense, para cuja criação ele contribuiu, e seus métodos e principais conceitos. Essa edição brasileira
contou com a tradução, seleção e organização dos textos de Celso Castro, doutor em Antropologia Social
pelo Museu Nacional/UFRJ e professor da Escola de Ciências Sociais da FGV/RJ. Os textos trazem uma crítica
ao conceito de raça, em favor do de cultura, para explicar a diversidade de comportamentos, ideias e valores
entre os povos.
CARNEIRO DA CUNHA, Manuela. Cultura com aspas. São Paulo: Ubu, 2014.
Trata-se de uma coletânea de artigos e ensaios abrangendo décadas de produção científica da autora, que
participou de diversos processos histórico-políticos em defesa dos direitos indígenas, como o da mobilização
em torno do atual artigo 216 da Constituição Federal. O livro leva o título de um dos capítulos, em que a
autora demonstra o largo uso que diversas populações indígenas passaram a fazer do conceito de cultura,
ao mesmo tempo que ele entrava em declínio entre os antropólogos. Dada a importância da categoria para
a promoção e a proteção das diferenças e da alteridade, ela defende que a categoria "cultura" siga sendo
usada e estudada como vernacular.
GEERTZ, Clifford. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: LTC, 2007.
Dentro da tradição da antropologia cultural estadunidense, este livro de Clifford Geertz é um apanhado de suas
principais reflexões teórico-metodológicas a respeito do conceito de culturas. O título, bem sintético, condensa
a principal tese defendida: a cultura só pode ser estudada por meio da interpretação. Isso significa que o
sociólogo ou o antropólogo devem buscar o significado implícito no discurso e na ação das populações com
as quais convivem e que observa. Destaca-se a ideia de que somos universalmente equipados para viver
muitas culturas, mas, ao longo da vida, vivenciamos apenas uma delas. Isso pode significar também que o
“outro” é quem “eu” poderia ter sido, mas não fui.

CULTURA: DIFERENÇA E RESISTÊNCIA
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DOS SANTOS, Augusto Ventura & PINTO FILHO, Olavo Souza. 2015. "Ritual - Roy Wagner". In: Enciclopédia
de Antropologia. São Paulo: Universidade de São Paulo, Departamento de Antropologia. Disponível em:
http://ea.fflch.usp.br/conceito/ritual-roy-wagner. Acesso em: 13 abr. 2021.
O verbete do conceito de "Ritual" na obra do antropólogo estadunidense Roy Wagner, disponível na Enciclopédia
de Antropologia da USP, é um caminho interessante para se aprofundar o debate sobre a "cultura" enquanto
um constructo contextualmente definido e delimitado. Ao analisar os "rituais" entre os Daribi, povo da Nova
Guiné, Roy Wagner nos inspira a pensar a "cultura" como uma convenção criativa e inventada, não só em
termos daquilo que é vivido, mas, principalmente, daquilo que é possível simbolizar ou expressar sobre a
complexa experiência de sermos diferentes uns dos outros.
LÉVI-STRAUSS, Claude. Tristes trópicos. São Paulo: Companhia das Letras, 1996.
Obra de difícil classificação, entre relato de viagem (apesar de o autor não gostar da figura do viajante) e análise
antropológica, o livro descreve os eventos que culminaram na chegada ao Brasil, em 1935, daquele que viria
a ser o antropólogo mais conhecido do século XX. Na obra são narrados os bastidores de suas expedições e
o trabalho de campo junto aos ameríndios do Brasil Central em curtas temporadas, nos sucessivos anos de
1936 a 1939. Tristes trópicos oferece também uma descrição do Brasil da época, da urbanização (crescimento
das grandes cidades), do êxodo rural e dos projetos de desenvolvimento e integração nacional (colonialismo
interno) dirigidos pelo governo federal, que multiplicaram as situações de contato com populações indígenas
do interior, provocando elevada mortandade e a espoliação de seus territórios.

Filme
Ex-Pajé. Direção de Luiz Bolognesi. Produção de Buriti Filmes e Gullane, 2018. (81 min).
Trata-se de um documentário premiado no Festival de Berlim e no É Tudo Verdade, do Brasil, que narra a
trajetória de Perpera, outrora pajé poderoso, que perde suas funções após ação de missionários evangélicos
que classificam o xamanismo como “coisa do diabo”. Perpera pertence à etnia Suruí Paiter, sobre a qual é
proposta uma pesquisa neste capítulo. O filme mostra a ameaça de etnocídio, o apagamento de uma cultura,
que ronda os Suruí, ao mesmo tempo que se percebem certas resistências, como voltar a falar com os espíritos
da floresta, quando a situação se torna muito caótica na aldeia.

Site
BRASIL Indígena – Exposição do Museu Nacional no Google Arts & Culture. Disponível em:
https://artsandculture.google.com/exhibit/brasil-ind%C3%ADgena/_wJygBh--f8bLQ?hl=pt. Acesso em: 18
set. 2020.
O Museu Nacional do Rio de Janeiro, que pegou fogo em 2 de setembro de 2018, é a mais antiga instituição
científica do país, criada em 1808, com a chegada da família real, sendo um museu tanto de história natural
como de etnografia, com a sexta maior coleção mundial na primeira dessas áreas. Antes do incêndio, as
exposições foram registradas por ferramentas audiovisuais e estão disponíveis para visitação na plataforma
Google Arts & Culture. Há diversas coleções de cultura material, de povos da Antiguidade e originários da
África, bem como de populações indígenas no Brasil. Na exposição Brasil Indígena, temos uma amostra da
imensa diversidade cultural dos habitantes do país.
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existência de diferentes culturas. Para citar um exemplo,
no processo de colonização do Brasil, os europeus
julgavam possuir uma cultura superior à dos povos
indígenas e africanos. Assim, achavam que dominar
esses povos e impor a eles sua cultura e religião era
algo nobre; era oferecer a salvação a que indígenas e
africanos não teriam acesso de outro modo.
A imagem da abertura retrata a cerimônia de lavagem
dos degraus da igreja de Nosso Senhor do Bonfim, na
Bahia. Esse ritual representa o sincretismo religioso tão
comum no Brasil, uma vez que se originou como um
ato de adoração a Jesus, ao se lavar a igreja em sinal de
preparação para as festas religiosas. Mas, como o ato de
lavar o exterior da igreja ficou relegado aos escravizados,
estes incorporaram ao ritual algo da cultura africana: a
cerimônia das Águas de Oxalá, dedicadas a um orixá.
Por isso, devotos de ambas as tradições hoje participam
da festa. A imagem menor retrata uma missa em igreja
católica no país africano Benin, região de onde muitos
escravizados foram retirados para serem trazidos ao Brasil.
Juntas, as imagens indicam como não apenas os
africanos influenciaram o Brasil, mas este também
afetou a cultura de países da África.
Neste capítulo, vamos ainda fazer referência ao tema
do racismo, uma vez que essa é uma das marcas na
história brasileira, envolvendo o processo de constituição
da cultura do país, que também tem seu berço nas
culturas africanas.

Mauro Akiin Nassor/Fotoarena

Este capítulo trata da diversidade cultural e dos
conflitos no Brasil, levando em conta os vínculos entre
as histórias brasileira e africana. Trata-se, assim, de
retomar as origens dos africanos que para aqui vieram,
considerando também a própria diversidade cultural
existente no continente africano e os povos específicos
que vieram para o Brasil.
A chegada dos europeus ao território africano a
partir do século XV, com a finalidade de alicerçar e
alimentar o comércio de escravizados, teve um papel
desorganizador nessas sociedades, provocando a
violência e a desagregação social.
Os africanos que para aqui foram destinados vieram
como escravizados, mas eram provenientes de culturas
distintas e trouxeram para o Brasil essa influência cultural,
que pôde ser percebida na música, na religiosidade, na
culinária e nas relações cotidianas, aumentando, desse
modo, a diversidade cultural brasileira.
Logo, perante essa diversidade, podemos perguntar,
em relação à identidade cultural: Quem somos nós?
Sabemos que há uma grande diversidade que é parte
de nossa riqueza cultural. Contudo, não podemos
louvar a diversidade sem atentar para os conflitos
existentes, pois esse encontro de culturas nunca se fez
de maneira pacífica ou como uma soma de saberes. Ao
contrário, tentou-se eliminar as diferenças ou mostrar a
superioridade de uma cultura sobre outra. Muitas vezes,
as relações de poder nasceram do reconhecimento da
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M

uitos brasileiros se reconhecem como herdeiros dos portugueses, que foram os colonizadores destas terras. Além disso, com
a imigração de europeus, principalmente para o estado de São Paulo e para o Sul do Brasil, muitos são os
que se reconhecem como descendentes de alemães,
espanhóis, italianos, etc. Sabemos também que descendemos dos muitos povos indígenas. E dos africanos? Em que medida a cultura brasileira é, também,
uma cultura africana?
É comum, mas errôneo, nos referirmos aos africanos como um todo homogêneo, já que o continente
africano reúne culturas essencialmente diferentes. O
Egito, por exemplo, tem uma cultura muito particular, que não apresenta quase nenhuma relação com
a cultura e a história brasileiras. Então, com que parte
da África estamos culturalmente relacionados? Com
quais culturas africanas? Como nossa identidade cultural se constitui também de culturas africanas?
As imagens desta abertura oferecem alguns indícios da intersecção cultural entre o Brasil e as culturas
africanas.

 Missa da padroeira Nossa Senhora do Bonfim na Igreja de São Francisco Xavier em Porto

Novo, capital do Benin, 2011. Em destaque, Auguste Amaral, presidente da associação dos
retornados brasileiros ao Benin, onde vivem os agudás, grupo minoritário da população do
país. Os agudás são descendentes de ex-escravizados no Brasil que conseguiram retornar
ao seu local de origem. Mas não voltaram os mesmos, seja pela dura vida que tiveram,
seja por levarem de volta ao Benin uma cultura que constituíram na América. Os agudás
brincam o Carnaval, festejam o Nosso Senhor do Bonfim e consomem pratos como a
feijoada no estilo brasileiro. Os agudás nos convidam a investigar e entender a formação
cultural brasileira, segundo a qual africanos, europeus e indígenas fundaram uma cultura
particular marcada por muitos conflitos.

O QUE
VAMOS

ESTUDAR

Neste capítulo vamos conhecer as matrizes africanas da cultura brasileira
e refletir sobre a história dessa formação cultural. Vamos também estabelecer os vínculos entre essa história e a sociedade contemporânea, identificando conflitos que ainda persistem e levando em conta aspectos culturais.

 Lavagem do Bonfim, Salvador, 2019. No dia dessa celebração, que ocorre desde 1754, católicos e adeptos do candomblé percorrem
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as ruas de Salvador (BA) cantando hinos dedicados a Jesus Cristo e Oxalá. As baianas usam turbantes, saias e braceletes e carregam
vasos com água de cheiro.
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Objetivos do capítulo
1. Analisar a história dos povos africanos, que são parte constitutiva da construção da cultura brasileira, identificando
as origens africanas em elementos da cultura brasileira.
2. Identificar e se posicionar acerca do preconceito racial existente no Brasil.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10
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Competências específicas das Ciências Humanas e Sociais Aplicadas da BNCC
1. Analisar processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais nos âmbitos local, regional, nacional
e mundial em diferentes tempos, a partir da pluralidade de procedimentos epistemológicos, científicos
e tecnológicos, de modo a compreender e posicionar-se criticamente em relação a eles, considerando
diferentes pontos de vista e tomando decisões baseadas em argumentos e fontes de natureza científica.
2. Analisar a formação de territórios e fronteiras em diferentes tempos e espaços, mediante a compreensão
das relações de poder que determinam as territorialidades e o papel geopolítico dos Estados-nações.
5. Identificar e combater as diversas formas de injustiça, preconceito e violência, adotando princípios éticos,
democráticos, inclusivos e solidários, e respeitando os Direitos Humanos.
A competência 1 será trabalhada por meio da análise de diversos materiais que servem de fonte histórica,
ao se estudar a população afro-brasileira, como canções, poemas e textos opinativos. Por exemplo, na seção
Narrativas, os estudantes trabalharão com um relato de uma filósofa e, na seção Releitura, com uma
poesia, no intuito de identificarem situações preconceituosas que podem passar despercebidas aos olhos de
uma pessoa pouco consciente a respeito desse tema.
A seção Ler textos jornalísticos, assim como outras, abordará a competência 2, uma vez que as relações
entre Brasil e países da África serão analisadas de maneira a investigar como cada um interveio na formação
nacional do outro. Os estudantes se debruçarão sobre esses intercâmbios culturais, por exemplo, na culinária, para entender a importância da diversidade e da influência que um território pode exercer sobre outro.
Este capítulo também integra a competência 5 por intermédio do estudo dos impactos da escravidão na
cultura brasileira, principalmente sobre as populações afrodescendentes. Nas duas seções Pesquisa, os
estudantes se engajarão na busca pelas raízes culturais africanas no Brasil e por líderes de movimentos negros
no país, de modo que possam reconhecer estratégias de resistência e combate ao preconceito.

Temas Contemporâneos Transversais (TCT)
• Educação para valorização do multiculturalismo nas matrizes históricas e
culturais brasileiras
• Educação em Direitos Humanos
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Esta atividade trabalha a habilidade EM13CHS102 por meio da análise da
narrativa proposta pela filósofa Djamila Ribeiro acerca da importância de debater
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Nesta seção foi incluído um texto da filósofa Djamila Ribeiro, ativista do
feminismo negro. Ela tem livros publicados a respeito desse tema, assim como
sobre o debate a respeito do lugar de fala e um manual antirracista.
No fragmento apresentado, a autora narra cenas de sua vida para ilustrar como
o racismo está estruturado na sociedade e como é importante a discussão sobre
a questão racial no Brasil.
Como o excerto compõe um depoimento, um estudante pode ser chamado à
frente da sala para ler o texto, após ter se preparado para a leitura, respeitando a
entonação adequada às cenas expostas pela autora. No final da atividade, se outros
estudantes quiserem, da mesma forma, dar seu depoimento sobre cenas equivalentes
pelas quais tenham passado, essa pode ser uma maneira de engajá-los no tema.
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Identificar, analisar e discutir as
circunstâncias históricas, geográficas, políticas, econômicas, sociais,
ambientais e culturais de matrizes
conceituais (etnocentrismo, racismo,
evolução, modernidade, cooperativismo/desenvolvimento etc.), avaliando
criticamente seu significado histórico e comparando-as a narrativas
que contemplem outros agentes e
discursos.
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O texto é da filósofa Djamila Ribeiro, que nele aborda sua experiência de vida e suas reflexões acerca do
racismo em nossa sociedade e do que denomina como negritude. Em seguida, responda às questões propostas no Roteiro de trabalho.
Enxergue a negritude
Djamila Ribeiro

Desde cedo, pessoas negras são levadas a refletir sobre sua condição racial. O início da vida escolar foi para
mim o divisor de águas: por volta dos seis anos entendi que ser negra era um problema para a sociedade. Até
então, no convívio familiar, com meus pais e irmãos, eu não era questionada dessa forma, me sentia amada e não
via nenhum problema comigo: tudo era “normal”. “Neguinha do cabelo duro”, “neguinha feia” foram alguns dos
xingamentos que comecei a escutar. Ser a diferente – o que quer dizer não branca – passou a ser apontado como
um defeito. Comecei a ter questões de autoestima, fiquei mais introspectiva e cabisbaixa. Fui forçada a entender
o que era racismo e a querer me adaptar para passar despercebida. Como diz a pesquisadora Joice Berth: “Não
me descobri negra, fui acusada de sê-lo”. O mundo apresentado na escola era o dos brancos, no qual as culturas
europeias eram vistas como superiores, o ideal a ser seguido. Eu reparava que minhas colegas brancas não precisavam pensar o lugar social da branquitude, pois eram vistas como normais: a errada era eu. Crianças negras não
podem ignorar as violências cotidianas, enquanto as brancas, ao enxergarem o mundo a partir de seus lugares
sociais – que é um lugar de privilégio – acabam acreditando que esse é o único mundo possível. Essa divisão social
existe há séculos, e é exatamente a falta de reflexão sobre o tema que constitui uma das bases para a perpetuação
do sistema de discriminação racial.
[...] Lembro que uma vez, quando trabalhava como secretária numa empresa do porto de Santos, e fiz algo bastante corriqueiro: respondi a um e-mail. Fiquei surpresa ao ver a reação de alguns colegas, que me aplaudiram por eu
ter escrito bem um texto. Eu havia cursado três anos de jornalismo, já tinha publicado artigos em revistas e jornais,
portanto um e-mail não era motivo para aplausos. Quando eu cursava filosofia, um colega se mostrou muito surpreso
por eu ter tirado uma nota maior que a dele num trabalho e sugeriu que era porque o professor gostava de mim. Outro
colega insinuou que me daria a parte mais fácil de um trabalho “para me ajudar”. Experiências desse tipo me fizeram
compreender que elogios podem significar condescendência.
Não é realista esperar que um grupo racial domine toda a produção do saber e seja a única referência estética.
Por causa disso, a população negra criou estratégias ao longo de sua história para superar essa marginalização. O
conhecido movimento Panteras Negras, do qual a ativista e filósofa Angela Davis fez parte, além de lutar contra a
segregação racial nos Estados Unidos e pela emancipação do povo negro, tinha também em suas bases a valorização
da estética negra. Kathleen Cleaver, uma das lideranças do movimento, aponta para a importância de que pessoas
negras quebrem com a visão de que somente pessoas brancas são bonitas, valorizando o cabelo natural e as características típicas do povo negro e criando para ele uma nova consciência. No campo das artes, temos experiências
notáveis realizadas pela população negra no Brasil, mas, infelizmente, ainda pouco conhecidas. O Teatro Experimental
do Negro (TEN), criado por Abdias do Nascimento em 1944, buscou valorizar a cultura afro-brasileira por meio da
educação e da arte, formulando uma estética própria para além da reprodução da experiência de outros países e
visando ao protagonismo do povo negro. Assim, tinha como bandeira “priorizar a valorização da personalidade e
cultura específicas ao negro como caminho de combate ao racismo”. De lá, saíram nomes como o da atriz Ruth de
Souza, que nos deixou, aos 98 anos, em julho de 2019. Há outros bons exemplos de iniciativas que ampliam a visibilidade negra nas artes.
A série Cadernos Negros, criada em 1978, foi responsável por publicar contos e poemas de escritores e escritoras
negros, tornando-se um marco para a produção literária negra. Muitos dos primeiros textos de Conceição Evaristo
foram publicados lá, por exemplo. O projeto Amazônia Negra, da fotógrafa Marcela Bonfim, busca reconhecer e valorizar as culturas negras em Rondônia. Bonfim sintetiza a importância de iniciativas desse tipo: “A maioria dos negros
brasileiros precisa aprender a ser negro no percurso de suas vidas”. Projetos assim contribuem para esse aprendizado.
É importante ter em mente que, para pensar soluções para uma realidade, devemos tirá-la da invisibilidade.
Portanto, frases como “eu não vejo cor” não ajudam. O problema não é a cor, mas seu uso como justificativa para
segregar e oprimir. Vejam cores, somos diversos e não há nada de errado nisso se vivemos relações raciais, é preciso
falar sobre negritude e também sobre branquitude.

Roteiro de trabalho
1. Como e por que a autora entendeu que ser negra era um problema para
a sociedade?
A autora deparou na sociedade com situações em que sua cor de pele lhe conferia xingamentos, como ocorreu na escola; ou condescendência, como se deu nos primeiros empregos ou
na faculdade.

2. O que significa pensar o lugar da branquitude e o da negritude?

B I LI DA

DE

NARRATIVAS

a negritude. As circunstâncias históricas, como a escravidão, sociais e econômicas,
como seus embates enfrentados na faculdade e no acesso ao mercado de trabalho,
podem ser identificadas como exemplos do racismo estrutural da sociedade brasileira.
Espera-se que o estudante o identifique e busque maneiras para revertê-lo.

Ribeiro, Djamila. Pequeno manual antirracista. São Paulo: Companhia das Letras, 2019.
Edição e-book (trechos selecionados).
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Pensar o mundo a partir desse prisma é atestar que, sim, somos diferentes; que há diversidade, e também como o negro e o branco estão
inseridos na sociedade. A autora toma como exemplo o fato de que crianças negras não podem ignorar a violência que sofrem e de que
os brancos precisam reconhecer seu lugar de privilégio.

3. Que estratégias a população negra criou para superar sua marginalização?
Os movimentos negros passaram a se valer da valorização de sua cultura, como na criação de peças teatrais e em obras literárias feitas
por afrodescendentes sobre seu modo de inserção na sociedade.

4. Você conhece os autores e artistas mencionados pela autora? Escolha um deles, leia um livro ou acesse uma
obra da pessoa escolhida e, em seguida, escreva suas impressões a respeito do que aprendeu. Depois, traga
seu texto para a sala de aula e compartilhe-o com os colegas em uma roda de conversa.
Os estudantes podem ser instigados a buscar obras na internet ou na biblioteca municipal. Eles podem se organizar em grupos para executar esta atividade e, assim, debater sobre as informações levantadas. Cabe aqui também uma abertura para que eles citem e pesquisem
outros artistas/autores que façam parte do movimento em prol da valorização da cultura negra.
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ÁFRICA ATLÂNTICA: ORIGENS AFRICANAS DO BRASIL
Neste item, destaque algumas das características do continente africano considerando sua história, que abriga
muitas culturas distintas, havendo, portanto, várias línguas, expressões culturais e religiosas, e organizações políticas.
Explore os mapas para mostrar a diversidade de línguas e a pulverização do continente africano em diversas cidades
e reinos antes da chegada dos europeus ao continente para alimentar o comércio de cativos.
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1. Existia propriedade privada entre os povos mencionados no texto?
O que isso implicava na organização da sociedade? Explique.

1. Existia propriedade privada
entre os povos mencionados no texto? O que isso
implicava na organização
da sociedade? Explique.
2. Como se constituía a escravidão na África atlântica antes do século XII e
que mudanças ocorreram
na dinâmica e no papel da
escravização?

Em muitas localidades, as terras pertenciam à comunidade e eram atribuídas a pais de família, dependendo do tamanho de sua prole e da quantidade de esposas. Quanto maior fosse, maior a terra
da qual eles cuidariam, pagando sobre ela tributos ao chefe. Dessa forma, o homem comandava o
núcleo familiar: esposas, filhos e dependentes, sendo que, como havia alta mortalidade de crianças
em diferentes regiões, a expansão da família tinha um valor muito positivo e, por isso, poderia ser
também uma medida para maior concessão de terras.

Na região que abrange do leste do Rio Volta até o delta do Níger –
terra dos acãs, acuamus, evés, dos povos iorubás e muitos outros – existiam reinos cujos chefes controlavam áreas consideráveis, se cercavam de
pompa e privilégios, promoviam a construção de edifícios elaborados e
estimulavam a confecção de objetos que impressionam até hoje pela beleza. Esses reinos tinham ligação entre si e com Ifé, espécie de cidade-mãe
na qual se originaram as formas de organização política e social das outras
cidades da chamada Iorubalândia ou Iorubo. Dessa região saiu grande
parte dos africanos traficados para a América como escravos, por causa
das vantagens que apresentava, como a abundância da oferta. Esses eram
os prisioneiros das guerras entre diferentes grupos locais, vendidos aos
comerciantes europeus.
SOUZA, Marina de Mello e. África e Brasil africano. São Paulo: Ática, 2006. p. 20-1.
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2. Como se constituía a escravidão na África atlântica antes do século XII e
que mudanças ocorreram na dinâmica e no papel da escravização?
A escravidão se dava pela guerra: prisioneiros conquistados no território dominado tornavam-se escravos, que poderiam conviver com a família, ter posse de terras, embora não lhes fosse permitido
casar-se com mulheres livres nem participar da política regional. A partir do século XII, a escravidão
tornou-se um comércio, e o escravizado, um produto.

Depois do século XII, os escravizados se tornaram mercadoria valiosa na
África. Comenta a historiadora Marina de Mello e Souza:

 Escultura ioruba

representando Exu, feita no
século XX. Essa entidade é o
principal intermediário entre
o céu e a terra. É ele quem
informa Olodumaré (o deus
supremo) sobre os demais
deuses e sobre os seres
humanos.

50

A relação com a natureza e as florestas também variava de um povo para outro. Entre os axantes e os acãs, por exemplo, a natureza era temida: um muro era
construído para os isolar dela. Já no Benin (antiga Daomé), faziam-se sacrifícios para
os deuses da mata com a intenção de pacificá-los. No entanto, a ida à floresta só
ocorria por obrigação ou fuga nas épocas de guerra e fome. Era comum a utilização
de símbolos silvestres nas práticas religiosas. O leopardo, no Benin, estava associado
às figuras dos reis e, em toda a África atlântica, sua pele era sinônimo de poder.
Entre os bantos, que mantiveram certa homogeneidade religiosa, havia a crença
em um espírito criador, em espíritos de ancestrais e da natureza, a prática de rituais
e feitiçarias. No século XV, o povo congo utilizava estatuetas dos avós mortos para
recuperar seus espíritos e achava que elas poderiam resolver problemas do cotidiano. Em relação à feitiçaria, acreditava-se que havia os bons feiticeiros e os vingadores. As divindades da natureza, como Ogum e Xangô, confundiam-se com as
figuras humanas. No Reino de Cuba, por sua vez, a crença não era em um espírito
criador, mas em três. Todas as desgraças eram vistas como fruto da desordem social
e moral da sociedade.
Em Gana (noroeste da África), os reis eram enterrados com seus alimentos, seus
ornamentos e seus servidores, o que às vezes resultava na morte de vários escravizados. Isso porque os ganenses julgavam que os mortos viviam em um mundo igual
ao dos vivos. O sacrifício humano ocorria em diversas regiões, como na Costa do
Ouro e em Bissau.
Os iorubas e outros povos acreditavam em divindades da natureza que teriam
sido assimiladas pelos ancestrais fundadores das dinastias. Essas divindades eram intermediárias entre os seres humanos e o deus criador, Olodum ou Olodumaré. Em
uma categoria hierárquica inferior, estavam os deuses que atuavam como ministros
do deus criador, destacando-se, entre eles, Obatalá e Xangô. Este último havia sido
rei de Oió, cidade ao norte do Reino de Ioruba. A tradição diz que, depois que o
soberano foi destronado e enforcado na floresta, uma forte tempestade caiu sobre
a cidade, mostrando a vingança de Xangô, desde então associado ao trovão e ao
raio. Nas cerimônias dedicadas a esse orixá, os sacerdotes traziam uma cabeça na
mão esquerda e uma figura feminina com a imagem de um duplo machado na mão
direita. O machado era uma alusão aos raios lançados pela tempestade e a uma pedra
neolítica encontrada por camponeses, interpretada como um presente da divindade.
As práticas religiosas africanas modificaram-se consideravelmente com a expansão islâmica após o século VII. O islamismo passou a ser a religião predominante
nos entrepostos comerciais, principalmente no norte da África. No sul, a expansão
islâmica encontrou dificuldades. Entre os iorubas, por exemplo, a expansão islâmica
havia chegado no século XV, e no fim do século XVIII ainda não havia obtido sucesso na conversão de fiéis. Para os muçulmanos e os cristãos, as religiões africanas
eram “obras do diabo”; já para os africanos, os islamitas eram poderosos feiticeiros.
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A África era constituída por ampla diversidade de culturas, havendo grande
riqueza no que se referia às práticas culturais. Ora os cultos religiosos eram ligados
à natureza e à relação do homem com o meio ambiente, ora aos espíritos dos
antepassados. Assim, os rituais de vestimenta, sepultamento e oferta aos deuses
eram vários.
Cabe aqui uma reflexão a respeito de como, muitas vezes, o continente africano
é incorretamente visto como uma unidade, ou seja, sem diversidade cultural,
política e religiosa. Vale refletir sobre como esse conceito é inapropriado e o que
o sustenta. Por que pensamos na África dessa maneira? É importante que os
estudantes percebam a existência concreta de diferentes povos e culturas, como
a presenças dos axantes, acãs, bantos e iorubas.

Na região que abrange do leste do Rio Volta até o delta do Níger –
terra dos acãs, acuamus, evés, dos povos iorubás e muitos outros – existiam reinos cujos chefes controlavam áreas consideráveis, se cercavam de
pompa e privilégios, promoviam a construção de edifícios elaborados e
estimulavam a confecção de objetos que impressionam até hoje pela beleza. Esses reinos tinham ligação entre si e com Ifé, espécie de cidade-mãe
na qual se originaram as formas de organização política e social das outras
cidades da chamada Iorubalândia ou Iorubo. Dessa região saiu grande
parte dos africanos traficados para a América como escravos, por causa
das vantagens que apresentava, como a abundância da oferta. Esses eram
os prisioneiros das guerras entre diferentes grupos locais, vendidos aos
comerciantes europeus.
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construído para os isolar dela. Já no Benin (antiga Daomé), faziam-se sacrifícios para
os deuses da mata com a intenção de pacificá-los. No entanto, a ida à floresta só
ocorria por obrigação ou fuga nas épocas de guerra e fome. Era comum a utilização
de símbolos silvestres nas práticas religiosas. O leopardo, no Benin, estava associado
às figuras dos reis e, em toda a África atlântica, sua pele era sinônimo de poder.
Entre os bantos, que mantiveram certa homogeneidade religiosa, havia a crença
em um espírito criador, em espíritos de ancestrais e da natureza, a prática de rituais
e feitiçarias. No século XV, o povo congo utilizava estatuetas dos avós mortos para
recuperar seus espíritos e achava que elas poderiam resolver problemas do cotidiano. Em relação à feitiçaria, acreditava-se que havia os bons feiticeiros e os vingadores. As divindades da natureza, como Ogum e Xangô, confundiam-se com as
figuras humanas. No Reino de Cuba, por sua vez, a crença não era em um espírito
criador, mas em três. Todas as desgraças eram vistas como fruto da desordem social
e moral da sociedade.
Em Gana (noroeste da África), os reis eram enterrados com seus alimentos, seus
ornamentos e seus servidores, o que às vezes resultava na morte de vários escravizados. Isso porque os ganenses julgavam que os mortos viviam em um mundo igual
ao dos vivos. O sacrifício humano ocorria em diversas regiões, como na Costa do
Ouro e em Bissau.
Os iorubas e outros povos acreditavam em divindades da natureza que teriam
sido assimiladas pelos ancestrais fundadores das dinastias. Essas divindades eram intermediárias entre os seres humanos e o deus criador, Olodum ou Olodumaré. Em
uma categoria hierárquica inferior, estavam os deuses que atuavam como ministros
do deus criador, destacando-se, entre eles, Obatalá e Xangô. Este último havia sido
rei de Oió, cidade ao norte do Reino de Ioruba. A tradição diz que, depois que o
soberano foi destronado e enforcado na floresta, uma forte tempestade caiu sobre
a cidade, mostrando a vingança de Xangô, desde então associado ao trovão e ao
raio. Nas cerimônias dedicadas a esse orixá, os sacerdotes traziam uma cabeça na
mão esquerda e uma figura feminina com a imagem de um duplo machado na mão
direita. O machado era uma alusão aos raios lançados pela tempestade e a uma pedra
neolítica encontrada por camponeses, interpretada como um presente da divindade.
As práticas religiosas africanas modificaram-se consideravelmente com a expansão islâmica após o século VII. O islamismo passou a ser a religião predominante
nos entrepostos comerciais, principalmente no norte da África. No sul, a expansão
islâmica encontrou dificuldades. Entre os iorubas, por exemplo, a expansão islâmica
havia chegado no século XV, e no fim do século XVIII ainda não havia obtido sucesso na conversão de fiéis. Para os muçulmanos e os cristãos, as religiões africanas
eram “obras do diabo”; já para os africanos, os islamitas eram poderosos feiticeiros.
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1. De acordo com Yeda Pessoa de Castro, que elementos fizeram com que
o português brasileiro se tornasse distinto do que se fala em Portugal?
A influência das línguas africanas e das línguas dos povos originários do Brasil promoveu
mudanças na maneira de pronunciar certas palavras, valorizando as vogais, ou ainda na
construção frasal, marcando o plural apenas no artigo.

2. Você reconhece, na sua maneira de falar ou na das pessoas de seu convívio,
elementos de origem africana mencionados pela pesquisadora? Quais?
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Você já ouviu a fala de um português de Portugal? Já percebeu como, no Brasil, falamos diferente deles? Povos
indígenas e povos africanos e afro-brasileiros marcaram profundamente a cultura do colonizador português que se
estabeleceu no Brasil, dando origem a uma variação brasileira da língua portuguesa.
A língua é um elemento de suma importância para a constituição da identidade de um povo. Por meio dela, as
pessoas podem se expressar, garantindo a circulação de ideias, de valores culturais e de informação. A professora
Yeda Pessoa de Castro – pesquisadora do Núcleo de Estudos Africanos e Afro-brasileiros em Línguas e Culturas da
Universidade do Estado da Bahia (Uneb) – estudou, por décadas, a importância das línguas africanas na constituição da língua portuguesa do Brasil. Leia um trecho de uma entrevista com a professora e, depois, siga as instruções
do Roteiro de trabalho.
A língua portuguesa que falamos é resultado de três grandes famílias linguísticas: a família indo-europeia, com
a participação dos falantes portugueses, a família tupi, com a participação dos falantes indígenas, e a família níger-congo, com a participação dos falantes da região subsaariana da África.
Durante três séculos, a maior parte dos habitantes do Brasil falava línguas africanas, sobretudo línguas angolanas, e as falas dessas regiões prevaleceram sobre o português. Antes se ignorava essa participação, se dizia que o
português do Brasil ficou assim falado devido ao isolamento, à predominância cultural e literária do português de
Portugal sobre os falantes negros africanos analfabetos. Eles realmente não sabiam ler ou escrever português, mas
essas teorias eram baseadas em fatores extralinguísticos. Eu introduzi nessa discussão a prevalência e a participação
dos falantes africanos, sobretudo das línguas níger-congo, que são cerca de 1 530 línguas. As mais faladas no Brasil
foram as do Golfo do Benim e da região bantu, sobretudo do Congo e de Angola.
As línguas do grupo bantu não têm grupos consonantais, não têm uma sílaba fechada por consoante. O resultado
é que nosso português é riquíssimo em vogais, afastado do português lusitano, muito baseado nas consoantes. O
baiano fala cantando? Todo brasileiro fala cantando – aliás “cantano”, porque a gente sempre evita consoantes. A
parte sonora da palavra é a vogal, e nós fazemos questão de cantar. No futebol nós dizemos “gou”, em Portugal
dizem "golo", para acentuar a consoante. Nossa língua é vocalizada, nós colocamos vogais até mesmo onde elas não
existem. Pneu: nós usamos duas sílabas. Ritmo: nós dizemos três sílabas. Não sei por que as gramáticas insistem em
dizer que “ritmo” tem duas sílabas, quando tem três. Fui ver a estrutura silábica do português arcaico e a formação
silábica e o processo fonológico das línguas faladas em Angola e no Congo, e reparei numa extrema coincidência: é o
mesmo tipo de estrutura silábica: consoante-vogal-consoante-vogal o tempo inteiro. Houve o mesmo tipo de encontro
do português arcaico com essas línguas, que eram faladas majoritariamente no Brasil. Em vez de haver um choque,
em vez da necessidade de emergir outro falar, um falar crioulo, não: houve simplesmente uma acomodação, devido
às coincidências dessas estruturas linguísticas.
A eliminação dos plurais, por exemplo. Marcamos o plural pelo artigo que antecede o substantivo, mas o substantivo fica no singular: “os menino”, “as criança”, isso é normal no Brasil. Por quê? Porque nas línguas do grupo
bantu o plural das palavras se faz por prefixo. A linguagem popular do Brasil, em qualquer região, tem as mesmas
características: evitar grupos consonantais, substantivo sempre no singular, além da dupla negação, “eu não sei não”:
isso é africano, o português de Portugal jamais diz isso. Também começar a frase com pronomes átonos: "me diga",
"me fala", a gente começa a frase usando próclise. A mesóclise do português desapareceu na linguagem do Brasil:
“dir-te-ei”, ninguém diz isso.
Entrevista de Yeda Pessoa de Castro. Revista de História da Biblioteca Nacional (RHBN), Rio de Janeiro, n. 116, maio de 2015. Disponível em:
https://web.archive.org/web/20160116045457/http://rhbn.com.br/secao/entrevista/yeda-pessoa -de-castro. Acesso em: 15 ago. 2020.

Roteiro de trabalho
1. De acordo com Yeda Pessoa de Castro, que elementos fizeram com que o português brasileiro se tornasse
distinto do que se fala em Portugal?
2. Você reconhece, na sua maneira de falar ou na das pessoas de seu convívio, elementos de origem africana
mencionados pela pesquisadora? Quais?
3. Faça uma pesquisa sobre palavras de origem africana presentes em nosso vocabulário. Para começar a
pesquisa, consulte o site do Geledés, instituição especializada na defesa dos direitos da população negra.
Nele há uma breve lista de vocábulos com essa característica. Disponível em: https://www.geledes.org.br/
palavras-de-origem-africana-usadas-em-nosso-vocabulario/. Acesso em: 8 set. 2020.
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Roteiro de trabalho

PONTO DE VISTA

DE

Yeda Pessoa de Castro, a autora do texto desta seção, é doutora em Línguas
Africanas pela Universidade Nacional do Zaire. Além de membro da Academia
de Letras da Bahia, foi professora de diversas universidades desse estado, assim
como na África e no Caribe. Seu trabalho é reconhecido internacionalmente, o
que lhe rendeu palestras a convite da ONU e da Unesco sobre as relações BrasilÁfrica e a cultura da África atlântica.
Neste trecho de uma entrevista, a pesquisadora comenta a diferenciação
entre o português falado no Brasil e em Portugal. Sua justificativa baseia-se nas
influências africanas sobre o falar brasileiro.
Logo, o objetivo desta atividade é estudar como a cultura brasileira, bem
como seus modos de falar, teve influência de diversas culturas afrodescendentes.
Esta atividade trabalha a habilidade EM13CHS104 por meio da análise do falar
brasileiro. O português de Portugal e o do Brasil são comparados, de modo que
os estudantes possam identificar a participação de diversas culturas na formação
de sua língua. Espera-se que haja a valorização cultural com base no estudo de
diversas culturas inseridas na sociedade brasileira.

HA

PONTO DE VISTA

BNCC

Habilidade (EM13CHS104)
Analisar objetos e vestígios da cultura material e imaterial de modo a
identificar conhecimentos, valores,
crenças e práticas que caracterizam
a identidade e a diversidade cultural
de diferentes sociedades inseridas no
tempo e no espaço.

Os estudantes podem ser sensibilizados a comparar a maneira como falam quando estão em
um ambiente formal e informal para ver quando o português falado por eles é mais próximo
do de Portugal ou do Brasil. As pessoas citadas pelos estudantes também podem ser analisadas pela sua posição econômica e profissional, para identificar se esses elementos, assim como outros, alteram o modo de falar.

3. Faça uma pesquisa sobre palavras de origem africana presentes em nosso vocabulário. Para começar a
pesquisa, consulte o site do Geledés, instituição especializada na defesa dos direitos da população negra.
Nele há uma breve lista de vocábulos com essa característica. Disponível em: https://www.geledes.org.br/
palavras-de-origem-africana-usadas-em-nosso-vocabulario/. Acesso em: 8 set. 2020.
Os estudantes podem listar palavras que usam constantemente e pesquisar também como são faladas em Portugal, para perceber a
influência africana na cultura brasileira.
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OS EUROPEUS NA ÁFRICA
O termo África não tem uma origem definida; porém, sabe-se que seu uso foi introduzido tardiamente.
Nos séculos XV e XVI, na época da expansão ultramarina, os europeus denominavam o continente
africano de Etiópia. Já os gregos o chamavam de
Líbia. O norte africano, desde a Antiguidade, foi objeto de conquista para vários povos (como os fenícios e
os romanos). Com a expansão muçulmana na Península Ibérica, a partir do século VII d.C., o contato do norte
da África com a Europa se estreitou. A parte oriental
africana também era conhecida pelos europeus, mas
tanto a África atlântica como o sul do continente permaneceram desconhecidos por muito tempo.
A África atlântica só teve contato com os europeus
a partir da expansão ultramarina. O comércio de ouro,
marfim e escravizados era realizado na região desde
a Idade Média, mas durante séculos foi exclusividade
dos muçulmanos e dos berberes (nômades que habitavam o Saara e os territórios correspondentes aos atuais
Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia e Egito). Somente após
a primeira metade do século XV foi iniciado um projeto
de expansão e conquista da África atlântica pelos portugueses, com a intenção de descobrir rotas para as
especiarias das Índias e para a exploração aurífera na
região. Como os mercadores muçulmanos monopolizavam o acesso continental e os comerciantes venezianos defendiam o acesso via Mediterrâneo, a solução
lusa foi abrir novos caminhos pelo Oceano Atlântico.
Essa área produtora de ouro logo se transformaria em
um grande mercado de escravizados.
O tráfico interno de escravizados na África foi uma
constante entre os séculos VIII e XVI. Ocorria principalmente na costa ocidental (do Senegal até a Angola) e na
costa oriental (do Quênia até Moçambique). Seu principal mecanismo eram as guerras internas. Povos derrotados eram transformados em escravos e vendidos.
As guerras aconteciam, em geral, em razão do processo
de formação ou expansionismo do Estado. Também a
fome levava à escravidão: os mais miseráveis vendiam
a si mesmos e aos filhos como escravos para poder se
alimentar. Uma pessoa também poderia se tornar escrava por meio de uma decisão judicial. Uma dívida ou um
crime poderiam ser pagos com trabalho escravo. Tais escravizados, contudo, ainda poderiam se casar com pessoas livres e ter acesso aos meios de produção.
Com a organização do tráfico negreiro após o século XV, a dinâmica da escravização de homens, mulheres e crianças tomou um rumo completamente diverso.
Primeiramente, houve grande incremento no número
de pessoas aprisionadas para serem enviadas à América em troca de pagamento, que era sempre muito
inferior ao valor de um cativo na América.
Para compreender a história da África atlântica é
necessário passar pelo tráfico internacional de escravizados, que marcou profundamente a região. Se no início essa parte da África foi ocupada por portugueses,
em seguida vieram outros europeus: franceses, ingleses
e holandeses. O tráfico foi responsável pelo enriquecimento de companhias europeias e mercadores do início da Idade Moderna, antes mesmo do surgimento

Percebe-se que a presença dos europeus na África alterou significativamente
a relação entre os povos lá existentes e seu modo de viver. A partir do século XV,
a região atlântica da África e o sul do continente caíram nas mãos de Espanha e
Portugal, que logo transformaram a escravidão, até então uma prática oriunda
da guerra ou da fome, em um mercado altamente lucrativo. Porém, associada a
isso, a visão sobre esses homens e mulheres mudou. O escravizado passou a ser
visto como objeto, como produto, enquanto anteriormente um escravo adquirido
por dívidas ou conflitos internos ainda podia se casar e ter posses, ou seja, ainda
era um indivíduo.
Outros países da Europa também invadiram a África e escravizaram suas populações
com mais intensidade, durante o período colonial e posteriormente, promovendo o
racismo com argumentos cientificistas para embasar práticas como a do apartheid.
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do capitalismo. Se no século XVI Portugal e Espanha,
como detentores das colônias americanas, dominavam
o mercado de escravizados africanos, no século XVII
outras nações europeias passaram a controlar grandes
propriedades agrícolas com trabalho escravo no Novo
Mundo e a recorrer à mão de obra cativa.
Desde o século XV, Portugal já ocupava os arquipélagos de Cabo Verde e São Tomé. Do primeiro ponto
os portugueses atingiram os rios da Guiné, e de São
Tomé foram para o Golfo de Benin. A partir daí estabeleceram vários entrepostos para o comércio de ouro e
escravizados, as duas mercadorias mais valiosas. Luanda, Senegâmbia e Benguela tornaram-se parceiros dos
portugueses na aquisição de escravizados para serem
vendidos pelos europeus. No século XVI, os ingleses
começaram a disputar com os lusos os melhores postos de compra de escravizados e as alianças com os
chefes locais. A partir do século XVII, a região da Costa
da Mina foi um importante fornecedor de mão de obra
escrava para os traficantes europeus. Conforme a historiadora Marina de Mello e Souza:
As realizações dos negócios envolviam várias etapas,
eram lentas e com gestos cheios de significados simbólicos. Os navios tinham de pagar taxas de ancoragem, e os
capitães ofereciam presentes para os chefes locais ou para
os representantes dos reis, que moravam no interior do
continente. Estes geralmente eram presenteados com tecidos finos, como brocados, veludos e sedas, com botas de
couro, chapéus emplumados, casacos agaloados [enfeitados com galões], punhais e espadas trabalhadas, pipas de
bebidas destiladas, cavalos e uma variedade de produtos
que indicavam prestígio. As trocas eram feitas aos poucos.
Cada dia pequenas quantidades de escravos eram trocadas por tonéis de bebidas destiladas, tecidos da Índia e da
Inglaterra, contas de vidro venezianas, utensílios de metal,
armas, pólvora, cavalos, barras de ferro, conchas trazidas
de ilhas do Índico, que cumpriam funções de moeda em
sociedades da África ocidental. Em razão desse processo
lento, um navio podia levar até seis meses para completar
sua carga e voltar ao porto de origem.
SOUZA, Marina de Mello e. África e Brasil africano.
São Paulo: Ática, 2006. p. 59.
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 Captura de homens, mulheres e crianças que seriam escravizados
na aldeia de Ben, no reino de Cayor, região do Senegal, no
século XVIII. Gravura em chapa de cobre pontilhada colorida
à mão, 8,5 × 14 cm, 1814.
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 Herança do apartheid na África do Sul: banheiros separados para

homens brancos e negros no centro de Johannesburgo, em 2001.

 Manifestação em apoio à eleição de Nelson Mandela em

1994. Na faixa, lê-se: “Adeus, apartheid; não volte mais”.

branca, todos aqueles que tivessem antepassados não
brancos eram classificados como negros ou mestiços
e receberiam documentos que contivessem essa informação, ou seja, todos esses seriam considerados parte
da população negra discriminada pela minoria branca
que governava o país.
Após o movimento de resistência liderado por Nelson Mandela, que estivera preso por muitos anos em
razão de sua militância contra o apartheid, a África do
Sul realizou, em 1994, as primeiras eleições multirraciais. Nesse ano, Mandela, representando o partido
denominado Congresso Nacional Africano, foi eleito o primeiro presidente negro da África do Sul.

PARE e PENSE
1. Que difererenças podemos identificar entre o tráfico de escravizados interno que
ocorria no continente africano com o que
passou a acontecer com a presença dos europeus a partir do século XV, com a criação
de um comércio internacional de pessoas
escravizadas?
2. O neocolonialismo realimentou a escravidão e o preconceito racial? Explique.

1. Que diferenças podemos identificar entre o tráfico de escravizados interno
que ocorria no continente africano com o que passou a acontecer com a
presença dos europeus a partir do século XV, com a criação de um comércio
internacional de pessoas escravizadas?
O tráfico interno de escravizados se dava por conquista de territórios, dívidas e fome. Além disso,
o escravizado ainda era visto como ser humano: podia se casar, ter posse de terras e afins. A partir
do século XV, a presença europeia no continente transformou a escravidão em um comércio altamente lucrativo, e o escravizado passou a ser visto como objeto.

2. O neocolonialismo realimentou a escravidão e o preconceito racial? Explique.
Sim. A disputa dos países europeus pelo continente africano em busca de matéria-prima, minérios
e mão de obra reacendeu a prática escravista. Além disso, generalizou o rebaixamento do africano
em relação aos brancos europeus, justificando movimentos racistas como o apartheid.
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Carlos Vespúcio

Destaque as origens culturais dos africanos que aqui chegaram para serem
comercializados como escravizados, mostrando as particularidades de cada grupo,
para que os estudantes compreendam que não se tratava de um único grupo
cultural genericamente denominado africano. Mostre ainda como o processo
de escravização buscava retirar a humanidade dessas pessoas e produzia o
apagamento de sua história.

UE

Os africanos trazidos ao Brasil como escravizados foram rebaixados à condição
de produtos e comumente comparados a animais. A objetificação desse grupo
pode ser vista pela forma como elevava o status social e econômico dos donos:
quanto mais escravizados, maior era o prestígio social.
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OS AFRICANOS NO BRASIL
Sabemos que cerca de 220 povos e cerca de 5 miobedientes a seus proprietários, passavam a ser chamalhões de habitantes viviam no atual território brasileiro
dos de ladinos. Os que nasciam no Brasil eram chamaantes da chegada dos portugueses em 1500. A pardos de crioulos.
tir daí os colonizadores começaram a se apossar das
A maior parte dos africanos que vieram para o Brasil
terras e a escravizar indígenas. Na segunda metade
era procedente da África atlântica, como dissemos. No
do século XVI, com o desenvolvimento da economia
século XVI, vinham da região do rio Gâmbia, no Golfo
canavieira, o tráfico de escravizados ganhou fôlego e
da Guiné, da região do Congo e de Luanda. No século
começaram a vir as primeiras levas de africanos para a
XVIII, muitos africanos escravizados vieram da Costa da
colônia. Estima-se que cerca de 50 mil africanos chegaMina, ligada diretamente a comerciantes de Salvador e
ram ao Brasil no século XVI; no século seguinte teriam
de Luanda, que abastecia principalmente o Rio de Janeisido 550 mil, e, no século XVIII, por volta de 1 milhão
ro. Podemos considerar, então, que chegaram ao Brasil
e 700 mil africanos. No total, teriam chegado ao Brasil
mais africanos de origem sudanesa, vindos da região
mais de 4 milhões de africanos, e, na América, mais de
conhecida como Sudão ocidental, a qual abrigava mui10 milhões de seres humanos vindos da África foram
tas etnias, dentre elas: os hauçás, os fulanis e inúmeros
feitos cativos.
grupos iorubas. Além desses, há os vários grupos bantos
Devemos lembrar que não só a cana-de-açúcar
já citados.
havia começado a se desenvolver no Brasil, mas tamCom isso, uma variedade de línguas, religiões, e
bém a criação de gado no interior, a extração de
culturas passou a conviver na colônia. Os africanos,
drogas do sertão no Norte e a cultura do fumo na
no entanto, não puderam viver próximo de seus famiBahia; enfim, iniciava-se a organização de uma soliares, pois a lógica do comércio fazia que as pessoas
ciedade colonial predominantemente rural, na qual
fossem separadas, não respeitando as culturas locais.
africanos escravizados e indígenas eram a mão de
Dessa forma, ao desembarcar no Brasil, o africano
obra essencial para o funcionamento dessa econochegava a uma terra desconhecida e precisava aprenmia. Além disso, os escravizados eram utilizados
der a conviver com europeus, indígenas e africanos
para tarefas domésticas e urbanas.
de outras etnias. Em alguns casos, escravizados de
Ao longo do período colonial, a segregação racial
um mesmo senhor poderiam pertencer a povos tradifoi ganhando contornos mais nítidos, e o preconceito
cionalmente inimigos. Nesses casos, tudo que tinham
foi se reafirmando. Para as pessoas consideradas branem comum era a condição de escravizado.
cas, o trabalho manual era tarefa destinada somente
No Brasil, as populações africanas escravizadas tinham
aos escravizados. Assim, para as famílias mais abastade aprender a língua portuguesa para se comunicar com
das, tarefas como cuidar da casa, cozinhar, cuidar das
outros escravizados e com os proprietários. Ocorria então
crianças, transportar cargas, fazer pequenos consertos
um novo processo de socialização. Com sua identidade
ou até mesmo trabalhar como vendedor ambulante
original negada pelos europeus, eram chamados pelos
eram destinadas aos escravizados. A posse de cativos
traficantes conforme sua origem ou ponto de venda na
era um sinal de status, uma demonstração de riqueza.
África. Poderiam ser conhecidos como João Mina, Ma“Sinhás” passeavam pelas ruas com várias escravizadas
noel Benguela ou Maria Angola, por exemplo.
para acompanhá-las. Além de lhes
prestarem serviço, eram a prova
ROTAS DE ESCRAVIZADOS ENTRE BRASIL E
viva de sua abastança.
ÁFRICA DURANTE O PERÍODO COLONIAL
Uma vez no Brasil, os africanos
0°
eram genericamente chamados de
boçais, termo que remetia à inferioridade das culturas africanas para
Trópico de Câncer
os portugueses. Depois de capturaÁFRICA
dos, eram trazidos nus ou seminus e
OCEANO
acorrentados nos porões dos navios.
ATLÂNTICO
GUINÉ
Muitos morriam nesse percurso. Ao
Lagos
chegarem aqui, eram besuntados
Equador
com banha para participarem de lei0°
lões de venda de escravizados nos
OCEANO
CONGO
Recife
mercados de cativos. Tratados como
ÍNDICO
BRASIL
S. Paulo
animais que serviriam como ferrade Luanda
Salvador
OCEANO
Moçambique
PACÍFICO
menta de trabalho, toda a sua históRio de
ANGOLA
Janeiro
Trópico de Capricórnio
ria anterior era desconsiderada. Seus
proprietários desprezavam a origem,
Sudaneses
a língua, a religião e a história famiBantos
0
1515 km
liar dos escravizados. Quando estes
aprendiam a língua portuguesa, os
Com base em: ALBUQUERQUE, Manoel Mauricio de et al. Atlas histórico escolar.
Rio de Janeiro: FAE, 1991. p. 42.
costumes do local e se mostravam
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No fim do século XVIII, os movimentos liberais e democráticos ganharam força na Europa, e a escravidão
passou a ser condenada não mais apenas por religiosos
ou intelectuais isolados. Na França e na Inglaterra, nasceu
o movimento abolicionista, que considerava essa forma
de trabalho um atraso à expansão do mercado. Aos poucos o tráfico deixou de existir, o que ocorreu no Brasil em
1850 com a promulgação da Lei Eusébio de Queiroz.
No entanto, até mesmo em decorrência do fato de
a escravidão ser realizada na África antes da chegada dos europeus, essa prática não cessou totalmente
e permaneceu nas antigas rotas escravistas do Saara.
O tráfico interno no continente atingiu seu apogeu no
século XIX. A abolição da escravatura na África foi ainda muito lenta, permanecendo no Congo até 1889, no
Senegal até 1892, na Gâmbia até 1894, na Nigéria até
1900 e em Serra Leoa até 1928.
Em meados do século XIX, um novo processo de conquista europeu começou a ocorrer. Trata-se do neocolonialismo, no qual as potências europeias saíram em
busca de novos mercados e matérias-primas para sua indústria em constante expansão. Praticamente todo o continente africano foi repartido entre ingleses, franceses,
belgas, alemães e italianos. A escravidão foi realimentada
e a segregação étnica tomou grandes proporções. Exemplo dessa herança na história do continente é o apartheid
na África do Sul.
No século XVII, a região da atual África do Sul
foi colonizada por holandeses e franceses, chegando
também os ingleses no século XVIII. Desde o início se
estabeleceu o conflito com as várias etnias locais: bosquímanos, zulus e xhosas. Os europeus lutaram para
dominar esses povos e explorar sua força de trabalho.
Os descendentes de holandeses denominaram-se africânderes ou bôeres e desenvolveram uma língua própria: o africânder. Em 1899 e 1902, em plena disputa
pela dominação colonial, os britânicos entraram em
conflito com os bôeres, iniciando-se a chamada Guerra
dos Bôeres, que terminou com a vitória e dominação
britânica da região. Com isso, os britânicos unificaram
a região, que foi denominada como União Sul-Africana, posteriormente África do Sul.
Em 1947, ocorreu a independência da África do Sul,
mas, no ano seguinte, a minoria branca representada
pelo Partido Nacional implantou o regime do apartheid, no qual o racismo se transformou em lei e vigorou até 1994.
Durante o apartheid, a legislação segregacionista
limitou a circulação da população negra, que precisava de um documento de permissão oficial para poder
circular nas áreas destinadas aos brancos. As áreas de
trabalho, lazer e moradia de negros e brancos eram
demarcadas pelo Estado. A palavra apartheid, em
africânder, significa “separação”. Havia locais públicos,
como praias e áreas de lazer, além de serviços públicos, como bibliotecas e escolas, que eram vetados aos
negros. Somente os brancos tinham direitos civis; por
isso, não era permitido aos negros votar, assumir cargos públicos ou participar de um júri. Era também proibido o casamento entre brancos e negros. Conforme a
legislação segregacionista implementada pela minoria

AFRO-BRASILEIROS

55

Página 57

Música transoceânica: aﬁnidades musicais entre Cabo Verde e
Brasil ultrapassam a distância e o século
A música em Cabo Verde se deu como resultado da junção de muitas influências culturais, inclusive brasileiras.
Como afirma a professora da Universidade de São Paulo, Simone Caputo Gomes:
Do cruzamento das culturas africana, europeia e sul-americana se originará uma música popular rica, assim repreAFRO-BRASILEIROS
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sentada: tabanca da ilha de Santiago (ritual, repetitiva, com búzios soprados em contraponto, tambores e cornetas de
latão), ritmos da festa do pilão na ilha do Fogo (o pilão de cuchir e o milho utilizado também como instrumento musical), tambores de San Jõm, mazurca e contradança (oriundas da Europa) cultivadas na ilha de Santo Antão, coladeira
(exuberante, sensual, com traços de cumbia e da música afro-cubana), batuque da ilha de Santiago (grifo africano,
mulheres tocando percussão nas coxas, com panos e bolsas de plástico), finason (lamento escravo), funaná (um
transe hipnótico), canto cristão da divina de São Nicolau (a quatro vozes de mulher) e morna nostálgica da Boavista,
com seus acordes sincréticos (originários da modinha brasileira cruzada com lundum, fado, samba, fox-trot e mambo).
GOMES, Simone Caputo. Cabo Verde: literatura em chão de cultura. Cotia: Ateliê/Praia/Instituto da Biblioteca Nacional do Livro, 2008. p. 147.
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Esta seção trata das influências culturais brasileiras em nações africanas como o Benin. Escravizados que
retornaram para a África levaram na bagagem a culinária, o modo de falar e a
música do Brasil. Nesta atividade destacamos também a culinária como elemento
que evidencia a síntese cultural entre brasileiros e africanos.
LER TEXTOS JORNALÍSTICOS
O autor do primeiro texto é o jornalista mineiro Lucas Figueiredo. Seus trabalhos
já receberam três Prêmio Esso, dois Vladimir Herzog e os prêmios Jabuti, Folha,
Direitos Humanos de Jornalismo, Imprensa Embratel e BDMG Cultural. Foi repórter
da Folha de S.Paulo e colaborador da rádio BBC de Londres. Além disso, foi
pesquisador da Comissão Nacional da Verdade e consultor da Unesco.
Já Nívia Pombo é professora adjunta do Departamento de História do Instituto
de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro
(Uerj). Sua área de pesquisa recai sobre a História Moderna e do Brasil durante o
período colonial, principalmente acerca dos temas: Ilustração, elites letradas, cultura
escrita, tipografias, estudos de trajetória, Império Português e território e direitos
de propriedade no final do século XVIII.
A habilidade EM13CHS104 será trabalhada com base no estudo de como a
culinária pode agir como prática que reflete a cultura e os valores de um povo.
Espera-se que os estudantes analisem as influências brasileiras e africanas sobre
suas respectivas sociedades de modo a perceber a diversidade cultural presente
L I DA
BI
em seu país.
BNCC
A habilidade EM13CHS205 é empregada por meio da análise de vestígios
Habilidade (EM13CHS104)
culturais, como práticas que se relacionam com determinadas territorialidades.
Analisar objetos e vestígios da culA culinária é o elemento cultural indicado pelos textos e espera-se que os
tura material e imaterial de modo a
estudantes identifiquem as influências que ela teve na formação nacional de
identificar conhecimentos, valores,
países africanos e do Brasil como resultado do contato entre eles.
EM13CHS104 EM13CHS205
BNCC

BNCC

Os dois artigos jornalísticos a seguir vinculam a culinária ao entrelaçamento cultural entre Brasil e o continente
africano. Leia os textos e siga o Roteiro de trabalho.
Pratos da boa lembrança

Lucas Figueiredo

Dos 1,8 milhão de africanos que foram forçados a deixar o continente e servir como escravos no Brasil na época da
corrida do ouro, 99,5% não voltaram para casa. Apenas 8 mil, aproximadamente, conseguiram regressar. Apesar de
formarem um grupo pequeno, os chamados “retornados” foram capazes de um feito extraordinário: levaram a cultura
brasileira para a África e ensinaram seus filhos, netos e bisnetos a amarem a terra onde haviam se tornado escravos.
O regresso de ex-escravos – na verdade, muitos haviam saído da África quando ainda eram bebês ou tinham nascido no Brasil, no cativeiro – se deu principalmente no final do século XVIII e durante o século XIX. Após comprarem
ou ganharem a alforria, eles adotaram os sobrenomes portugueses de seus antigos donos e fizeram o caminho de
volta para a África. Assim, países de língua francesa e de população majoritariamente muçulmana, como o Benin,
receberam levas de ex-escravos de sobrenomes estranhos, como Silva, Souza, Santos, Rocha, Amaral, Monteiro e
Campos, entre outros. Muitos que deixaram o Brasil levaram também um punhado de ouro contrabandeado dos
garimpos de Minas, riqueza com a qual começaram suas novas vidas. [...]
Com a volta dos ex-escravos, a culinária do Benin absorveu diversos pratos brasileiros. Dos mineiros, eles herdaram a farofa; dos baianos, a moqueca, o acarajé e o abará, que chamam de ablá. “Também gostamos muito de
moyo (molho), cousido (cozido), feijoada e carne de sol”, afirma Abraham, que mora na capital do Benin, Cotonou,
e trabalha a cerca de 100 quilômetros dali, na Embaixada Brasileira, em Lagos, na vizinha Nigéria. Possivelmente, o
costume de comer carne de sol também tenha sido introduzido no país pelos escravos que trabalhavam nos garimpos
de ouro e diamante de Minas, onde o produto era fartamente consumido.
Os ingredientes para preparar os pratos brasileiros são encontrados nos impressionantes mercados a céu aberto
de Cotonou e Porto Novo, onde, entre outros produtos, se vendem testículos de macaco, que teriam poderes afrodisíacos, e fetiches vodu. O modo de preparo dos pratos brasileiros diverge muito das técnicas usadas no Brasil. Os
ingredientes também têm suas diferenças. Mas, apesar das variações de sabor, o que importa é a herança cultural
presente na cozinha do Benin.
A influência brasileira também está na língua dos beninenses. Palavras como chave, cama, manga, garfo e colher
são usadas pela população – em especial, por aqueles que falam a língua fon.
A Embaixada Brasileira, em Lagos, chegou a ter um curso de português durante
Agudá:
anos, mas as aulas foram interrompidas por problemas operacionais. Abraham, que
descendente de ex-esnão é “agudá”, foi o aluno mais bem-sucedido. Fala e escreve português com decravizados que vieram do
senvoltura. Ele chegou, inclusive, a se tornar professor. Um de seus alunos era Bons
Brasil e vivem no Benin;
Amaral, que, apesar da condição de “agudá”, aprendeu pouco. “Torcemos para que
muitos adotam sobrenomes
as aulas voltem, pois muita gente aqui no Benin gostaria de aprender a língua que
portugueses.
era falada por seus antepassados”, afirma Abraham.
FIGUEIREDO, Lucas. Raízes do Brasil. O Estado de Minas, 5 jun. 2005. Caderno especial Ouro de Minas:
300 anos de História. p. 15-21. (Trechos selecionados).

Cardápio Brasil
Nívia Pombo

[...]
Nos engenhos, as refeições cotidianas eram simples. Em dias festivos, no entanto, a mesa podia ser farta: assados,
doces, ensopados, verduras, frutas, molhos e pastéis faziam parte dos banquetes senhoriais.
Em Pernambuco, a despeito da colonização holandesa, a permanência de receitas portuguesas é evidente. Algumas com pitadas de ingredientes coloniais como o bolo de rolo, feito com uma massa fina à base de farinha de trigo e
recheado com goiabada. No Maranhão, o prato mais significativo mistura elementos da culinária portuguesa, africana
e indígena: o cuxá. A base da comida é a vinagreira, verdura africana. Junta-se a ela o caruru ou língua-de-vaca, erva
de cor e sabor fortes utilizada pelos indígenas. Dos portugueses vêm o gergelim e o preparo: as folhas são maceradas
e transformadas numa papa servida com arroz branco ou peixe frito.
É na Bahia, porém, que a adaptação dos hábitos culinários africanos foi mais forte. As cozinhas das iaiás, entregues às negras, ganharam novos sabores. O viajante inglês Thomas Lindlev (1740-1833) escreveu no século XIX sobre
as deliciosas conservas de frutas feitas pelas escravas. Debret (1768-1848) registrou o costume de comer pela manhã
pães de ló quentinhos entregues por negras.

CAPÍTULO 3

Roteiro de trabalho
1. Retire argumentos do primeiro texto para explicar de que maneira a cultura
do Brasil colonial foi levada para a África.
O texto mostra que os ex-escravizados que retornaram ao Benin levaram costumes brasileiros, por exemplo, na comida e na língua, que até hoje estão presentes em sua cultura. O
texto nos fornece vários exemplos gastronômicos, como a farofa, a moqueca, o acarajé, o
cozido, a feijoada e a carne de sol, todos integrantes da culinária do Benin. Nas expressões
linguísticas, o texto cita palavras como cama, manga, garfo e colher, utilizadas no cotidiano
da população.
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crenças e práticas que caracterizam
a identidade e a diversidade cultural
de diferentes sociedades inseridas no
tempo e no espaço.
Habilidade (EM13CHS205)
Analisar a produção de diferentes
territorialidades em suas dimensões
culturais, econômicas, ambientais,
políticas e sociais, no Brasil e no
mundo contemporâneo, com destaque para as culturas juvenis.

2. Explique em que medida a culinária retrata uma síntese cultural no Brasil.
Como percebemos principalmente no segundo texto, os pratos típicos das mais diversas regiões do país trazem influências dos povos
formadores da sociedade brasileira. A culinária pernambucana, por exemplo, tem forte influência portuguesa, enquanto na baiana
predominam os temperos africanos. No entanto, as influências são tantas que um mesmo prato pode conter sabores vindos de várias
regiões, como é o caso do cuxá maranhense, que leva ingredientes portugueses, africanos e indígenas. Ou seja, nossa culinária apresenta
uma síntese de influências culturais e étnicas.

3. Por que o acarajé baiano pôde ser tombado como patrimônio da cultura imaterial do Brasil?
Isso pôde ocorrer porque, assim como as danças e as músicas, a culinária é uma característica cultural de um povo. Como vimos na
questão anterior, ela representa a formação de um povo e as influências étnicas que o constituem. Por isso, dentro de um mesmo país,
202
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cada estado ou região tem seus hábitos e receitas, o que retrata também sua história e memória. Nesse sentido, o acarajé foi tombado
como patrimônio cultural na tentativa de se preservar essa receita tão representativa da cultura baiana e brasileira.

4. Faça uma pesquisa em jornais, livros, revistas e sites sobre outras possíveis influências brasileiras na África.
Dirija sua pesquisa para os países que estiveram diretamente relacionados com o Brasil no período de
vigência do tráfico de escravizados. Caso seja necessário, retome o item Os africanos no Brasil para
verificar que regiões e países podem ser pesquisados. Por fim, responda: De que maneira a história brasileira interferiu na história de países africanos?
Assim como em outras atividades de pesquisa, a internet e os meios de comunicação poderão ser ótimos aliados. Conversar com estudiosos das culturas africanas ou contatar consulados africanos no Brasil também podem ser caminhos para avançar na investigação.
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Mas o que conquistou mesmo o paladar nacional e internacional foram as comidas oferecidas aos orixás do
Candomblé. O acarajé, citado pela primeira vez no século XVIII, era vendido nas ruas em tabuleiros que as escravas
equilibravam sobre a cabeça enquanto cantavam para atrair fregueses. Massa de feijão-fradinho frita no azeite de
dendê, o acarajé é servido à orixá Oyá-Iansã, deusa dos ventos e tempestades. Em 2004, foi tombado pelo Instituto
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional como patrimônio imaterial.
Alguns pratos indígenas também passaram pela transformação das cozinheiras africanas. É o caso do caruru, o
típico dos típicos na Bahia. Segundo o folclorista Câmara Cascudo (1898-1986), o prato de origem tupi (cad-ruru,
folha grossa) consistia num esparregado [guisado] de quiabos, crustáceos, peixes e ervas, tendo sofrido alterações nas
cozinhas dos engenhos, ganhando ingredientes como o dendê e o amendoim. Atualmente, em Salvador, a comida é
servida na Festa dos Meninos, que celebra o dia dos orixás gêmeos nagôs sincretizados nos santos católicos Cosme
e Damião.

CULTURAS AFRICANAS NO BRASIL
A cultura africana, durante o período da escravidão, sobreviveu à opressão
europeia por meio de estratégias como o sincretismo entre as culturas. A mistura
de ritmos musicais, religiões e alimentos mostra-se, portanto, uma forma de
resistência que, ao mesmo tempo que fez sobreviver a cultura africana, trouxe
também diversidade para a brasileira.

POMBO, Nívia. Cardápio Brasil. Nossa História. São Paulo: Vera Cruz, ano 3, n. 29, mar. 2006. p. 33-4.

Roteiro de trabalho
1. Retire argumentos do primeiro texto para explicar de que maneira a cultura do Brasil colonial foi levada
para a África.
2. Explique em que medida a culinária retrata uma síntese cultural no Brasil.
3. Por que o acarajé baiano pôde ser tombado como patrimônio da cultura imaterial do Brasil?
4. Faça uma pesquisa em jornais, livros, revistas e sites sobre outras possíveis influências brasileiras na África.
Dirija sua pesquisa para os países que estiveram diretamente relacionados com o Brasil no período de vigência do tráfico de escravizados. Caso seja necessário, retome o item Os africanos no Brasil para verificar
que regiões e países podem ser pesquisados. Por fim, responda: De que maneira a história brasileira interferiu na história de países africanos?

CULTURAS AFRICANAS NO BRASIL
a expressão batucada para designar as rodas, que,
mais tarde, seriam sinônimo de rodas de samba. Durante o batuque, para sair da roda, a dançarina deveria
encostar o umbigo no umbigo de outro dançarino que
entrava. No idioma banto-quimbundo isso é denominado semba, provável origem da palavra samba.

Geraldo Gomes/Opção Brasil Imagens

Biblioteca Digital Luso Brasileira

Podemos facilmente perceber a presença africana
na origem da música brasileira e de algumas festas
populares nacionais. O batuque, dança originária do
Congo e de Angola, era praticado no Brasil pelos africanos e consistia em uma roda com uma dançarina ao
centro e o acompanhamento de um violeiro. Daí surgiu

 Batuque em São Paulo, de Nachtmann, Spix e Martius, cerca de 1823-1831.
Litogravura, 46 x 59 cm.

Antes de passar à seção seguinte, os estudantes podem ser questionados
sobre mais exemplos desse sincretismo cultural, com relação a outros elementos
de culinária, música, dança, vestimentas, padrões de beleza e religiosidade.

 Apresentação de congada em Catalão (GO). Foto
de 2007.

AFRO-BRASILEIROS
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PESQUISA

Roteiro de trabalho

2. Indique a origem específica desse elemento e procure explicar de que modo ele chegou ao Brasil, em que
região se estabeleceu e em que período. Consulte sempre mais de uma fonte para verificar a confiabilidade
das informações e obter dados mais precisos.
3. Faça o registro de suas descobertas explicando o trajeto percorrido pelo elemento cultural da África ao
Brasil. Inclua imagens e, eventualmente, vídeos.
4. O registro deve resultar em uma apresentação na forma de postagens que podem ser reproduzidas em
redes sociais e visitadas por pessoas a convite de vocês. Não se esqueça de incluir legendas explicativas
para as imagens, com a contextualização histórica do elemento cultural africano que se enraizou no Brasil.

A PERSISTÊNCIA DOS CONFLITOS
NO BRASIL ATUAL

Para facilitar a divulgação dos resultados da pesquisa nas redes sociais, sugere-se a criação de uma hashtag (#), que todas as publicações devem indicar, para
facilitar a busca pelos estudantes.

Coleção G. Ermakoff

A história das culturas africanas no Brasil se confunde com a própria constituição da identidade brasileira.
Entretanto, em uma sociedade hierarquizada como
é a brasileira, o colonizador, homem branco europeu,
colocou-se como dominador que se afirmou colocando sua cultura como modelo de superioridade a ser seguido pelos colonizados. Quanto às culturas africanas
e indígenas, eram consideradas inferiores ou mesmo
como não culturas. Conforme indica Lilia Schwarcz:
[...] a escravidão foi bem mais que um sistema
econômico: ela moldou condutas, definiu desigualdades sociais, fez de raça e cor marcadores de diferença fundamentais, ordenou etiquetas de mando
e obediência, e criou uma sociedade condicionada
pelo paternalismo e por uma hierarquia muito estrita.
SCHWARCZ, Lilia M. Sobre o autoritarismo brasileiro.
São Paulo: Companhia das Letras. 2019. Edição e-book.

A abolição da escravatura, em 1888, poderia ser o
marco de uma história que seria reescrita. Mas aconteceu o contrário: uma estrutura de preconceitos nem
sempre explicitados continuou a definir lugares sociais
com base na cor. Além disso, não foi criada, com a
abolição, uma política de Estado que promovesse, para
uma população que havia sido legalmente escravizada
por mais de três séculos, a cidadania plena que a República e a própria abolição pareciam prometer.

 Ama de leite em Pernambuco, foto de Alberto Henschel, 1874 .
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A pesquisa pode ser feita na biblioteca da escola ou na sala de aula, com o
uso de celulares.

BNCC

1. Você pode buscar elementos relacionados à música, culinária, dança, língua, enfim, a qualquer aspecto
do universo da cultura. Destaque imagens, trechos de textos ou de vídeos que façam referência a esse
elemento cultural.

A habilidade EM13CHS101 será empregada em uma pesquisa que se valerá de
diversos recursos para se obter informações sobre as raízes africanas da cultura brasileira.

Os estudantes podem ser divididos em pequenos grupos para realizar esta
atividade. Podem, também, determinar previamente qual objeto, prática ou
processo será estudado: por exemplo, um grupo fica com culinária, outro com
música, outro com produção de objetos de arte, e outro, ainda, com questões
linguísticas ou religiosas.

EM13CHS101

No item Culturas africanas no Brasil, vimos alguns exemplos de como elementos das culturas africanas se
enraizaram na formação cultural brasileira. Vamos agora fazer uma pesquisa para buscar outros exemplos disso. O
principal objetivo é ampliar nossos conhecimentos sobre as origens africanas da cultura brasileira. Siga as orientações do Roteiro de trabalho.

Esta atividade tem como objetivo ampliar o conhecimento dos estudantes
acerca da diversidade cultural de seu país. Ao estudar elementos do próprio
cotidiano, investigando suas raízes, eles poderão avaliar quais deles são oriundos
dos povos africanos que para cá vieram escravizados durante a colonização e o
império. Valorize a apresentação dos resultados da pesquisa, pois ela pode gerar
um painel que evidencie tanto a diversidade cultural como a grande presença de
elementos da cultura africana na cultura brasileira.

Roteiro de trabalho
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Habilidade (EM13CHS101)
Identificar, analisar e comparar diferentes fontes e narrativas expressas
em diversas linguagens, com vistas
à compreensão de ideias filosóficas
e de processos e eventos históricos,
geográficos, políticos, econômicos,
sociais, ambientais e culturais.

AFRO-BRASILEIROS
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EM13CHS101
BNCC

No item Culturas africanas no Brasil, vimos alguns exemplos de como elementos das culturas africanas se
enraizaram na formação cultural brasileira. Vamos agora fazer uma pesquisa para buscar outros exemplos disso. O
principal objetivo é ampliar nossos conhecimentos sobre as origens africanas da cultura brasileira. Siga as orientações do Roteiro de trabalho.

!"#$%&'#!(%!$')*)+,#
1. Você pode buscar elementos relacionados à música, culinária, dança, língua, enfim, a qualquer aspecto
do universo da cultura. Destaque imagens, trechos de textos ou de vídeos que façam referência a esse
elemento cultural.
2. Indique a origem específica desse elemento e procure explicar de que modo ele chegou ao Brasil, em que
região se estabeleceu e em que período. Consulte sempre mais de uma fonte para verificar a confiabilidade
das informações e obter dados mais precisos.

A abolição da escravidão brasileira ocorreu com base em um projeto gradual
de transição para o trabalho livre. Esse processo, contudo, não incluiu nenhum
investimento para integrar o liberto na sociedade como um cidadão livre. Ao
contrário, após a abolição, continuou a ser alimentada uma rede de preconceitos
raciais que rebaixavam socialmente o liberto, sem mencionar as teorias científicas
existentes no período, como a eugenia, que classificava as raças como inferiores e
superiores. Assim, neste item vamos explorar o significado do racismo não apenas
como herança da escravidão, mas também como elemento persistente e reiterado
que alimenta a divisão social na sociedade brasileira. Ou seja, a questão racial no
Brasil necessita ser considerada ao analisarmos o sentido da desigualdade brasileira.

3. Faça o registro de suas descobertas explicando o trajeto percorrido pelo elemento cultural da África ao
Brasil. Inclua imagens e, eventualmente, vídeos.
4. O registro deve resultar em uma apresentação na forma de postagens que podem ser reproduzidas em
redes sociais e visitadas por pessoas a convite de vocês. Não se esqueça de incluir legendas explicativas
para as imagens, com a contextualização histórica do elemento cultural africano que se enraizou no Brasil.
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Coleção G. Ermakoff

A história das culturas africanas no Brasil se confunde com a própria constituição da identidade brasileira.
Entretanto, em uma sociedade hierarquizada como
é a brasileira, o colonizador, homem branco europeu,
colocou-se como dominador que se afirmou colocando sua cultura como modelo de superioridade a ser seguido pelos colonizados. Quanto às culturas africanas
e indígenas, eram consideradas inferiores ou mesmo
como não culturas. Conforme indica Lilia Schwarcz:
[...] a escravidão foi bem mais que um sistema
econômico: ela moldou condutas, definiu desigualdades sociais, fez de raça e cor marcadores de diferença fundamentais, ordenou etiquetas de mando
e obediência, e criou uma sociedade condicionada
pelo paternalismo e por uma hierarquia muito estrita.
SCHWARCZ, Lilia M. Sobre o autoritarismo brasileiro.
São Paulo: Companhia das Letras. 2019. Edição e-book.

A abolição da escravatura, em 1888, poderia ser o
marco de uma história que seria reescrita. Mas aconteceu o contrário: uma estrutura de preconceitos nem
sempre explicitados continuou a definir lugares sociais
com base na cor. Além disso, não foi criada, com a
abolição, uma política de Estado que promovesse, para
uma população que havia sido legalmente escravizada
por mais de três séculos, a cidadania plena que a República e a própria abolição pareciam prometer.
-.

Ama de leite em Pernambuco, foto de Alberto Henschel, 1874 .
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Analisar situações da vida cotidiana,
estilos de vida, valores, condutas etc.,
desnaturalizando e problematizando
formas de desigualdade, preconceito, intolerância e discriminação, e
identificar ações que promovam os
Direitos Humanos, a solidariedade e
o respeito às diferenças e às liberdades individuais.

O século XXI comprova que
estamos muito distantes de uma
democracia racial, uma vez que os
dados estatísticos relacionados à
sociedade brasileira nos mostram
que as pessoas negras são as que
mais morrem, mais são encarceradas, sofrem maior violência policial e todo tipo de discriminação
em seu cotidiano. Por outro lado,
cresceu, no censo demográfico,
o percentual de pessoas que se
declaram negras (pretas ou pardas). Isso indica o crescimento do
reconhecimento da negritude de
parte da população. Segundo Lilia
Schwarcz, em 1995, 44,9% da população brasileira se declarava negra; em 2009 esse percentual havia subido para 51,1%, enquanto o
percentual dos que se declaravam
brancos caiu, no mesmo período,
de 54,5% para 48,2%.

Marcha da Consciência Negra. São Paulo (SP), 2019. Para lutar por seus direitos, o povo
negro do Brasil se organiza em movimentos e coletivos e exige a igualdade racial. Essa
marcha, que se realiza em 20 de novembro, dia da Consciência Negra, é um dos atos
que reivindicam esses direitos.
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Habilidade (EM13CHS502)

Nesta seção apresentaremos aos estudantes
a metodologia de pesquisa qualitativa propondo
a realização de grupos focais para a questão
racial e o processo de constituição de nossa
identidade com base em culturas africanas. É
importante que eles sigam de maneira rigorosa
o Roteiro de trabalho para que possam
acompanhar o mínimo de passos metodológicos
necessários para realizar esse tipo de pesquisa.
Como esta proposta envolve a participação
de convidados, é preciso tomar o cuidado de
acolher as pessoas e fornecer as explicações
necessárias sobre os objetivos do trabalho,
esclarecendo sempre que a identidade de todos
será preservada ao se divulgarem os resultados
do trabalho.

B I LI DA

DE

Identificar, analisar e discutir as
circunstâncias históricas, geográficas, políticas, econômicas, sociais,
ambientais e culturais de matrizes
conceituais (etnocentrismo, racismo,
evolução, modernidade, cooperativismo/desenvolvimento etc.), avaliando
criticamente seu significado histórico e comparando-as a narrativas
que contemplem outros agentes e
discursos.

Ricardo Bastos/Fotoarena

Habilidade (EM13CHS102)
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Vamos utilizar uma metodologia de pesquisa qualitativa para analisar como determinado grupo compreende a questão racial no Brasil e nossa relação com as culturas africanas no processo de constituição da identidade brasileira. Para isso vamos organizar dois grupos focais. Assim, vamos convidar algumas pessoas para uma
roda de conversa, que, nesse caso, não será somente um bate-papo, e sim uma estratégia de pesquisa. Siga os
passos do Roteiro de trabalho.
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1. Elaboração do roteiro. O primeiro passo será a elaboração de um roteiro para que possamos, na roda de
conversa, atingir nosso objetivo. Mas não basta perguntar se as pessoas têm ou não preconceito racial: será
necessário criar um conjunto de perguntas que alimente uma conversa na qual as pessoas vão dizendo o
que pensam. Caberá ao grupo, posteriormente, interpretar o significado dessas falas. Para criar o roteiro,
imaginem uma conversa de até 30 minutos com um grupo composto de cinco a dez pessoas. É importante
mencionar o objetivo da pesquisa e informar aos participantes que seus nomes não serão divulgados.
2. Formação do grupo para a roda de conversa. Para criar o grupo que participará da roda de conversa,
convidem pais e/ou responsáveis de alunos da escola. É importante, porém, que esses convidados não
pertençam ao círculo mais próximo dos alunos do grupo, pois não é recomendável que essa conversa seja
realizada com pessoas com quem já convivemos. É importante também que o grupo seja etariamente diversificado; por exemplo, podem ser incluídos irmãos mais velhos de alunos da escola. No mesmo sentido, pode-se decidir que o grupo será composto apenas de pessoas negras, ou apenas de pessoas brancas, ou de
pessoas brancas e negras: certamente, o resultado da pesquisa vai variar conforme a composição do grupo.
3. Local e hora. Verifiquem um lugar na escola e combinem com o professor o horário e o lugar em que a roda
de conversa será realizada. É importante que seja um espaço silencioso e sem a presença de outras pessoas.
4. O evento. No dia da roda de conversa, explique novamente às pessoas os objetivos do trabalho e agradeça
a presença de todos. Explique como será a entrevista, que acontece como espaço livre de conversa com
perguntas dirigidas pelo grupo. É importante não deixar que o assunto se desvie muito: caberá ao grupo
atuar como um mediador dessa conversa, a fim de que ela não fuja de seus objetivos. Gravem a roda de
conversa, por exemplo, com um telefone celular; assim ficará bem mais fácil recordar, depois, o que foi dito.
Mas lembrem-se: é preciso pedir autorização para esse registro.
-.
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A habilidade EM13CHS102 será empregada, ao se tratar, na pesquisa, o tema do
racismo, realizando uma avaliação crítica das falas dos entrevistados. Já a habilidade
EM13CHS502 será utilizada na pesquisa ao se discutirem as formas de desigualdade
e preconceito existentes no Brasil, levando em conta os aspectos raciais.

(6789:6$;8$7:<=<>?6$
É importante que os estudantes sigam de maneira rigorosa as orientações do Roteiro de trabalho para que possam construir uma metodologia de pesquisa qualitativa. O relatório final da pesquisa e a apresentação deles podem se constituir em importante objeto de avaliação.
Além disso, as apresentações podem sensibilizá-los e promover debates enriquecedores sobre a presença das culturas africanas no Brasil e o
significado do racismo em nossa sociedade, que pode estar presente também na vida de muitos deles.
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Este capítulo buscou contextualizar a história dos afro-brasileiros partindo da história do continente africano,
que, com a chegada dos europeus, teve sua sociedade alterada em muitos níveis. Com a inserção do comércio
de escravizados no século XV na África, vários deles foram trazidos ao Brasil para trabalharem na agricultura da
colônia. Sua música, linguagem, culinária, danças e outras formas de expressão artística constituíram, por sua vez,
a cultura brasileira e seu modo de vida.
!"#
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1. Que denúncias o poeta faz nos dois poemas?
O poeta denuncia o fato de a abolição não ter sido suficiente para acabar com o preconceito
racial no país, sendo que no segundo poema a mulher é julgada pela sua cor.

2. Por que no primeiro poema o negro teria entrado pelo “cano”?
A Lei Áurea não foi eficaz de fato. Aboliu a escravidão, mas não inseriu o negro no mercado
de trabalho nem criou condições para sua escolarização; tampouco acabou com o preconceito
racial no país, condenando muitos a vidas miseráveis.

4. Em grupo, reflitam sobre possíveis práticas e ações de combate ao racismo
na sua comunidade escolar. Em seguida, organizem uma roda de conversa, partilhem as ideias de cada grupo e escolham pelo menos uma ação
proposta e coloquem-na em prática.
Para esta atividade, trechos do livro Pequeno manual antirracista (citado na seção Ler, assistir, navegar) podem ser usados como base quanto ao que pode ser feito na comunidade.

HA

Identificar diversas formas de violência (física, simbólica, psicológica etc.),
suas principais vítimas, suas causas
sociais, psicológicas e afetivas, seus
significados e usos políticos, sociais
e culturais, discutindo e avaliando
mecanismos para combatê-las, com
base em argumentos éticos.

5. Análise e relatório. Uma vez realizada a entrevista, organizem um quadro em que as linhas informem as
perguntas e as colunas, o nome dos entrevistados. Veja o exemplo:
Perguntas

Entrevistado 1

Entrevistado 2

Entrevistado 3

Entrevistado 4

Pergunta 1
Pergunta 2
O grupo deve se dividir para registrar no quadro o que foi dito por cada entrevistado sobre cada pergunta.
Com isso, vocês poderão visualizar a organização do conteúdo que foi conversado.
O próximo passo será analisar o conteúdo da roda de conversa. As falas foram mais concordantes ou discordantes? Que questões relacionadas ao preconceito racial e à identidade cultural brasileira foram mais enfatizadas? Com base nessa análise, formulem uma conclusão do grupo sobre as respostas dos entrevistados às
perguntas; vocês podem citar trechos das falas dos participantes da roda para fundamentar as conclusões
do grupo. Por fim, organizem uma apresentação para a turma das principais conclusões do seu grupo e
comparem-nas com as apresentadas pelos demais grupos.

RELEITURA

B I LI DA

B I LI DA

DE

Os estudantes precisam ser questionados sobre cenas em que alguém é julgado pela sua cor,
como presumir sua profissão, grau de estudo, classe econômica ou até índole.

Habilidade (EM13CHS503)

DE

3. Você conhece casos como o do segundo poema, uma cena que “se repete frequentemente”? Relate e explique o seu significado no contexto da
sociedade brasileira.

Identificar, analisar e discutir as
circunstâncias históricas, geográficas, políticas, econômicas, sociais,
ambientais e culturais de matrizes
conceituais (etnocentrismo, racismo,
evolução, modernidade, cooperativismo/desenvolvimento etc.), avaliando
criticamente seu significado histórico e comparando-as a narrativas
que contemplem outros agentes e
discursos.

HA

Roteiro de trabalho

BNCC

Habilidade (EM13CHS102)

HA

Esta atividade trabalha também a habilidade EM13CHS503 por meio de uma
narrativa que foca o afrodescendente como vítima de diversas formas de violência
empregadas no Brasil. Espera-se que os estudantes comparem as agressões do
período escravocrata com as práticas racistas atuais, de maneira a se tornarem
cidadãos éticos, preparados para combatê-las.

L I DA
S
DE

diversos livros publicados e é ícone na luta contra o racismo e nas denúncias de
desigualdade social. Em 1958, recebeu o título de Personalidade Negra, no 70 º
aniversário da Abolição, conferido pela Associação Cultural do Negro em São Paulo.
Os dois poemas mostram como a escravidão foi abolida, mas como uma
estrutura de preconceitos e novas formas de rebaixamento social foram criadas.
Esta atividade aborda a habilidade EM13CHS102 por meio da análise dos
poemas, que servem como narrativa do momento pós-abolição no Brasil. Espera-se que os estudantes possam identificar as novas formas de opressão empregadas
para embasar o racismo, mesmo depois de a Lei Áurea ter sido promulgada, de
modo a torná-los críticos quanto aos preconceitos existentes na sociedade brasileira.

BI

EM13CHS102 EM13CHS503
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Leia o poema a seguir, do poeta negro Carlos de Assumpção (1927-), e siga as orientações do Roteiro de
trabalho.
História
No ano de um mil
oitocentos e oitenta e oito
foi feita uma lei de ouro
que acabava com a escravidão
depois se verificou
que foi engano
o ouro era falso
e o negro entrou pelo cano
O caso de tia Ana
Batem na porta da rua
Vai atender a quem bateu
— Vá chamar um dos donos da casa seu patrão ou sua patroa
— A dona da casa sou eu
A pessoa muda de tom de repente
— Oh Senhora me perdoa
Esta cena se repete frequentemente
ASSUMPÇÃO, Carlos de. Não pararei de gritar. São Paulo: Companhia das Letras, 2020. Edição e-book.

Roteiro de trabalho
1. Que denúncias o poeta faz nos dois poemas?
2. Por que no primeiro poema o negro teria entrado pelo “cano”?
3. Você conhece casos como o do segundo poema, uma cena que “se repete frequentemente”? Relate e
explique o seu significado no contexto da sociedade brasileira.
4. Em grupo, reflitam sobre possíveis práticas e ações de combate ao racismo na sua comunidade escolar. Em
seguida, organizem uma roda de conversa, partilhem as ideias de cada grupo e escolham pelo menos uma
ação proposta e coloquem-na em prática.
AFRO-BRASILEIROS
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LER, ASSISTIR, NAVEGAR

Divulgação

LER, ASSISTIR, NAVEGAR

Divulgação

RIBEIRO, Djamila. Pequeno manual antirracista. São Paulo, Companhia das Letras, 2019.
O livro aborda um conjunto de indicações que ajudam a identificar o racismo em nossa sociedade, assim como estratégias de luta contra ele.

Reprodução

DEL PRIORE, Mary; VENÂNCIO, Renato Pinto. Ancestrais. Rio de Janeiro: Campus, 2004.
Retoma a história da África atlântica desde o período anterior à presença europeia no continente. Analisa o tráfico negreiro e suas consequências para os reinos africanos, além de
examinar casos específicos, como os de Senegâmbia, Congo, Angola e Costa do Marfim. Traz
muitas imagens que revelam como os europeus viam os povos africanos.

Reprodução

Divulgação

MUSEU Afrobrasil. Disponível em: http://www.museuafrobrasil.org.br/.
Acesso em: 15 ago. 2020.
Portal que tem como finalidade a valorização da produção cultural afro-brasileira. Possui um acervo digital que permite acessar um grande número de
obras de diferentes culturas e períodos históricos.

Corra! Direção de Jordan Peele. Estados Unidos, 2017. (104 min).
História de um jovem negro que vai conhecer a família de sua namorada e depara com uma
discriminação velada. O filme permite discutir as formas pelas quais os negros são afetados
pelo racismo.

66

Divulgação

LOPES, Nei. Dicionário escolar afro-brasileiro. São Paulo: Selo Negro, 2006.
Reúne verbetes sobre temas relacionados ao universo afro-brasileiro em linguagem bastante
acessível. Permite resgatar as culturas africanas e sua conexão com a história brasileira.

O livro Pequeno manual antirracista pode ser adotado como material
paradidático, em conjunto com outras disciplinas, para um projeto mais abrangente
de engajamento da comunidade escolar. As ações apontadas pela autora podem
se tornar temas de seminários, pequenos documentários e rodas de conversa,
com o envolvimento de toda a escola.
O Dicionário escolar afro-brasileiro, assim como o site do Museu Afrobrasil,
podem ser sugeridos como fonte de trabalho para a atividade da seção Pesquisa,
na página 62 deste capítulo.
O filme Corra! pode ser apresentado em uma sessão de cinema. Se achar
interessante, sugira que os estudantes elaborem um roteiro de análise com base
no modo como o racismo é analisado no filme.

AH! BRANCO, dá um tempo! Direção de Matheus Lima. Brasil, 2015. (21 min).
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=CykGViSzDbk. Acesso em: 20
mai. 2020.
Minidocumentário produzido com base em campanha homônima realizada na
Universidade de Brasília (UnB). Nele, estudantes negros dão depoimentos em que
expressam os modos como lidam com a questão do racismo dentro da própria
universidade.

CAPÍTULO 3
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ENEM
1. C
2. A
3. E
4. C

Referências bibliográficas complementares
Brasil: DNA África. Direção de Mônica Monteiro. Brasil, 2016. (53 min).
O documentário narra a história de cinco brasileiros que se submeteram a um teste de DNA e descobriram
que possuem raízes africanas. O desenrolar de suas reações e vidas é abordado na obra.
Coleção Feminismos Plurais
Organizada pela filósofa Djamila Ribeiro e publicada pela editora Pólen, esta coleção de livros, que ainda
está em curso, visa abordar a questão do feminismo negro sob diversos prismas: o lugar de fala, a prisão e a
apropriação cultural africana, por exemplo.
GOMES, Simone Caputo. Cabo Verde: literatura em chão de cultura. Cotia: Ateliê/Praia/Instituto da Biblioteca
Nacional do Livro, 2008.
Neste livro, a professora da Universidade de São Paulo compila parte de sua pesquisa sobre Cabo Verde e
suas relações com o Brasil. Seus capítulos abordam a música, a literatura e outros aspectos culturais de ambos
os países.
MASP. Disponível em: https://masp.org.br/exposicoes/historias-afro-atlanticas. Acesso em: 5 set. 2020.
O Masp abrigou a exposição “Histórias afro-atlânticas”, que apresentou uma seleção de 450 trabalhos de 214
artistas, do século XVI ao século XXI, sobre a África, as Américas, o Caribe e também a Europa, com foco
principal na escravidão e na cultura africana. Na página indicada, é possível ver boa parte do acervo exposto.

ATIVIDADE COMPLEMENTAR
O poema “Navio negreiro”, de Castro Alves, é uma das principais obras da literatura brasileira. Ele foi composto
no final do século XIX por esse escritor baiano que lutava intensamente pelo abolicionismo. Esta poesia narra a
viagem de um navio tumbeiro da África ao Brasil. Em seis fragmentos, retrata a violência contra os escravos nas
embarcações, seu aprisionamento ainda no continente africano, e culpa o Brasil recém-independente por perpetuar
a escravidão, em vez de dar liberdade a todos.
Pela sua fama, o texto já foi muitas vezes adaptado e parodiado. Abaixo você encontrará uma versão do poema
em forma de rap, composto por Slim Rimografia, adaptado à situação brasileira do século XXI.
Depois da leitura do rap, responda às questões do Roteiro de trabalho.
Navio negreiro
Slim Rimografia

Estamos em pleno mar,
Embarcações de ferro e aço,
Onde pessoas disputam
Palmo a palmo por um espaço.

Homens de pele escura
Sem sobrenome importante,
Filhos de reis e rainhas
De uma terra tão distante.

Nesse imenso rio negro
De piche e asfalto
Cristo observa tudo calado,
De braços abertos lá do alto.

O mar separa o Brasil da África,
Um rio separa as periferias
Das mansões de magnatas.

Onde a lei do silêncio
Impede que ecoe o grito do morro,
Dos poetas em barracos sem forro,
Que clamam por socorro.
206

Capítulo 3

Uniformes diferenciam
Funcionários e patrões.
A cor denuncia
As vítimas de antigas explorações.
[...]

Tem um pouco de navio negreiro
Na música, na poesia,
Na dança, nas artes,
E em cada panela vazia.

Tem um pouco de navio negreiro
Em cada mão que pede esmola,
Em cada beco ou viela,
Em cada criança longe da escola.

Tem um pouco de navio negreiro
No futebol, no Carnaval,
No azeite de dendê, no acarajé
E no nosso Código Penal.

Tem um pouco de navio negreiro
Na viola, no pandeiro,
No atabaque, no cordel,
Na enxada e no tempero.

Tem um pouco de navio negreiro
No reflexo em frente ao espelho,
Dos que lutaram e morreram
Pra não viver de joelhos.

Tem um pouco de navio negreiro
Na igreja e nos terreiros,
Nos santos, nos orixás,
Nas benzedeiras e nos obreiros.

Tem um pouco de navio negreiro
Em cada conquista, em cada vitória,
Na pele, na memória, no coração,
Na minha, na sua, na nossa história.

Tem um pouco de navio negreiro
No crucifixo, no patuá,
No cabelo sarará, na mulata, no crioulo,
E na cumbuca de munguzá.

Tem um pouco de navio negreiro
Em cada brasileiro,
Tem um pouco de navio negreiro.

A habilidade EM13CHS106 será trabalhada a partir da leitura do poema de Castro
Alves, “Navio negreiro”, e da canção de mesmo título de Slim Rimografia. Espera-se que
os estudantes comparem a temática das obras de modo a identificar a permanência
de práticas violentas em dois momentos históricos diferentes no Brasil, para, assim,
tornarem-se mais críticos e conscientes das desigualdades existentes no país.

Roteiro de trabalho
1. Procure na internet o poema original de Castro Alves. Faça uma leitura
dele com os colegas.
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RIMOGRAFIA, Slim. O navio negreiro/Castro Alves; adaptação de Slim Rimografia;
ilustrações de Grupo Opni. São Paulo: Panda Books, 2011. p. 9.

HA

É... Tem um pouco de navio negreiro
Debaixo de cada viaduto,
Em cada lágrima derramada,
Em cada mãe que veste luto,

BNCC

Habilidade (EM13CHS106)
Utilizar as linguagens cartográfica,
gráfica e iconográfica, diferentes gêneros textuais e tecnologias digitais
de informação e comunicação de
forma crítica, significativa, reflexiva
e ética nas diversas práticas sociais,
incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e difundir informações,
produzir conhecimentos, resolver
problemas e exercer protagonismo
e autoria na vida pessoal e coletiva.

Alguns estudantes podem ser convidados a preparar uma leitura em voz alta do poema para
a sala toda. Segue o site do Domínio Público em que se pode ler o texto: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000068.pdf. Acesso em: 5 set. 2020.

2. Procure o rap de Slim Rimografia na internet para ouvi-lo.
É possível encontrar o rap em sites na internet tanto em vídeo como para audição.

3. Que elementos desse rap nos permitem dizer que ele é uma adaptação do poema de Castro Alves? O que
eles apresentam de semelhante?
Ambos os textos fazem referência à escravidão e à vinda de africanos ao Brasil, com enfoque na violência empregada contra eles. Vemos
que os versos iniciais do poema e da canção são os mesmos, para ajudar a remeter à obra original.

4. De acordo com a letra do rap, a escravidão acabou no Brasil com a abolição, em 1888? Justifique sua resposta com elementos da canção.
Não. O compositor afirma que há ainda “um pouco de navio negreiro” no Brasil, porém de modo diverso: na desigualdade social, na
cultura marginalizada, no racismo, na violência policial, por exemplo. Qualquer um dos versos das estrofes iniciadas por “Tem um pouco
de navio negreiro” pode ser citado como justificativa.

5. Como a cultura africana é empregada na canção? Que importância é conferida a ela pelo músico?
A cultura africana aparece lado a lado com a violência, como remanescente da escravidão. Porém, ela recebe conotação positiva, uma vez
que marca a resistência dessa população. Vale ainda mencionar o sincretismo pelo qual ela passou, ao ser integrada às culturas indígena
e portuguesa.
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Família de indígenas da etnia Tuyuka da

Aldeia Utapinopona, Manaus (AM), 2018.

Luciola Zvarick
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O BRASIL
AMAZÔNICO

povos originários, nem das levas de migrantes que
foram para a Amazônia em busca de trabalho. Já no
século XX, destacam-se os projetos criados durante a
ditadura militar (1964-1985), que buscaram alavancar o
desenvolvimento econômico na região, mas colocaram
em risco a floresta e desconsideraram as populações que
a habitam. Ao longo do capítulo, as atividades propostas
solicitam dos estudantes que reflitam sobre os problemas
atuais da região, marcados pela devastação da floresta e
pelas novas perspectivas de garantir o desenvolvimento
sustentável da região.
A começar, as imagens que abrem este capítulo
evidenciam os sujeitos que serão protagonistas deste
estudo: as populações ribeirinhas, os povos indígenas
e a floresta. Antes mesmo de iniciar o capítulo, os
estudantes podem ser questionados sobre o que vem
à mente quando pensam na região amazônica. As fotos,
então, podem ser apresentadas para um confronto com
as respostas deles: A Amazônia é só isso? Rios e floresta?
E a diversidade cultural? E o parque industrial que cresce
exponencialmente na região na atualidade? E os conflitos
entre madeireiros e povos nativos?

A

região amazônica abriga mais da metade da população indígena brasileira, ou seja, cerca
de 433 mil pessoas, conforme o Censo 2010. No Amazonas vivem 64 povos diferentes; em
Rondônia, 29; no Pará, 41; no Acre, 13; em Roraima, 11; no Tocantins, 10; e no Amapá, 9,
conforme dados do Instituto Socioambiental.
Ao observarmos a divisão administrativa do Brasil em regiões, verificamos que a região Norte é
composta dos estados citados acima (Amazonas, Pará, Tocantins, Amapá, Rondônia, Acre e Roraima).
No entanto, o que se denomina Amazônia é uma porção do globo terrestre coberta por florestas
tropicais, mais especificamente equatoriais. A Floresta Amazônica ultrapassa as fronteiras de vários
países: Brasil, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. A
área total da floresta é de aproximadamente 6,5 milhões de quilômetros quadrados, e, destes, cerca
de 5 milhões estão em território brasileiro. No Brasil, a chamada Amazônia Legal extrapola a região
Norte, atingindo os estados do Mato Grosso e do Maranhão.
Assim, ao estudarmos uma cultura que se pode chamar de amazônica, estamos fazendo referência à confluência de vários aspectos. Não se pode separar a história dos estados da região Norte da
história da própria Floresta Amazônica.
Na região da Amazônia, destacamos a grande presença de povos indígenas; mas ela também foi
ocupada por africanos escravizados e colonizadores portugueses, além de invasores espanhóis e franceses. Trata-se, portanto, de uma região com uma imensa diversidade natural e cultural que construiu
uma história particular.
No entanto, essa diversidade resultou também em muitos conflitos, que ainda se fazem presentes
na atualidade. Durante o período colonial, foram os europeus que procuraram se apropriar das terras
amazônicas, dominando os povos indígenas e trazendo os africanos para trabalhar como cativos.
Hoje, ocorre a luta pela posse de terras e riquezas da floresta, como madeiras, pedras preciosas e
produtos extrativistas. Por isso, coloca-se até o presente a necessidade de conciliar a conservação
das terras amazônicas, uma das maiores riquezas naturais do planeta, e permitir que as pessoas que
ocupam essas terras vivam com dignidade, respeitando as diferenças culturais.

O QUE
VAMOS

ESTUDAR

Alex Robinson Photography/Getty Images

Este capítulo visa estudar as particularidades da
região amazônica em relação à formação histórica e
social do restante do Brasil. Não é possível falar da
história da Amazônia sem estabelecer ligações entre a
floresta, os povos indígenas, o processo de colonização,
as disputas de terras, os seringueiros, enfim, há toda
uma complexidade de relações que se construíram
nesses vários séculos.
Na primeira parte do capítulo, percorre-se o longo
período da colonização portuguesa no território
amazônico, com especial atenção para a análise dos
conflitos entre colonos, jesuítas e povos indígenas. Em
seguida, o debate sobre o período do império revela
a permanência de certas tensões, especialmente as
relacionadas com a exploração do trabalho escravo
indígena. A revolta da Cabanagem é vista como um
movimento social que explicitou essas diferentes tensões
e conflitos. No final do século XIX, a história da produção
da borracha e do curto período de desenvolvimento
capitalista na região é apresentada em suas contradições,
uma vez que o crescimento econômico do período
não se refletiu na melhoria das condições de vida dos

Neste capítulo, vamos procurar compreender a história conflituosa da
Amazônia, e refletir sobre os caminhos que ainda podem ser trilhados para
que o ser humano e a floresta consigam conviver, sem que a violência seja
uma das principais marcas dessa relação.

 Vista aérea de povoado ribeirinho, próximo de Belém (PA), 2019.
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Objetivos do capítulo
1. Compreender o longo processo de colonização da região amazônica, as diversas formas de exploração econômica
e seus impactos sobre a população originária e as transformações da floresta.
2. Compreender a diversidade cultural dos povos que habitam a região e as atividades econômicas das populações locais.
3. Propor soluções para práticas de desenvolvimento sustentável na região, tendo em vista possibilidades de ações
de cidadania e a participação popular.
DA ÁR EA

MPETÊNC
I
CO

ESPECÍFIC
AS

AS

BNCC

Competências específicas das Ciências Humanas e Sociais Aplicadas da BNCC

Competências Gerais da BNCC

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

1. Analisar processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais nos âmbitos
local, regional, nacional e mundial em diferentes tempos, a partir da pluralidade de
procedimentos epistemológicos, científicos e tecnológicos, de modo a compreender e
posicionar-se criticamente em relação a eles, considerando diferentes pontos de vista e
tomando decisões baseadas em argumentos e fontes de natureza científica.
3. Analisar e avaliar criticamente as relações de diferentes grupos, povos e sociedades
com a natureza (produção, distribuição e consumo) e seus impactos econômicos e
socioambientais, com vistas à proposição de alternativas que respeitem e promovam a
consciência, a ética socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional,
nacional e global.
5. Identificar e combater as diversas formas de injustiça, preconceito e violência, adotando
princípios éticos, democráticos, inclusivos e solidários, e respeitando os Direitos Humanos.
6. Participar do debate público de forma crítica, respeitando diferentes posições e fazendo
escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade,
autonomia, consciência crítica e responsabilidade.
A competência 1 será trabalhada por meio da leitura de fontes históricas em diversos
formatos, buscando-se uma análise crítica e bem informada dos estudantes. Nas seções Ler
documento, Ler gráficos e na primeira seção Ponto de vista, eles entrarão em contato
com um texto jornalístico, uma tabela e um documentário, respectivamente, enquanto
na seção Narrativas terão contato com um documento atual, escrito por uma liderança
indígena, configurando-se assim oportunidades para a análise de diferentes processos
sociais e ambientais, de perspectivas diversas.
A competência 3 pode ser desenvolvida por meio da seção Narrativas, que apresenta
um texto Marcos Terera e possibilita uma reflexão sobre a relação entre os povos indígenas e
a natureza, na seção Ponto de Vista, que propõe o debate sobre um audiovisual que discute
a ocupação da Amazônia para extração do látex e na seção Ler documento, que apresenta
uma reflexão sobre a noção de desenvolvimento para a Amazônia durante a ditadura militar.
Este capítulo também aborda a competência 5, uma vez que se debruça sobre as
populações ribeirinhas e indígenas da região amazônica. As formas de violência empregadas
contra elas, como a escravidão colonial e por dívida, serão discutidas, para se propor soluções
a posturas antiéticas como essa. Isso é feito na seção Releitura, que discute os efeitos da
colonização exploratória sobre as populações que hoje habitam a região.
Ainda será contemplada a competência 6, pois os estudantes serão diversas vezes
chamados a se posicionarem sobre os temas trabalhados, escrevendo ou apresentando
oralmente suas perspectivas, o que contribuirá para a autonomia e participação cidadã deles.
A segunda seção Ponto de vista solicita aos estudantes que tabulem dados oriundos de
entrevistas para depois apresentar a interpretação deles à turma.
Temas contemporâneos transversais (TCT):
• Educação ambiental.
• Educação para valorização do multiculturalismo nas matrizes históricas e
culturais brasileiras.
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NARRATIVAS

B I LI DA

B I LI DA

DE

NARRATIVAS

DE

Identificar diversas formas de violência (física, simbólica, psicológica etc.),
suas principais vítimas, suas causas
sociais, psicológicas e afetivas, seus
significados e usos políticos, sociais
e culturais, discutindo e avaliando mecanismos para combatê-las,
com base em argumentos éticos.

Página 70
HA

BNCC

Habilidade (EM13CHS503)
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BI

EM13CHS503 EM13CHS504
BNCC

BNCC

Leia este texto de Marcos Terena, que pertence ao povo Xané, como se autodenominam os Terena. Observe
como ele se refere aos saberes dos povos indígenas e as críticas que faz ao homem branco. Em seguida, reflita
sobre o texto a partir do Roteiro de trabalho.
Os direitos humanos do cidadão da selva
Marcos Terena

[...]
Com a chegada dos avanços tecnológicos em nossas comunidades, como a luz, o celular e o computador, agora
podemos acompanhar com maior clareza as incertezas governamentais e as da modernidade. Não estamos isolados
desse mundo que nos cerca nem dissociados dessas questões. Sabemos do potencial energético, ambiental e mineral
dos quase 15% dos territórios que habitamos e cuja demarcação está garantida na Carta Magna.
Não somos minorias étnicas ou restos de povos. Não estamos carentes de um modelo de desenvolvimento que
destrói o meio ambiente e empobrece cada vez mais a sociedade nacional trazendo como consequências a falta de
perspectivas para nossa juventude, a insegurança do bem viver e o conforto para os anciãos, e a falta de incentivo à
pesquisa científica de nossos ecossistemas.
Como primeiras nações, nós sempre buscamos o entendimento e a construção de acordos para o bem comum. E,
no entanto, nunca fomos chamados para uma mesa de diálogo de alto nível junto ao Poder Legislativo, ao Judiciário
e muito menos ao Executivo.
Não se pode confundir nossa indignação com indolências ao defender nossa soberania como seres humanos e
cidadãos de primeira grandeza. Não aceitamos qualquer forma de preconceito, menosprezo ou manifestações escarnecedoras contra nossos princípios de vida, nossas autoridades tradicionais e nosso Brasil.

Sue Cunningham Photographic/Alamy/Fotoarena

O autor do texto selecionado para esta seção
é Marcos Terena, líder indígena, nascido em
1952, em uma pequena aldeia do Mato Grosso
do Sul. Ativista político desde a juventude,
Terena tem se destacado na luta pelos direitos
Habilidade (EM13CHS504)
dos povos originários e foi um dos idealizadores
Analisar e avaliar os impasses
dos Jogos dos Povos Indígenas, evento criado
ético-políticos decorrentes das
em 1996, que tem reunido participantes de
transformações culturais, sociais,
centenas de povos, inclusive do Canadá e da
históricas, científicas e tecnológiGuiana Francesa.
cas no mundo contemporâneo, e
Pode-se destacar para os estudantes que
seus desdobramentos nas atitudes
este é um tipo de texto opinativo, marcado
e nos valores de indivíduos, grupos sociais, sociedades e culturas.
por uma perspectiva autoral e fundado em
argumentos que se constroem com base nas próprias experiências. Por isso, o
exercício de leitura e interpretação deve levar em conta que é preciso identificar as ideias e os argumentos do texto
integrados ao seu contexto de produção bem como as condições históricas de sua autoria. Neste caso, trata-se
de uma liderança indígena que não fala apenas em seu nome, mas no de uma coletividade, com a qual mantém
relações estreitas. É possível destacar, como marcas do texto, o uso dos verbos na primeira pessoa do plural tanto
para se referir aos conhecimentos comuns (“temos valores sagrados”, “ali aprendemos a reconhecer”) quanto para
se dirigir aos interlocutores do governo federal (“Agradecemos essa oferta”).
Esta atividade trabalha a habilidade EM13CHS503 por meio da leitura do texto de Marcos Terena, que reage
às formas de violência vivenciadas pelos povos indígenas e propõe uma perspectiva para combatê-las. A atividade
também contempla a habilidade EM13CHS504 por meio do debate sobre os impasses nas relações entre os indígenas
e os homens brancos, e a necessidade histórica, apontada por Terena, para superar este conflito.
 Marcos Terena (ao centro) acompanhado do chefe Raoni e do cantor Sting, em Altamira (PA), 1988.
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Roteiro de trabalho
1. A chegada da luz, do celular e do computador representou um problema para os povos indígenas na visão
de Marcos Terena? Explique.
Não. O autor acredita que a tecnologia trouxe mais clareza e conhecimento para os indígenas, que passaram a reconhecer, com mais
facilidade, sua própria condição dentro do território nacional.

2. Para ele o desenvolvimento é sempre destrutivo para o meio ambiente? Há diferenças entre o modo como
os indígenas veem o desenvolvimento e o modo como os homens brancos o fazem? Explique.
Terena afirma que as práticas culturais dos povos indígenas estão integradas ao seu entorno e a sua ancestralidade; por isso, eles não
destroem o meio ambiente. Já o modelo de desenvolvimento adotado pelos homens brancos “destrói o meio ambiente e empobrece cada
vez mais a sociedade nacional”.

3. Quem foram Rondon e Dunbar, citados no texto, e que relação tiveram com a Amazônia? Faça uma pesquisa
sobre isso e indique qual foi a relação desses militares com o tema discutido no texto.
O marechal Cândido Rondon (1865-1958) foi um militar brasileiro conhecido por suas expedições ao Mato Grosso e à região amazônica, e
por ter assumido a direção do Serviço de Proteção ao Índio (SNI), criado em 1910. O verbete biográfico elaborado pelo Centro de Pesquisa
e Documentação Contemporânea (CPDOC) da Fundação Getúlio Vargas (FGV) pode ser indicado para os estudantes, embora seja um
texto extenso. Disponível em: http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/candido-mariano-da-silva-rondon. Acesso
em: 6 set. 2020.
Dunbar, como sugere Terena, é um personagem ficcional do romance do escritor estadunidense Michael Blake, intitulado Dança com
lobos, cuja adaptação homônima para o cinema foi um grande sucesso de bilheteria nos anos 1990. Na narrativa, John Dunbar, um oficial
condecorado da cavalaria, passa a lutar ao lado do povo indígena Sioux, depois de ser “adotado” por eles e rever seus valores. Além
dos dados que a pesquisa pode revelar, os estudantes precisam reconhecer que a citação de Terena a dois homens brancos que lutaram
pelos povos indígenas aponta que, embora se trate de compromissos individuais louváveis, não há uma política permanente de respeito
aos direitos dos povos indígenas.

4. O que os povos indígenas teriam a ensinar para os homens brancos, de acordo com o texto?
Para demonstrar seu ponto de vista, Terena utiliza um vocabulário próprio das sociedades não indígenas (universidades, bússola magnética, mudanças climáticas e economia de mercado), criando, assim, uma equivalência entre a cultura indígena e a do homem branco.
Assim, ele argumenta que os brancos precisariam reconhecer que os povos indígenas têm a própria sabedoria e cosmovisão, e que desse
modo poderiam aprender a ter uma nova relação com o planeta.
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COLONIZAÇÃO EUROPEIA E DISPUTAS
NA AMAZÔNIA

Temos valores sagrados que a visão da sociedade moderna não consegue enxergar. Sabemos conversar com as
estrelas, com a lua, com a chuva e com o vento. Não temos hospícios ou asilos. Nossa relação com o Grande Espírito
é sagrada e forte. Não dividimos Deus em seitas, igrejas ou líderes humanos que pecam ao transformar essa relação
em mercados econômicos ou currais eleitorais para acordos políticos.
Lá, nas terras indígenas, estão instaladas nossas universidades. É lá que aprendemos a interpretar os sinais do
tempo como as mudanças climáticas, a caminhar pelas matas ou navegar pelos rios sem precisar de bússola magnética. É esse saber que formula nossa economia de mercado. Ali aprendemos a reconhecer e agradecer todos os dias
as dádivas do Grande Espírito.
[...]
Os dois militares, Rondon e Dunbar, seja na realidade, seja na ficção, certamente enfrentaram o maior dilema
de suas vidas: matar ou morrer. Rondon, ao deixar seu legado de militar e humanista, nunca imaginaria que o
chefe maior do homem branco, também oriundo do Exército brasileiro, pudesse ser subjugado pelos interesses
latifundiários, entregando a Funai à própria sorte. Não é a primeira vez que somos atacados por ideologias que
não nos pertencem. No passado, nos chamaram de índios, pensando estarem na Índia, e agora nos oferecem a
condição de humanos.
Agradecemos essa oferta e em retribuição fazemos um chamamento para o verdadeiro sentido de sermos humanos como cidadãos da selva ao protegermos as florestas e suas plantas medicinais, as fontes de
água dos lagos e rios para as celebrações, e contemplar ainda em vida os céus azuis, cinzas, vermelhos, amarelos a brilhar como morada dos nossos ancestrais. São valores humanos que não se pode medir, apenas usufruir.
O homem branco deveria parar com agressões e aprender a ouvir os conselhos dos povos indígenas, afinal são mais
de 500 anos de resistência.
TERENA, Marcos. Os direitos humanos do cidadão da selva. Fundação Astrojildo Pereira. Disponível em:
https://www.fundacaoastrojildo.com.br/2015/2020/02/09/marcos-terena-os-direitos-humanos-do-cidadao-da-selva/.
Acesso em: 10 set. 2020 (trechos selecionados).

Roteiro de trabalho
1. A chegada da luz, do celular e do computador representou um problema para os povos indígenas na
visão de Marcos Terena? Explique.
2. Para ele o desenvolvimento é sempre destrutivo para o meio ambiente? Há diferenças entre o modo
como os indígenas veem o desenvolvimento e o modo como os homens brancos o fazem? Explique.
3. Quem foram Rondon e Dunbar, citados no texto, e que relação tiveram com a Amazônia? Faça uma pesquisa sobre isso e indique qual foi a relação desses militares com o tema discutido no texto.
4. O que os povos indígenas teriam a ensinar para os homens brancos, de acordo com o texto?

COLONIZAÇÃO EUROPEIA E
DISPUTAS NA AMAZÔNIA
Alguns navegadores estiveram na região amazônica antes de Portugal tomar posse efetivamente das
terras brasileiras após 1500. Entre eles, os espanhóis
Vicente Pinzón e Diogo de Lepe. Ambos navegaram
pelo rio Amazonas, mas os conflitos com os indígenas
e as dificuldades em navegar naquelas águas os fizeram recuar e não tomar posse da região.
Os europeus conseguiram navegar por toda a extensão do rio Amazonas entre 1539 e 1541, quando
Gonçalo Pizarro e Francisco Orellana lideraram uma
expedição que partiu de Quito (Equador) e chegou ao
Oceano Atlântico por esse rio. Com o feito, o imperador espanhol Carlos V concedeu a Orellana o título de
capitão e governador das terras de que tomasse posse. No entanto, em sua segunda viagem, iniciada em
1545, Orellana fracassou em seu intento de penetrar
no delta do Amazonas.

Os espanhóis realizaram ainda outras expedições
com a finalidade de tomar posse de terras na região
até os anos 1560. Além deles, ingleses, franceses
e holandeses também buscaram se estabelecer na
Amazônia, negando os direitos estabelecidos, de
portugueses e espanhóis, no Tratado de Tordesilhas,
celebrado em 1494.
Em 1600, os holandeses fundaram as feitorias
de Orange e Nassau nas proximidades do rio Xingu,
afluente do Amazonas. Também os ingleses conseguiram estabelecer feitorias no começo do século XVII.
Tinham como intuito investir na coleta de drogas do
sertão, entre elas a baunilha, o cacau, o gengibre, o
cravo e a noz-moscada.
A efetiva conquista portuguesa da região começou a ocorrer no século XVI. No século XVII, Belém
foi fundada.
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A narrativa cronológica sobre a conquista portuguesa do território amazônico
explora a dimensão política e econômica da empresa colonial, embora o caráter
predatório e violento da conquista europeia sobre a Amazônia seja fato reconhecido
pela historiografia e pelos livros escolares. Na América, o genocídio indígena,
provocado pela guerra direta e por doenças contagiosas, a exploração econômica
dos recursos naturais e a constituição da atividade agrícola baseada na grande
propriedade e no trabalho escravo de africanos e indígenas atestam o sentido da
colonização. A Amazônia, assim como outras regiões, passou por esse processo,
ainda que tivesse suas especificidades, em função das características naturais e
das dinâmicas de enfrentamento dos povos originários. A exploração da floresta
foi intensamente marcada pela exploração e pelo domínio sobre as populações
indígenas, que, desde o início, criaram diversas estratégias para sobreviver e resistir.

A escravidão indígena, praticada em vastas regiões da colônia portuguesa na
América, operava como alternativa econômica viável para colonos sem grandes posses, mas também funcionou
como importante mercado interno de seres humanos, colaborando com a destruição cultural e política dos povos
indígenas. O historiador Boris Fausto analisa de forma sucinta as relações entre colonizadores e religiosos no
tratamento dado aos indígenas:
Podemos distinguir duas tentativas básicas de sujeição dos índios por parte dos portugueses. Uma delas, realizada
pelos colonos segundo um frio cálculo econômico, constituiu na escravização pura e simples. A outra foi tentada pelas
ordens religiosas, principalmente pelos jesuítas, por motivos que tinham muito a ver com suas concepções missionárias. Ela constituiu no esforço em transformar os índios, por meio do ensino, em “bons cristãos”, reunindo-os em
pequenos povoados ou aldeias. Ser “bom cristão” significava também adquirir os hábitos de trabalho dos europeus,
com o que se criaria um grupo de cultivadores indígenas flexível às necessidades da Colônia.
As duas políticas não se equivaliam. As ordens religiosas tiveram o mérito de tentar proteger os índios da escravidão imposta pelos colonos, nascendo daí inúmeros atritos entre colonos e padres. Mas estes não tinham também
qualquer respeito pela cultura indígena. Ao contrário, para eles chegava a ser duvidoso que os índios fossem pessoas.
Padre Manuel da Nóbrega, por exemplo, dizia que “índios são cães em se comerem e matarem, e são porcos nos
vícios e na maneira de se tratarem”.
FAUSTO, Boris. História do Brasil. São Paulo: Edusp, 2013. p. 45.
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PARE e PENSE

Esse projeto civilizador, que pregava a negação definitiva da cultura indígena, integrando os indígenas à cultura
europeia, não obteve sucesso. Em vez de libertá-los, acabou por permitir que fossem ainda mais explorados. Sem a
mediação dos jesuítas, os colonos acabaram por investir mais na exploração da mão de obra indígena sem respeitar
as ordenações reais que coibiam o desrespeito aos indígenas e sua escravização.

1. Que relações se estabeleceram entre os povos indígenas e os colonizadores no período colonial?

PARE e PENSE
1. Que relações se estabeleceram entre os povos indígenas e os colonizadores no período colonial?
2. A chegada de africanos escravizados trazia alguma consequência para os povos indígenas na região
amazônica?

A Independência e os conflitos durante o Império

A colonização da região amazônica estabeleceu a escravidão indígena desde os primórdios, mas,
assim como em outras regiões do país, havia tensões entre colonizadores e aldeamentos religiosos,
especialmente em relação aos jesuítas, até a expulsão destes em 1661. Enquanto os colonos atuavam para aprisionar e escravizar indígenas, os jesuítas trabalhavam na conversão dos indígenas ao
catolicismo, o que também implicava uma forma de dominação cultural.

Oronoz/Album/Fotoarena

Até a Independência, continuaram a predominar na região amazônica, na qual estava inserida a capitania do
Grão-Pará, os interesses de colonos portugueses, que detinham o poder local e desfrutavam de privilégios concedidos pela Coroa. A adesão do Grão-Pará ao processo de Independência só ocorreu em 15 de agosto de 1823,
depois que o Lord Cochrane enviou ao Grão-Pará o brigue (navio com dois mastros de velas redondas) Maranhão,
sob o comando do capitão Pascoe Grenfell, para negociar a adesão da capitania ao Império.
Assim como ocorreu em outras regiões do país, a Independência consumada no Rio de Janeiro, em 7 de
setembro de 1822, não significava a adesão automática das elites locais ao projeto político liderado por dom
Pedro I. Muitos proprietários e negociantes temiam que a nova ordem pudesse afetar seus interesses. Aqueles
que aderiram à Independência o fizeram porque haviam sido alijados do poder nos primeiros anos da década de
1820 e viam nela uma possibilidade de reaver o espaço perdido.
A Independência também não atenuou os conflitos sociais existentes, a exemplo da exploração dos indígenas,
da condição miserável de muitas pessoas livres e da violência constante que a manutenção da escravidão representava. Após a Independência, a população da região amazônica continuou a se dedicar à economia extrativista,
especialmente do cacau, da borracha, de madeiras, de frutos e sementes diversas, além de couros de animais. Em
pequena escala, havia uma agricultura dedicada à produção de guaraná, arroz, algodão, café e farinha de mandioca.

2. A chegada de africanos escravizados trazia alguma consequência para
os povos indígenas na região amazônica?
Os africanos foram levados para a Amazônia em menor quantidade quando se faz uma comparação
com a região litorânea brasileira. Como os africanos escravizados eram mais caros e vinham em
menor quantidade, a mão de obra escrava indígena continuou sendo a principal na região.

 Índios em sua cabana, Johann Moritz Rugendas, c. 1820. Litografia e aquarela sobre papel, 34,4 × 53 cm.
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A independência e os conflitos durante o Império
A passagem da colônia para o império não representou mudanças significativas na região amazônica, visto
que a escravidão indígena permaneceu quase inalterada, e os interesses econômicos dos grandes comerciantes
e proprietários continuavam a prevalecer sobre as necessidades dos indígenas e dos brancos pobres. O estudo
sobre a revolta da Cabanagem, no entanto, pode oferecer uma oportunidade para aprofundar o tema das tensões
sociais e explicitar também os conflitos culturais que dividiam a sociedade brasileira durante o império.
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PARE e PENSE

Partindo do pressuposto de que no dia 7 de
janeiro a cadeia foi esvaziada pelos levantados cabanos e que ali foram encarcerados, desde então,
apenas os governistas, os “inimigos da religião” e
do “patriotismo” e liberdade, então se pode supor
que o levante de 1835 teve adesões e inimigos que
estavam muito longe da simples dicotomia entre explorados e exploradores, senhores e escravos. […]
Simultaneamente o documento escrito pelo tenente
Joaquim Manoel revela ainda as intenções do levante cabano apontando para um interessante campo

1. Por que o Grão-Pará só aderiu à Independência em 1823?
A região era controlada pelos interesses dos comerciantes portugueses, que viram na Independência
proclamada em 1822 uma medida desfavorável aos seus negócios. Tal como ocorreu em outras
regiões do país, foi necessário o envio de tropas do então imperador dom Pedro I para controlar a
região, submetendo-a ao novo Brasil imperial.

RICCI, op. cit., p. 188.

PARE e PENSE
1. Por que o Grão-Pará só só aderiu à Independência em 1823?
2. Que conflitos estão presentes na região no Brasil pós-Independência?

A BORRACHA E A BELLE ÉPOQUE
Em meados do século XVIII, o cientista naturalista
francês Charles Marie de La Condomine descobriu a
borracha. Em contato com os povos indígenas, aprendeu a técnica de extração do látex da árvore que recebeu o nome de Hevea brasiliensis. Seu interesse pela
substância (a seiva da seringueira) justificava-se por sua
elasticidade, impermeabilidade e maleabilidade. Uma
de suas primeiras aplicações industriais foi na confecção de borrachas de apagar. No início do século XIX, já
era utilizada na produção de seringas e galochas.
Seu emprego só se diversificou após a descoberta
do processo de vulcanização, em 1835, pelo cientista
Charles Goodyear, que resolveu o problema da borracha (derreter com o calor e enrijecer no frio). Com a
introdução da nova técnica, conseguiu-se dar consistência fixa ao material. A borracha passou, então, a ser
utilizada na fabricação de rodas, correias, mangueiras,
sapatos e outros produtos. Dessa forma, a produção
de borracha na Amazônia, única região produtora no
século XIX, cresceu de 156 toneladas em 1830 para
2 673 toneladas em 1860. Já a partir de 1850, a borracha passou a ser a principal atividade econômica da
região, envolvendo os atuais estados do Pará, do Amazonas, do Acre, e parte da Venezuela, do Peru e da
Bolívia.
Entretanto, somente depois de 1890, com a popularização da bicicleta e a posterior fabricação de carros em
série, a borracha começou a ser adquirida em larga escala
por industriais europeus e estadunidenses. Com o crescimento da demanda pelo produto após 1870, rapidamente se desenvolveu um importante centro comercial na
cidade portuária de Belém, capital da província do Pará.
A estrutura produtiva organizou-se com base na
atividade dos seringueiros, trabalhadores autônomos
que empregavam técnicas indígenas para extração do

2. Que conﬂitos estão presentes na região no Brasil pós-Independência?
Havia conflitos constantes envolvendo as populações africanas escravizadas, os povos indígenas,
as autoridades ligadas aos interesses portugueses e os brasileiros. A eclosão da revolta da Cabanagem, em 1835, expressou o ponto culminante dessas tensões.

A BORRACHA E A BELLE ÉPOQUE

de estudo. Ele afirmava que “a revolução era contra
o governo e os maçons por serem, diziam os conspiradores, inimigos da religião”. […] Primeiramente,
é preciso lembrar que praticamente todos os documentos de época insistem em uma chamada crise
grave de autoridade. A revolução era feita contra o
governo, mas este não se resumia ao presidente da
província do Grão-Pará, estando sempre associado
a toda uma gama bem maior e mais complexa de
autoridades, que iam desde as autoridades religiosas, representantes de Deus na terra, até o último
dos senhores de escravos ou mesmo um simples pai
de família. […]

os adversários da abdicação de dom Pedro I que defendiam a restauração do trono. De qualquer modo,
como explica ainda Magda Ricci:
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látex. Por meio de pequenos cortes nas árvores, eles retiravam o líquido, que em seguida era submetido a um
processo de coagulação. Depois, entregavam o produto ao aviador, que financiava a produção da borracha
oferecendo mercadorias de subsistência em troca. Mediante relação de compadrio, o aviador assumia uma
postura de “protetor” dos seringueiros, garantindo
assim o fornecimento da borracha pelo endividamento
de seus "protegidos" e pelo uso da violência contra
aqueles que não se submetessem às condições impostas pelas casas aviadoras. O aviador funcionava ainda
como intermediário dos exportadores estrangeiros,
especialmente estadunidenses e ingleses, sediados em
Manaus e Belém.
Além de utilizar a mão de obra local, os aviadores financiavam a vinda de migrantes nordestinos para
trabalhar nos seringais nos anos da expansão da borracha. Estranhos à extensa região amazônica, esses
trabalhadores ficavam presos ao aviador, único canal
comercial disponível para vender a borracha e comprar
produtos de subsistência. As populações indígenas da
Amazônia, principalmente os Munduruku e os Apiacá,
eram recrutadas à força para o trabalho nos seringais,
ocasionando a rápida destruição de muitos grupos e
a profunda mudança dos elementos culturais nativos.
Embora obtivessem grande lucro nas operações
com os seringueiros, os aviadores eram obrigados a
recorrer a empréstimos bancários ou a adiantamentos dos exportadores em troca da garantia de revenda, para poderem financiar a produção nos seringais.
Com isso acumulavam dívidas que, em situações de
queda do preço da borracha, os obrigavam a vender
o produto por preços que não cobriam o investimento
inicial. Os maiores lucros ficavam reservados aos exportadores estrangeiros, o que mantinha a economia

CAPÍTULO 4

A belle époque e suas transformações urbanísticas só foram possíveis em
virtude do excedente de produção do café e da borracha, respectivamente no
Sudeste e no Norte do país. As fotos do Teatro Amazonas e da Avenida 16 de Novembro, apresentadas no capítulo,
indicam a grandiosidade e a opulência do período, materializadas em avenidas e edifícios. Fotos da cidade do Rio
de Janeiro e de São Paulo podem ser apresentadas aos estudantes neste momento, para que se possa fazer uma
comparação entre as duas regiões nessa mesma época. Exemplos de questões a serem propostas para nortear a
discussão: Há diferenças de estilos arquitetônicos e urbanísticos ou as cidades se pareciam naquele contexto? Quais
eram as matrizes e os modelos para orientar as transformações do espaço urbano? A que setores sociais essas
reformas urbanas interessavam?

Esta seção tem como objetivo analisar o apogeu da extração da borracha no
Brasil, levando em conta as disputas políticas e econômicas que chegaram até a
transformar o mapa brasileiro.
O vídeo indicado compõe a primeira parte de uma série de seis reportagens
dos jornalistas Daniela Assayag e Orlando Júnior. O Jornal do Amazonas transmitiu
os seis episódios, gravados no Amazonas, no Acre, em Rondônia e no Pará, durante
a comemoração do centenário da belle époque da borracha. Para a realização do
roteiro de trabalho, as duas primeiras partes precisam ser assistidas. As outras
trazem a discussão para os dias atuais, mostrando como se dá a exploração da região
com outras fontes de matéria-prima.
Esta atividade trabalha a habilidade EM13CHS101 por meio da análise de uma
reportagem que compila diversas fontes narrativas quanto ao período de extração
da borracha brasileira. Espera-se que os estudantes compreendam os processos
políticos e econômicos que levaram ao seu apogeu e declínio de maneira crítica.
A habilidade EM13CHS302 é também contemplada, por meio da avaliação
dos impactos políticos, econômicos e sociais que a extração da borracha causou na
região amazonense. O extrativismo, a migração populacional e a desigualdade social
serão trabalhados de modo que os estudantes formem criticidade sobre o assunto.
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Habilidade (EM13CHS101)
Identificar, analisar e comparar diferentes fontes e narrativas expressas
em diversas linguagens, com vistas
à compreensão de ideias filosóficas
e de processos e eventos históricos,
geográficos, políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais.
Habilidade (EM13CHS302)
Analisar e avaliar criticamente os impactos econômicos e socioambientais de cadeias produtivas ligadas
à exploração de recursos naturais
e às atividades agropecuárias em
diferentes ambientes e escalas de
análise, considerando o modo de
vida das populações locais – entre
elas as indígenas, quilombolas e
demais comunidades tradicionais –,
suas práticas agroextrativistas e o
compromisso com a sustentabilidade.
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1. Por que a mão de obra nordestina foi importante para o crescimento do
negócio da borracha?

HA

Roteiro de trabalho
Asisista ao vídeo Viagens pela Amazônia – Apogeu e queda da borracha na
Amazônia, que trata do tema da exploração da borracha na região a partir do
século XIX. Ele foi produzido pelos jornalistas Daniela Assayag e Orlando Junior
e está disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=EVadXjsWU8E (parte 1) e https://www.youtube.com/watch?v=1txwh-CHU18 (parte 2). Acesso em:
10 set. 2020. Depois, siga as instruções do Roteiro de trabalho.

O aumento da produção industrial nos países desenvolvidos provocou o crescimento da demanda por borracha, logo, foi preciso ampliar a produção dessa matéria-prima. O aumento
da oferta de emprego atraiu milhares de pessoas, especialmente, nordestinos que fugiam da
seca e da fome em suas regiões.

Roteiro de trabalho
1. Por que a mão de obra nordestina foi importante para o crescimento do negócio da borracha?
2. Qual é a relação entre a história do Acre e a exploração das seringueiras?
3. O que explica a rápida decadência da produção da borracha na Amazônia?
4. Por que a busca pela borracha gerou disputas com a Bolívia?
5. A produção da borracha ampliou ou diminuiu a desigualdade social na região? Explique.

AS TRANSFORMAÇÕES DO ECOSSISTEMA
DA AMAZÔNIA
Ao longo do tempo, a Amazônia sofreu diferentes devassamentos (expropriação do ser humano e da natureza). Isso decorreu, por um lado, da visão de que essa região era uma grande área de recursos; por outro, da ideia
de que recursos inesgotáveis deviam, obrigatoriamente, ser explorados. Em outras palavras, por trás do slogan “vazio demográfico” estava a necessidade de ocupar esse espaço, baseado no “tripé”: necessidade de progresso,
busca pela integração nacional/internacional e desenvolvimento econômico. O resultado disso foi uma
enorme pressão sobre os grupos sociais que lá habitam.
Após os anos 1960, ampliou-se a ocupação do território com a privatização gradativa de terras, minas e florestas. Isso ocasionou grande desigualdade na distribuição dos recursos naturais, especialmente da terra. A maneira
pela qual a região foi apropriada levou à exclusão social e à desterritorialização da população indígena, além de ter
ocasionado enorme degradação ambiental.
O Estado, por sua vez, ainda hoje não consegue cumprir seu papel fiscalizador na região, o que facilita atividades clandestinas como o garimpo e o narcotráfico. Essas atividades são intensificadas pela pobreza em torno dos
centros urbanos, que atinge principalmente a mão de obra nativa e os migrantes, levando as pessoas a ingressarem
na clandestinidade.
Nos anos 1990, ocorreram transformações econômicas e políticas na região. A Amazônia tornou-se um espaço
estratégico na inserção do país na globalização econômica, e as questões começaram a transitar em torno da revolução científico-tecnológica, da conservação ambiental e dos movimentos sociais. Novos atores nacionais e internacionais passaram a atuar, especialmente por meio de organizações não governamentais (ONGs). Para Antonia M.
M. Ferreira e Enéas Salati, existem cinco fases históricas de transfiguração da região amazônica: conquista e posse;
ocupação; exploração; valorização e integração”. (FERREIRA, Antonia M. M.; SALATI, Enéas. Forças de transformação do ecossistema amazônico. Estudos Avançados, n. 54, maio/ago. 2005. p. 33. Dossiê Amazônia brasileira II).
Em cada um desses momentos houve uma forma diferente de devassamento do ser humano e da natureza.

2. Qual é a relação entre a história do Acre e a exploração das seringueiras?
A borracha produzida no Acre era de melhor qualidade, logo, a fronteira foi cruzada por extratores brasileiros que a buscavam. Antes disso, boa parte da área era desconhecida pelos
homens brancos. Assim, a compra dessa região foi motivada pela atividade de produção da
borracha.
A decadência pode ser explicada pela competição com a borracha da Malásia, que era mais
barata em virtude das diferenças no sistema de produção nessas duas regiões.

Rita Barreto/Fotoarena

Primeiro devassamento
Séculos XVII e XVIII

3. O que explica a rápida decadência da produção da borracha na Amazônia?

Conhecido também como ciclo de drogas do sertão. Refere-se à busca por “drogas” como canela, cravo, anil, madeira
etc., que eram enviadas à Europa. Os povoamentos eram núcleos
militares, coloniais e missões religiosas. Em razão da necessidade
de mão de obra, os colonos iniciaram uma “caça ao indígena”,
gerando conflitos com os jesuítas.

 Cravo, uma das drogas do sertão

buscada pelos europeus, na Amazônia.
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4. Por que a busca pela borracha gerou disputas com a Bolívia?
A região do Acre pertencia à Bolívia, mas foi invadida por seringueiros brasileiros em busca de borracha. Assim, o território passou a ser
disputado por ambas as nações.

5. A produção da borracha ampliou ou diminuiu a desigualdade social na região? Explique.
A desigualdade se ampliou, uma vez que não houve distribuição dos lucros obtidos. Com o rápido declínio, toda uma população perdeu
o emprego, sem que houvesse um plano governamental para inseri-los novamente no mercado de trabalho.
Página 83
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Final do século XIX até os anos 1960

A demanda por borracha na Europa e nos Estados Unidos e a
prolongada seca nordestina (entre 1877 e 1880) foram suas principais
causas. Houve grande aumento no contingente populacional, especialmente no recém-incorporado estado do Acre. Depois dos anos
1920, o crescimento de um mercado local impulsionou a agropecuária,
além de atividades complementares de recursos, como a mineração
e o extrativismo vegetal.

 Processo tradicional de extração
do látex da seringueira para a
produção da borracha.

Terceiro devassamento
Décadas de 1970 e 1980

Impulsionado pela descoberta da riqueza mineral e pela pobreza
dos solos. A ideia de “integrar para não entregar” levou à construção
de estradas que cortam a região (entre elas, a Transamazônica, na
década de 1970) e aos incentivos fiscais, ocasionando, consequentemente, um grande crescimento das migrações. Pequenos agricultores
nordestinos foram expulsos de suas terras e orientados a avançar
sobre terras amazônicas “livres”. A nova e intensa ocupação rompeu
com as atividades realizadas até então no local. Nos anos 1980, a
nova ordem econômica mundial também se refletiu na Amazônia,
com a implementação de políticas de modernização da região com
o objetivo de industrializá-la e de ampliar a exploração de recursos
minerais. Nesse período, foi implementado o Programa Grande Carajás (PGC) trazendo a demanda por madeiras e energia hidráulica,
além da intensificação da exploração mineral. A população mais pobre começou a se deslocar de acordo com a exploração de recursos,
causando uma “desorganização” espacial. Um exemplo foi Serra
Pelada, em 1985, quando mais de 500 mil pessoas se amontoaram
em torno dessa área em busca de metais preciosos.

Samuel Lavelberg/Kino

Nos últimos anos, o tema “Amazônia” tem ocupado os noticiários, no Brasil e no
exterior, em particular por conta dos embates entre ambientalistas e ruralistas sobre
os efeitos das queimadas e a destruição da floresta. Pode ser oportuno incentivar
os estudantes a compreender mais profundamente o que está em jogo no debate
sobre essa região, identificando os diferentes interesses e pontos de vista em conflito
e descobrindo o que as pesquisas científicas afirmam sobre o desmatamento.
Nesta seção propomos, no entanto, um olhar sobre a Amazônia sob o ponto
de vista dos grupos humanos, como os povos indígenas, os migrantes e os
proprietários de terras, que habitam a região e produzem diferentes relações
com o entorno. A história da ocupação e das transformações da região pode
colaborar para uma leitura mais complexa acerca dos desafios que se impõem
para as políticas de desenvolvimento da região.

Segundo devassamento

 Mineradores em busca de ouro em
Serra Pelada (PA), em 1986.

Antônio Gaudério/Folhapress

A ocupação da Amazônia no Brasil
contemporâneo

Quarto devassamento
A partir da década de 1990

Marcado pela revolução científico-tecnológica e pela crise ambiental. A globalização passou a ser a palavra de ordem, tendo em
vista a preocupação com a escassez dos recursos naturais importantes
para todo o planeta (como a água e a biodiversidade). O incentivo
fiscal do governo, na década anterior, foi substituído pela atuação
da iniciativa privada, que investiu em várias atividades, como a retirada de madeiras nobres, a mineração, a pecuária e o agronegócio.
A Amazônia tornou-se o centro da discussão mundial, e seu futuro
passou a ser considerado o futuro do mundo. No entanto, o discurso
da conservação caminhou lado a lado com o crescimento internacional
da demanda por produtos como madeira, gado e grãos, cultivados
na região. O resultado foi o desmatamento exacerbado.

 Vista aérea de troncos de árvores
cortados ilegalmente na Floresta
Amazônica, 2000.

A ocupação da Amazônia no Brasil contemporâneo
Nos dias atuais, a Amazônia ainda é ocupada por
vários povos indígenas. Conforme o Instituto Socioambiental, em 2011 existiam entre 400 mil e 700 mil indígenas no Brasil, e mais da metade deles vivem nos
estados da região Norte e em suas fronteiras, ou seja,
dentro do espaço amazônico. Há grande variedade linguística e cultural entre esses povos. No quadro da página 84, identificamos alguns dos mais de 140 povos
indígenas que ocupam o espaço amazônico.

As condições de vida desses muitos povos são
bastante heterogêneas. Existem aqueles que vivem
em regiões menos acessíveis e distantes das rotas de
mercado, exercendo, por esse motivo, uma pressão
ambiental inexpressiva, pois a demanda de recursos
naturais está limitada às necessidades de subsistência
do grupo. Tais grupos podem ser divididos em duas
subcategorias: povos cujas terras são razoavelmente
protegidas de madeireiros, garimpeiros e posseiros
O BRASIL AMAZÔNICO
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PARE e PENSE
1. Observando o quadro dos povos indígenas da Amazônia, quantas famílias linguísticas estão presentes
na região?
São cerca de 15 famílias linguísticas apresentadas no quadro.

2. Em quais estados há mais habitantes indígenas e maior diversidade de famílias linguísticas?
O Amazonas é o estado que tem maior número de habitantes indígenas e famílias linguísticas.

3. A presença mais maciça de povos indígenas em um estado ou região enriquece a diversidade cultural
local? Explique.
Os povos indígenas se caracterizam justamente pela diversidade cultural, que envolve diferentes idiomas, concepções de mundo, valores e formas
de organização social; por isso, quanto maior a população indígena de um estado ou região, maior será a diversidade cultural daquele lugar.
O BRASIL AMAZÔNICO
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Habilidade (EM13CHS101)
Identificar, analisar e comparar diferentes fontes e narrativas expressas
em diversas linguagens, com vistas
à compreensão de ideias filosóficas
e de processos e eventos históricos,
geográficos, políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais.

LER DOCUMENTO

para o desenvolvimento da agropecuária. Foi o início
da instalação de grandes latifúndios na região, o que
causou inúmeros problemas sociais e ambientais. A
floresta passou a ser vista como um “vazio demográfico” de subdesenvolvimento, que precisava ser
desmatada para a chegada do capitalismo. Além do
desmatamento, o massacre de grupos indígenas, o
trabalho escravo, a expulsão dos posseiros e os conflitos pela terra foram outras consequências drásticas
dessa situação.
Além disso, há os migrantes que vieram para a região e começaram a agir como posseiros, tomando
posse das terras por meio dos desmatamentos. Vindos principalmente do Nordeste e do Sul, onde não
dispunham de terras para produzir, desconhecem a
floresta e cultivam elementos exteriores a ela, o que
causa grande prejuízo ambiental. Estão nesse grupo
tanto os pequenos agricultores como os trabalhadores sem-terra e os sazonais, que, marcados por trajetórias sofridas que os levam até as terras inexploradas,
enfrentam a violência dos grandes proprietários.
Durante a ditadura (1964-1985), grandes empreendimentos estatais foram justificados pela política de integração nacional, implementados para levar
o capitalismo até o interior do Brasil. Tais empreendimentos envolviam maciços investimentos em infraes-

trutura viária, construção de hidrelétricas e programas
de exploração de minérios, além dos incentivos fiscais
aos proprietários privados. No início não demonstravam nenhuma preocupação ambiental, o que passou
a ser questionado a partir dos anos 1980 por organizações internacionais como o Banco Mundial. O resultado foi a atual exigência de estudos relacionados aos
impactos ambientais na região antes da aprovação de
qualquer projeto.

Esta atividade propõe a leitura de uma
reportagem jornalística publicada em 1970,
sobre as ações do governo militar na Amazônia.
Seria importante destacar que, embora seja
uma reportagem, ela não tem uma visão crítica
sobre o tema, nem apresenta diferentes pontos
LER DOCUMENTO
de vista, limitando-se a descrever os atos e as
Habilidade (EM13CHS304)
emoções do presidente da República e de um
Analisar os impactos socioambientais
militar do exército. Nesse sentido, o artigo acaba
decorrentes de práticas de instituições
ocupando o lugar de uma “versão oficial”,
governamentais, de empresas e de incolaborando com o governo na difusão do seu
divíduos, discutindo as origens dessas
práticas, selecionando, incorporando
ponto de vista.
e promovendo aquelas que favoreA habilidade EM13CHS101 será trabalhada
çam a consciência e a ética socioama partir da análise de um documento histórico
biental e o consumo responsável.
sobre o desenvolvimento amazônico. Esperase que os estudantes possam identificar nele a concepção da época de que o
progresso estava relacionado à economia, e não necessariamente à sustentabilidade. A habilidade EM13CHS304 será
contemplada por meio da discussão sobre os impactos na Floresta Amazônica com base em medidas econômicas
criadas pelo governo brasileiro. Espera-se que os estudantes comparem essa prática com as ideias de sustentabilidade
para a promoção de uma relação mais harmônica com o meio ambiente.
PARE e PENSE

3. Observando o quadro dos povos indígenas
da Amazônia, quantas famílias linguísticas
estão presentes na região?

4. Em quais estados há mais habitantes indígenas e maior diversidade de famílias linguísticas?
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5. A presença mais maciça de povos indígenas
em um estado ou região enriquece a diversidade cultural local? Explique.

EM13CHS101 EM13CHS304
BNCC
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No período do regime militar no Brasil (1964-1985), surgiu a teoria de que seria possível atrair para a Amazônia
capitais produtivos vindos de outras regiões do país e do exterior. Os militares iniciaram, então, um plano para
integrá-la ao mercado nacional e internacional, que tinha nos incentivos fiscais sua principal estratégia, deixando a
modernização da região nas mãos das grandes empresas privadas. O resultado foi catastrófico, já que os empresários investiram o dinheiro na especulação imobiliária (adquirindo muitas terras para vendas futuras) e na pecuária
(o que causou um enorme desmatamento). O Estado investiu na infraestrutura local, construindo estradas, portos,
aeroportos etc., o que aumentou a devastação florestal. O projeto mais conhecido nessa direção é o da construção
da Rodovia Transamazônica, que foi idealizada para ter 8 mil quilômetros de extensão e que nunca foi concluída. Tudo isso resultou em uma imensa concentração de terras na Amazônia e na intensificação de conflitos. Leia, a
seguir, texto jornalístico produzido em 1970 e depois responda às questões do Roteiro de trabalho.
Arrancada para conquistar o gigantesco mundo verde

O general Médici presidiu ontem no município de Altamira, no Estado do Pará, a solenidade de implantação, em
plena selva, do marco inicial da construção da grande Rodovia Transamazônica, que cortará toda a Amazônia, no
sentido Leste-Oeste, numa extensão de mais de 3 000 quilômetros e interligará esta região com o Nordeste.
O presidente emocionado assistiu à derrubada de uma árvore de 50 metros de altura, no traçado da futura rodovia, e descerrou a placa comemorativa do início da construção. [...]
Descendo do carro que o conduzia, o presidente hasteou o pavilhão brasileiro em um mastro improvisado no
tronco de uma árvore, enquanto uma banda militar tocava o Hino Nacional. Depois, descerrou uma placa de bronze
incrustada no tronco de uma grande castanheira com cerca de dois metros de diâmetro, na qual estava inscrito:
“Nestas margens do Xingu, em plena selva amazônica, o Sr. Presidente da República dá início à construção da
Transamazônica, numa arrancada histórica para a conquista deste gigantesco mundo verde”. [...]
O presidente Garrastazu Médici aplaudiu entusiasticamente a derrubada, em plena selva amazônica, ontem, de
uma árvore de mais de 50 metros de altura, simbolizando assim a transposição de mais um obstáculo à construção
da Rodovia Transamazônica. A solenidade, realizada nesta pequena cidade do interior do Pará, marcou o início das
atividades de construção de mais um trecho daquela importante via de integração nacional, ligando Altamira a Rio
Repartimento, numa extensão de 300 quilômetros. [...]
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CAPÍTULO 4

Roteiro de trabalho
1. De acordo com o texto, o que significava desenvolvimento para o governo militar?
O texto evidencia que desenvolvimento significava “conquistar o gigantesco mundo verde”, isto é, a Floresta Amazônica. Com essa
concepção de desenvolvimento, a floresta era considerada um “obstáculo” ao progresso, o que se pode perceber na solenidade de implantação do marco inicial da construção da Transamazônica, quando uma árvore é derrubada sob aplausos do presidente.

3. No século XXI a derrubada da floresta pode ser considerada uma forma
de desenvolvimento econômico? Justifique.
Atualmente, a noção de desenvolvimento sustentável procura articular atividade econômica
com sustentabilidade, substituindo a velha concepção de que o desenvolvimento só seria possível com a derrubada da floresta. No entanto, essas duas concepções ainda estão em disputa
e representam os diferentes pontos de vista dos diversos interesses em jogo na Amazônia.
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PESQUISA
Esta proposta de pesquisa com dados quantitativos precisa de planejamento
e disposição dos estudantes para percorrer todas as etapas de investigação. É
importante, portanto, prepará-los para esse percurso, em geral, mais longo que
as práticas escolares com a qual estamos acostumados. Além disso, seria oportuno
ressaltar que não se trata de uma pesquisa sobre a “Amazônia”, mas sobre a
“percepção das pessoas” sobre a Amazônia, portanto, o resultado esperado deve
ser apresentado na forma de uma resposta sobre “o que as pessoas entrevistadas
pensam ou sabem sobre o assunto”.
Esse tipo de pesquisa, muito comum na grande imprensa, sobretudo em
períodos eleitorais, tem por finalidade formular um instrumento de compreensão
sobre o debate político a respeito de um tema, confrontando, por exemplo, o
214
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Essa maneira de conceber o desenvolvimento econômico considera apenas as vantagens
imediatas das ações. A destruição da floresta para a chegada do “progresso”, na forma de
uma rodovia interestadual, pode parecer uma forma de integração nacional; no entanto, esse
modelo ignora as dinâmicas próprias da região amazônica, os modos de vida dos povos que
habitam o local e as riquezas naturais contidas na própria floresta.

HA

2. Que críticas podem ser feitas a essa maneira de conceber o desenvolvimento econômico?

BNCC

Habilidade (EM13CHS106)
Utilizar as linguagens cartográfica,
gráfica e iconográfica, diferentes gêneros textuais e tecnologias digitais
de informação e comunicação de
forma crítica, significativa, reflexiva
e ética nas diversas práticas sociais,
incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e difundir informações,
produzir conhecimentos, resolver
problemas e exercer protagonismo
e autoria na vida pessoal e coletiva.
Habilidade (EM13CHS606)
Analisar as características socioeconômicas da sociedade brasileira –
com base na análise de documentos
(dados, tabelas, mapas etc.) de diferentes fontes – e propor medidas para
enfrentar os problemas identificados
e construir uma sociedade mais próspera, justa e inclusiva, que valorize o
protagonismo de seus cidadãos e promova o autoconhecimento, a autoestima, a autoconfiança e a empatia.

resultado da pesquisa com análises teóricas ou estratégias políticas em curso.
No caso, nosso objetivo, ao final deste trabalho, será confrontar a percepção
das pessoas sobre a Amazônia e o que aprendemos sobre o tema ao longo do
capítulo. Será que as pessoas reconhecem que a Amazônia é ocupada por milhões
de pessoas e possui grande diversidade cultural? As pessoas reconhecem que é
possível desenvolver a Amazônia sem destruir a floresta? O que as pessoas pensam
-./012/3
sobre os direitos dos povos indígenas que vivem na região? E assim por diante.
Para o desenvolvimento do questionário, caso a turma decida trabalhar com
ferramentas digitais, ele pode ser feito em sites que ofereçam uma estrutura pronta
de formulários e tabulação dos dados. Um aspecto fundamental da pesquisa é a
escolha do número de pessoas a serem entrevistadas: o número não pode ser tão
baixo, a ponto de impedir uma reflexão mais abrangente sobre o resultado obtido,
nem amplo demais, a ponto de levar os estudantes ao cansaço e desinteresse
pelo trabalho. Além disso, os critérios que definem a amostra da pesquisa (qual
parcela da população será entrevistada) também precisam ser debatidos com a
turma. Sugere-se uma amostra a partir da população do município onde está
instalada a unidade escolar, mas, em casos de municípios muito populosos, ou
se houver dificuldade para reunir os dados, a pesquisa pode ser feita com base em outros recortes: os moradores
do bairro, os estudantes das escolas da região, toda a comunidade escolar da própria escola.
Segundo o coronel Castro Rebello, o custo total da Transamazônica está estimado em 320 milhões de cruzeiros.
Será uma rodovia do tipo clássico de integração, com uma pista de 8,6 metros de largura, além de outros setenta
metros laterais de desmatamento em toda sua extensão, de mais de 5 mil quilômetros. [...]
O coronel Castro Rebello considerou a visita do presidente Médici àquele canteiro de obras uma motivação
extraordinária para os milhares de operários, a cuja responsabilidade foi entregue a importante responsabilidade de
integrar a Amazônia.
ARRANCADA para conquistar o gigantesco mundo verde. Folha de S.Paulo, São Paulo, 10 out. 1970.
Disponível em: http://almanaque.folha.uol.com.br/brasil_10out1970.htm. Acesso em: 20 set. 2020.
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1. De acordo com o texto, o que significava desenvolvimento, para o governo militar?

2. Que críticas podem ser feitas a essa maneira de conceber o desenvolvimento econômico?
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3. No século XXI a derrubada da floresta pode ser considerada uma forma de desenvolvimento econômico?
Justifique.

EM13CHS106 EM13CHS606
BNCC
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Uma das estratégias de pesquisa é o trabalho com dados quantitativos. Vamos elaborar um pequeno questionário
e produzir entrevistas. Em seguida tabularemos os dados e produziremos um relatório com os resultados. Nosso tema
será a Amazônia contemporânea. A ideia é conhecer a percepção de um grupo de pessoas sobre a importância da
Amazônia em termos culturais e ambientais.
Siga os passos a seguir para construir o trabalho de pesquisa.

1. Elaboração do questionário. O primeiro passo é criar o questionário que vamos utilizar para realizar as entrevistas. Um caminho é organizar um debate na turma para definir exatamente o que perguntar para atingir
determinado objetivo. O que queremos saber sobre a importância da Amazônia em termos culturais e ambientais? Para que o trabalho não fique muito extenso e complexo, podemos trabalhar com um questionário com
no máximo dez questões. É importante inserir algumas perguntas de perfil, como idade, gênero e raça, pois aí
é possível fazer cruzamentos para saber as respostas conforme o perfil. As perguntas podem ser abertas, com
respostas livres, ou fechadas, com opções fechadas. Cuidado! Quanto mais respostas abertas, mais trabalhoso
será, depois, definir os resultados da pesquisa. Por outro lado, nem sempre é possível fazer perguntas sobre
alguns temas de modo fechado. Uma última dica: existem várias opções de formulários eletrônicos, disponíveis
gratuitamente na internet, que podem ser utilizados na criação do questionário. Eles permitem que os dados
das respostas sejam automaticamente organizados em uma planilha. Esse formato permite também enviar o
formulário a fim de que seja respondido por email ou mensagem de rede social.

2. Amostra e trabalho de campo. Uma vez elaborado o questionário, é hora de sair a campo. Mas como
definir quantas e quais pessoas devo entrevistar? Para responder a essa questão, é importante pensar em
critérios para a criação de uma amostra, já que seria impossível entrevistar, digamos, todas as pessoas de
uma cidade. Assim, criar uma amostra significa poder entrevistar uma parte que represente o todo. Para
isso, vamos ter de levantar alguns dados: número de habitantes da cidade, percentual de homens e mulheres, distribuição por faixa etária e região da cidade. Na sequência, define-se que se, por exemplo, 30%
dos habitantes da cidade são mulheres, temos de ter 30% de entrevistas com mulheres. Caso 20% sejam
jovens, então 20% das entrevistas serão com jovens. Assim, no final teremos uma amostra que representa
proporcionalmente o total da população da cidade. Mas quantas entrevistas fazer no total? Nossa sugestão
é que seja o maior número possível, definindo um mínimo de entrevistas que cada aluno deve fazer. Seria
possível fazer um cálculo estatístico para saber exatamente quantas entrevistas seria necessário fazer para
obter um o grau de confiabilidade ideal. A forma que estamos propondo aqui, porém, já permite identificar
uma tendência com um número não tão extenso de questionários.
Ao realizar as entrevistas, se for por meio de um questionário eletrônico, preparem uma mensagem explicando os objetivos da pesquisa e garantido o sigilo das informações (não incluam o nome dos respondentes no
questionário). Caso façam entrevistas presenciais, sejam cuidadosos, formulem as perguntas de forma clara,
mas não deem explicações que possam induzir a uma resposta.
!"#$%&'("%)%*+,'-!
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A habilidade EM13CHS106 será trabalhada a partir de uma série de entrevistas sobre a percepção das pessoas a
respeito da Amazônia, tendo em vista que os estudantes terão de trabalhar com questionários e, em seguida, analisar
os resultados obtidos por meio de tabelas, gráficos, imagens e textos de diversos gêneros. A habilidade EM13CHS606
é empregada por meio da análise de dados sobre a percepção das pessoas em relação à região amazônica. Espera-se
que os estudantes confrontem esses dados com os conhecimentos apreendidos ao longo do capítulo.
HA

BI

L I DA
S
DE

Página 88

BNCC

$%&'(&)*+,-

3. Tabulação dos dados. É hora de começar a elaborar os resultados. Se você fez o trabalho em um formulário
eletrônico, poderá baixar um arquivo em formato planilha com as respostas obtidas. Você saberá que, por
exemplo, de 160 respondentes, 90 são mulheres e 70 homens, ou seja, aproximadamente 56% são mulheres
e 44%, homens. O mesmo deverá ser feito em relação a todas as questões formuladas. Vocês podem também
fazer cruzamentos dos dados e saber, por exemplo, qual é o percentual de mulheres que têm determinada
opinião, qual é o percentual de homens que têm essa mesma opinião, e assim por diante. O professor de Matemática pode contribuir muito nesse trabalho.

No gráfico apresentado nesta seção, os
estudantes terão de identificar as variações, ano
!"#$%#&'()*
a ano, na taxa de desmatamento da Floresta
Amazônica medida pelo Instituto Nacional
de Pesquisas Espaciais (Inpe) e divulgada pela
organização não governamental WWF.
A habilidade EM13CHS103 será empregada
a partir da sistematização de dados apontados
pelo gráfico a respeito do desmatamento
da Amazônia. Espera-se que os estudantes
levantem hipóteses e elaborem argumentos para
explicar as relações entre economia, política e
desmatamento. A habilidade EM13CHS201
permeia essa atividade por meio da leitura do
gráfico sobre o desmatamento na Amazônia,
que reflete dinâmicas econômicas e política públicas em diferentes contextos.
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4. Relatório e apresentação dos dados. A última etapa é criar um relatório no qual se analisam os resultados e
se estabelecem as conclusões do grupo. Os resultados podem ser organizados na forma de tabelas e gráficos.
Depois, divulguem os resultados no site da escola ou nas redes sociais, permitindo que outras pessoas opinem
sobre a pesquisa.

EM13CHS103 EM13CHS302
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Carlos Vespúcio

Observe o gráfico a seguir e siga as orientações do Roteiro de trabalho.
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Fonte: INPE/PRODES. Disponível em: https://www.wwf.org.br/?68662/maior-aumento-desmatamento-amazonia-dez-anos# Acesso em: 24 ago. 2020.
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Habilidade (EM13CHS103)
Elaborar hipóteses, selecionar evidências e compor argumentos relativos
a processos políticos, econômicos,
sociais, ambientais, culturais e
epistemológicos, com base na sistematização de dados e informações
de diversas naturezas (expressões
artísticas, textos filosóficos e sociológicos, documentos históricos e
geográficos, gráficos, mapas, tabelas, tradições orais, entre outros).
Habilidade (EM13CHS201)

1. Em que anos ocorreu maior desmatamento na Amazônia? E em que anos esse desmatamento foi menor?
2. Há, nos anos mais recentes, uma tendência de crescimento ou de redução do desmatamento? Justifique.

3. Faça uma pesquisa para explicar por que, em certo período, ocorreu redução e, em outro, crescimento do
desmatamento. Em sua pesquisa, consulte sempre mais de uma fonte.

4. Amplie sua pesquisa para entender quais são as possíveis consequências do crescimento do desmatamento.
5. Com base na pesquisa que realizou, indique quais medidas poderiam ser eficazes para reduzir o desmatamento na região.

55
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1. Em que anos ocorreu maior desmatamento na Amazônia? E em que anos
esse desmatamento foi menor?

Analisar e caracterizar as dinâmicas
das populações, das mercadorias e
do capital nos diversos continentes,
com destaque para a mobilidade e a
fixação de pessoas, grupos humanos
e povos, em função de eventos naturais, políticos, econômicos, sociais,
religiosos e culturais, de modo a
compreender e posicionar-se criticamente em relação a esses processos
e às possíveis relações entre eles.

O maior desmatamento foi em 1995 e o menor, em 2012.

2. Há, nos anos mais recentes, uma tendência de crescimento ou de redução do desmatamento? Justifique.
A tendência atual é de aumento, uma vez que a partir de 2017 a linha azul voltou a subir.

3. Faça uma pesquisa para explicar por que, em certo período, ocorreu redução, em outro o crescimento do
desmatamento. Em sua pesquisa, consulte sempre mais de uma fonte.
Seguem alguns sites que podem ser consultados para se descobrir as causas do desmatamento, além de apresentarem mais dados e
gráficos para ajudar na compreensão desse tema.
• Inpe - dados sobre o desmatamento. Disponível em: http://www.obt.inpe.br/OBT/assuntos/programas/amazonia/prodes. Acesso em: 6
set. 2020.
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• ONG WWF. Disponível em: https://www.wwf.org.br/informacoes/noticias_meio_ambiente_e_natureza/?76102/Brasil-caminha-para-recorde-de-desmatamento-na-Amazonia&gclid=CjwKCAjwkdL6BRAREiwA-kiczGv6eWbgAt4aw7HNNjUXuqUOSYX7z-uECCIVNcBW180ciPTLhvc2rhoCHlgQAvD_BwE. Acesso em: 6 set. 2020.
• Jornal da USP. Disponível em: https://jornal.usp.br/ciencias/desmatamento-da-amazonia-dispara-de-novo-em-2020/. Acesso em: 6 set.
2020.

4. Amplie sua pesquisa para entender quais as possíveis consequências do crescimento do desmatamento.
Essa questão pode ser direcionada para a importância da floresta para o Brasil e o mundo; logo, se houver desmatamento, as consequências serão sentidas por todos. Seguem alguns sites para pesquisa:
• Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CBDS). Disponível em: https://cebds.org/a-importancia-daamazonia-na-regulacao-do-clima-do-planeta/?gclid=CjwKCAjwkdL6BRAREiwA-kiczHEkd8VMdhDmxOQIMSWHnBJCszSUTxoegAvLP
7RP-4Getfv4DV12coRoCWCgQAvD_BwE#.YHTSRuhKhPY/. Acesso em: 6 set. 2020.
• ONG WWF. Disponível em: https://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/areas_prioritarias/amazonia1/bioma_amazonia/porque_amazonia_e_importante/. Acesso em: 6 set. 2020.
• Reportagem do G1. Disponível em: https://g1.globo.com/natureza/noticia/por-que-a-amazonia-e-vital-para-o-mundo.ghtml. Acesso
em: 6 set. 2020.

5. Com base na pesquisa que realizou, indique quais medidas poderiam ser eficazes para reduzir o desmatamento na região.
Para responder a essa pergunta, pode ser oportuno organizar uma roda de conversa e debater o tema com a turma toda, assim, a decisão
sobre uma ação coletiva poderá mobilizar os estudantes de maneira mais eficaz. Atualmente, existem muitas formas de participar de
ações cidadãs que já estão em curso, criadas por diferentes movimentos sociais no Brasil.
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Habilidade (EM13CHS504)

Este capítulo propôs uma contextualização da história da região amazônica
Analisar e avaliar os impasses
desde os tempos da colonização até os dias atuais. Nesse longo percurso,
ético-políticos decorrentes das
caracterizamos o modelo econômico e as práticas políticas que caracterizaram
transformações culturais, sociais,
um tipo específico de ocupação do território, marcada pela escravização dos povos
históricas, científicas e tecnológiindígenas e pela exploração predatória dos recursos da floresta. Destacamos ainda
cas no mundo contemporâneo, e
que a política de desenvolvimento das últimas décadas reforçou a exclusão social
seus desdobramentos nas atitudes
da população local, tanto de indígenas quanto dos povos ribeirinhos.
e nos valores de indivíduos, grupos sociais, sociedades e culturas.
Os impactos produzidos na Amazônia têm sido noticiados pela imprensa e pelos
organismos internacionais preocupados com a preservação da floresta e a garantia
Habilidade (EM13CHS601)
dos direitos humanos aos povos indígenas. Nesta atividade final, propusemos a
Identificar e analisar as demandas e
leitura de uma obra de arte que expressa alguns aspectos desse problema. Para
os protagonismos políticos, sociais e
saber mais sobre Éder Oliveira, autor da obra apresentada nesta seção, consulte
culturais dos povos indígenas e das
o link do artista, disponível em: http://www.ederoliveira.net/sobre (acesso em: 6
populações afrodescendentes (incluindo as quilombolas) no Brasil conset. 2020).
temporâneo considerando a história
Além de analisar a obra, conforme solicitado no Roteiro de trabalho, os
das Américas e o contexto de exclusão
estudantes podem ser incentivados a criar uma expressão artística sobre o tema
e inclusão precária desses grupos na
utilizando os recursos disponíveis, de ferramentas digitais a materiais escolares
ordem social e econômica atual, probásicos, como papel e lápis de cor. Se considerar oportuno, os resultados dos
movendo ações para a redução das
trabalhos podem ser afixados em uma parede ou um muro da escola, na forma
desigualdades étnico-raciais no país.
de uma exposição.
Esta atividade aborda a habilidade EM13CHS504 por meio da análise de uma obra de arte que representa
aspectos relevantes do modo de vida amazônico. Espera-se que os estudantes avaliem criticamente as transformações
por que esse território passou desde sua colonização, de modo a acompanhar os impasses éticos que as formas
de exploração da região impuseram.
O trabalho com a habilidade EM13CHS601 se dará por meio de um projeto artístico que tem como protagonista
as populações amazonenses, como os ribeirinhos e os indígenas. Espera-se que os estudantes identifiquem a crítica
do autor, de modo a questionar a exclusão desses grupos e pensar maneiras de reverter essa situação.
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1. A obra Perpasse parte de uma cena cotidiana do Norte do país, onde o transporte fluvial e a relação humana
com os rios são traços constitutivos da cultura dos povos que ali vivem. Relacionando as duas imagens, reflita:
Quais são os diferentes sentidos da navegação para os povos da floresta e os colonizadores do século XVII?
!"#

!"#$%&'()*

4. Relacionando as duas imagens e seus contextos de produção, pondere:
Quais são as especificidades históricas quando falamos em interações entre
culturas e, entretanto, estas ocorrem a partir de relações de poder, como
foi o caso da colonização?
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Octavio Cardoso

 Perpasse, obra do artista plástico

Biblioteca Nacional; Rio de Janeiro

paraense Éder Oliveira, 2020.
Óleo sobre tela, 100 × 190 cm.

3. Qual é a diferença entre as duas imagens na forma de retratar a territorialidade amazônica?
A sobreposição do mapa a uma foto de moradores da região destaca a ideia de que a região
descrita pelo mapa é habitada por pessoas e diferentes comunidades, com seus próprios hábitos, valores e práticas.

B I LI DA
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Nascido em Timboteua, no estado do Pará, o artista plástico Éder Oliveira é internacionalmente reconhecido
pela produção de obras nas quais o retrato é caminho para ressaltar e tensionar o debate sobre identidade na
Amazônia. Na obra Perpasse, de 2020, o artista retratou uma cena de viagem fluvial sobrepondo, na imagem, os
contornos de um mapa de 1632, elaborado durante a navegação das missões portuguesas para invasão e colonização da Amazônia. Abaixo, observe as duas imagens e siga o Roteiro de trabalho.

2. Como o mapa de 1632 nos informa sobre os traços culturais europeus de
desejo de conquista e expansão territorial?
O mapa ignora as populações nativas que ali residiam e tem apenas a função de facilitar a
entrada no território, por meio da descrição objetiva de acidentes geográficos.
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Os povos da floresta usam os rios como meio de subsistência, local de moradia e método de
locomoção cotidiano. Os colonizadores viam neles uma estratégia de exploração e dominação
do território, que os pudesse levar aos locais de extração de produtos valiosos, e de escoamento da produção.

 Registro cartográfico de João

Teixeira Albernaz I, de 1632,
denominado “Descripção dos Rios
Para e Maranhão”. Pergaminho,
54,2 × 56,2 cm em f.
60,5 × 81,7. Disponível em: http://
objdigital.bn.br/acervo_digital/
div_cartografia/cart1004846/
cart1004846fo41.html.
Acesso em: 20 ago. 2020.

Roteiro de trabalho
1. Como o mapa de 1632 nos informa sobre os traços culturais europeus de desejo de conquista e expansão
territorial?
2. Qual é a diferença entre as duas imagens na forma de retratar a territorialidade amazônica?
3. Relacionando as duas imagens e seus contextos de produção, pondere: Quais são as especificidades históricas quando falamos em interações entre culturas e, entretanto, estas ocorrem partir de relações de poder,
como foi o caso da colonização?
4. Como a imagem da passageira ao celular e do condutor da embarcação navegando com os pés podem nos
ajudar a refletir sobre transformações e resistências culturais?
5. A partir da obra do artista paraense, como você associaria os reflexos da conquista colonizadora nas pessoas de hoje retratadas na pintura?
O BRASIL AMAZÔNICO
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Quando há relações de poder entre duas culturas que se chocam, normalmente há dominação de uma sobre outra, com base em julgamentos de valor. Não há integração nem troca igualitária, mas sim a destruição de uma e a imposição de outra por meios violentos.

5. Como a imagem da passageira ao celular e do condutor da embarcação navegando com os pés podem nos
ajudar a refletir sobre transformações e resistências culturais?
Percebemos que houve transformação em certos aspectos culturais da região, como a introdução da tecnologia (celular e internet, por
exemplo), mas algumas práticas culturais antigas resistem, como a locomoção por meio de barcos, tão natural que se faz até sem olhar,
apenas com os pés.

6. A partir da obra do artista paraense, como você associaria os reflexos da conquista colonizadora nas pessoas
de hoje retratadas na pintura?
Os estudantes podem ser questionados sobre a inserção dos povos originários no convívio com o restante da população brasileira. A
presença de diferentes tecnologias, oriundas da cultura ribeirinha e local, mas também da economia globalizada, sugere que as pessoas
retratadas na obra viveram um tipo de integração específica. Além disso, o mapa sobreposto é outro indício da presença do colonizador
na região. Esses aspectos colaboraram para questionar a visão idílica e errônea de que os povos tradicionais e as pessoas que vivem longe
das grandes cidades são “atrasadas” ou ignoram as novas tecnologias.

LER, ASSISTIR, NAVEGAR

Divulgação

ALVES FILHO, Armando; ALVES JÚNIOR, José; BEZERRA NETO, José Maia. Pontos de história da Amazônia. 3. ed. Belém: Paka-Tatu, 2001. v. 1.
Coletânea de artigos sobre a conquista portuguesa da Amazônia, o trabalho forçado, o projeto
pombalino, a independência do Pará e a Revolta da Cabanagem.

Divulgação

Divulgação

DAOU, Ana Maria. A belle époque amazônica. 3. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2004. (Descobrindo
o Brasil).
Analisa o período de apogeu da borracha na Amazônia e as transformações sociais e culturais
ocorridas em função dessa atividadeeconômica.
MUNDURUKU, Daniel. O banquete dos deuses: conversa sobre a origem da cultura brasileira.
São Paulo: Angra, 2000.
Nascido em Belém (PA), o autor é do povo indígena Munduruku (sobrenome que adotou). Formado em Filosofia, com licenciatura em História e Pedagogia, Daniel expõe neste livro uma visão
indígena sobre a cultura brasileira.

Divulgação

Divulgação

VENTURA, Zuenir. Chico Mendes: crime e castigo. São Paulo: Companhia das Letras, 2004.
Biografia de Chico Mendes, enfatizando, em especial, as circunstâncias que envolveram sua morte
e o julgamento dos acusados como mandantes do crime.

AMAZÔNIA EM CHAMAS. Direção de John Frankenheimer. Estados Unidos, 1994. (123 min).
Cinebiografia do seringalista Chico Mendes, conta desde a história de seu envolvimento com o
sindicalismo até sua morte.

Reprodução

Divulgação

AMAZÔNIA: HERANÇAS DE UMA UTOPIA. Direção de Alexandre Valenti. Brasil, 2005 (90 min).
Aborda as tentativas de colonização da Amazônia no século XX e os impactos resultantes desse
processo.

À MARGEM DO XINGU: vozes não consideradas. Direção de Damià Puig. Brasil, Espanha,
2011. (90 min).
Esse documentário traz relatos de pesquisadores, ribeirinhos, indígenas, agricultores e habitantes
da região de Altamira, na Amazônia, que serão atingidos pela construção da hidrelétrica de Belo
Monte. São reflexões sobre o passado obscuro desse polêmico projeto que elucidam o futuro
incerto da região e das pessoas que vivem às margens do Xingu.

LER, ASSISTIR, NAVEGAR
O livro de Zuenir Ventura, Chico Mendes: crime e castigo, pode ser abordado
por meio de uma pesquisa sugerida aos estudantes quanto às figuras que
compõem as lideranças amazônicas, seja na preservação da cultura indígena, seja
na do meio ambiente. Essa pesquisa pode ser desenvolvidas depois da exibição
do filme Amazônia em chamas.
As obras Amazônia: herança de uma utopia e À margem do Xingu: vozes não
consideradas podem ser trabalhadas de forma articulada, para debater o contraste
entre as práticas coloniais e os interesses da população local. Já os dois sites
indicados podem servir como apoio aos estudantes para o desenvolvimento das
atividades da segunda seção Ponto de vista e da seção Ler gráﬁcos.

Reprodução

BIBLIOTECA VIRTUAL DO AMAZONAS. Disponível em: http://bv.cultura.am.
gov.br/. Acesso em: 23 ago. 2020.
Acesso a livros digitais, textos, revistas históricas, mapas, fotos e outras informações sobre o ecossistema amazônico.

INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL. Disponível em: www.socioambiental.org>.
Acesso em: 23 ago. 2020.
Organização não governamental que disponibiliza inúmeras informações sobre
os povos indígenas brasileiros e, particularmente, na Amazônia.
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1. A
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4. B

$%&%'()*+,-./+/0+12'3&+*,-.*1450%4%)6,'%GUEDES, Renato. Papa capim: noite branca. São Paulo: Panini, 2016.
Este quadrinho faz parte de uma série em que o cartunista Mauricio de Sousa empresta seus personagens
clássicos para outros desenhistas recriarem histórias com um viés mais crítico e adulto. Neste caso, vemos uma
abordagem sobre a preservação do meio ambiente e a cultura indígena.
ALVES FILHO, Armando et al. Pontos de história da Amazônia. 3. ed. Belém: Paka-Tatu, 2001.
Este livro, escrito por vários autores, apresenta um panorama da história da região amazônica, em especial,
do processo de colonização.
SARGES, Maria de Nazaré. Belém: riquezas produzindo a belle époque. 2. ed. Belém: Paka-Tatu, 2002.
Nesta obra, a autora analisa a belle époque da região Norte com estudos sobre seus investimentos culturais
e urbanísticos.
Secretaria de Cultura e Economia Criativa
Site do governo do estado do Amazonas, com visitas on-line guiadas pelos principais espaços históricos da
região. Disponível em: https://cultura.am.gov.br/portal/visita-virtual/. Acesso em: 6 set. 2020.
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GLOBALIZAÇÃO E
CONFLITOS
CONTEMPORÂNEOS

A análise da complexidade que envolve a realidade
brasileira e a do mundo no tempo em que vivemos
requer a compreensão dos efeitos da tendência de
expansão do capitalismo, que alimenta o crescente
processo de integração econômica e cultural entre
os países, fenômeno chamado de globalização.
Mas a tendência também aprofunda uma série de
contradições que movem o sistema capitalista, como
as relativas a capital e trabalho, geração de riqueza e
intensificação das desigualdades, e faz emergir novas
contradições, como as que opõem a revolução das
telecomunicações e a exclusão digital, a padronização
de comportamentos e novas formas de discriminação.
Igualmente importantes para entender o mundo atual
são a interpretação das relações multilaterais no âmbito
da política e do comércio internacional e a avaliação
das movimentações geopolíticas, identificando focos
de conflitos e projetando suas consequências para a
nova ordem mundial. São essas as perspectivas que
conduzem os objetivos deste capítulo.
Ao longo da abordagem, os estudantes terão a
oportunidade de analisar o modo como a economia
capitalista e as relações políticas internacionais
compuseram uma tendência de intensificação
progressiva das trocas comerciais e de integração
virtual das pessoas em escala mundial e de expansão
de acordos entre Estados nacionais com interesses
comuns. Os estudantes poderão constatar ainda que
esses processos se desenrolam por meio de movimentos
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AS

históricos não lineares, refreados ou recortados por
movimentos de refluxos, na contramão dos princípios
da globalização e do multilateralismo.
Trata-se de processos que influenciam os mais
variados aspectos associados aos países e à dinâmica
social no território de cada um deles. Entre esses
aspectos, os estudantes poderão refletir sobre como
os modos de vida, hábitos e manifestações culturais
são afetados em diferentes contextos, conectando
a abordagem do capítulo à essência que embasa a
proposta deste volume em seu conjunto.
Como forma de introduzir o conteúdo do capítulo, antes
da leitura do texto inicial, sugerimos a problematização
das imagens que compõem a abertura, que retratam
o fechamento de um consulado chinês nos Estados
Unidos e de um consulado estadunidense na China.
Os estudantes podem ser instigados a levantar
hipóteses sobre a relação das imagens com o título do
capítulo e sobre a importância dos eventos retratados
para compreender as questões que se destacam no
mundo atual. Espera-se que por esse caminho, que se
completa com a interpretação do texto inicial e do boxe
O que vamos estudar, eles concluam que o cenário
apresentado na abertura do capítulo é indicativo de uma
crise na relação dos dois países economicamente mais
poderosos do mundo e pode ser entendido como um
símbolo do atual momento de fragilização do processo
de integração internacional, que se manifesta de várias
outras maneiras e envolve outras nações.

BNCC
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Thomas Peter/Reuters/Fotoarena

o território brasileiro estão instalados consulados de muitos países, mas eles se distribuem entre poucos municípios além de Brasília e das capitais de estados. Você mora em um município
que sedia um ou mais consulados? Você sabe o que são consulados e qual é a sua função?
O que a presença de um consulado pode significar para a relação bilateral entre o país representado por
ele e o país que o sedia?
Quando as relações entre dois países são harmoniosas, é comum que haja acordos mútuos para o
estabelecimento de vínculos diplomáticos por meio da instalação de embaixadas e consulados representativos de cada parte em solo do outro país. Enquanto as embaixadas tratam de questões políticas e
econômicas envolvendo os Estados soberanos, os consulados correspondem a instituições que prestam
serviços burocráticos aos cidadãos, fornecendo informações, regularizando documentos e avaliando
pedidos de visto, por exemplo.
Em casos como os retratados nestas imagens, quando o governo de um país determina unilateralmente o fechamento de um consulado estrangeiro em seu país, o objetivo não é a mera interrupção dos
serviços prestados aos cidadãos, mas sim fazer uma grave manifestação simbólica de confronto. O fechamento de um consulado chinês nos Estados Unidos e a retaliação da China, fechando um consulado
estadunidense em seu território, indica a significativa deterioração dos laços diplomáticos entre os dois
países nos últimos anos. Como Estados Unidos e China são grandes protagonistas das relações globais
de poder, a animosidade entre eles provoca reflexos em todo o mundo.

O QUE
 Funcionário do governo chinês retira placa durante execução da

ordem de fechamento do consulado dos Estados Unidos na cidade
de Chengdu, em 28 de julho de 2020, em retaliação ao fechamento
do consulado da China em Houston.

VAMOS

ESTUDAR

Este capítulo propõe reflexões para entender o mundo contemporâneo a
partir das contradições entre as tendências de integração econômica e cultural, alimentada por fenômenos vinculados à ideia de globalização e pelos
acordos multilaterais entre os países, e os movimentos na direção contrária,
que se manifestam em processos de exclusão social e digital e em embates
políticos e geopolíticos que desgastam o espírito de cooperação internacional
e geram sectarismo, intolerância e empobrecimento das relações humanas.

 Agentes de segurança dos Estados Unidos fazem intervenção no consulado da China na cidade de Houston em 24 de julho de 2020.
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A demonstração de animosidade foi duramente criticada pelo governo chinês, que acusou os estadunidenses de entrar sem autorização
no consulado.
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Objetivos deste capítulo:
1. Compreender a construção do conceito de globalização e suas implicações para a análise dos fenômenos
contemporâneos.
2. Entender como se constitui a ideia de multilateralismo e como isso se processou concretamente desde o fim da
Segunda Guerra Mundial.
3. Estabelecer paralelos entre a globalização e as relações multilaterais como fenômenos constituintes do processo
de integração entre povos e países.
4. Refletir sobre os limites dos processos de integração tanto no âmbito da globalização como no das relações
multilaterais, identificando conflitos, desigualdades e barreiras de natureza diversa.
5. Reconhecer e analisar criticamente novas formas de autoritarismo e de fragilização da democracia.
6. Avaliar como as dinâmicas de integração, fragmentação e exclusão, bem como as de padronização e diferenciação,
influenciam a vida das pessoas em diferentes contextos.

1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10
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ESPECÍFIC
AS

AS

BNCC

Competências específicas das Ciências Humanas e Sociais Aplicadas da BNCC
1. Analisar processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais nos âmbitos local, regional,
nacional e mundial em diferentes tempos, a partir da pluralidade de procedimentos epistemológicos,
científicos e tecnológicos, de modo a compreender e posicionar-se criticamente em relação a eles,
considerando diferentes pontos de vista e tomando decisões baseadas em argumentos e fontes de
natureza científica.
5. Identificar e combater as diversas formas de injustiça, preconceito e violência, adotando princípios
éticos, democráticos, inclusivos e solidários, e respeitando os Direitos Humanos.
6. Participar do debate público de forma crítica, respeitando diferentes posições e fazendo escolhas
alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência
crítica e responsabilidade.
O capítulo favorece de várias maneiras o desenvolvimento da competência 1, propiciando reflexões e
despertando o posicionamento crítico dos estudantes por meio da problematização dos processos que
integram e colocam os países em rota de atrito e que envolvem as pessoas de todo o mundo em novas formas
de se relacionar e de se reproduzir socialmente. As atividades propostas também suscitam a exploração de
conhecimentos e de procedimentos variados, que contribuem para o exercício de habilidades que compõem
a competência 1. Esse é o caso da seção Narrativas, que conduz à interpretação comparativa de dois
textos de cunho acadêmico para a análise de uma discussão teórica sobre termos vinculados ao conceito
de globalização. A seção Pesquisa, nas páginas 101 e 105, também possibilita o desenvolvimento da
competência 1 por mobilizar procedimentos que permitem aos estudantes levantar e analisar informações
para compreender, no primeiro caso, processos culturais e, no segundo, processos políticos e econômicos.
A competência 5 é explorada principalmente nos conteúdos referentes às novas formas de autoritarismo
e aos movimentos de resistência. O capítulo demonstra como a difusão de ideais autoritários e a ascensão
de líderes acusados de posturas antidemocráticas foram acompanhadas por manifestações de intolerância,
preconceito e violência, mas também expõe a ação de grupos e de pessoas que lutam a favor da igualdade, solidariedade, direitos humanos e sustentabilidade. Os estudantes também terão a oportunidade de
trabalhar a competência 5 desenvolvendo a proposta da seção Pesquisa da página 105, em que terão
de levantar manifestações oficiais do governo chinês, e, por meio desse material, fazer uma análise do
discurso. A atividade pode proporcionar a avaliação do posicionamento da China em relação a situações
de conflito no cenário internacional e também da sua atuação em questões internas que despertam críticas relativas ao cerceamento ao direito de manifestação e eventuais casos de opressão e de violação de
direitos humanos. A seção Releitura oferece outro momento para desenvolver a competência 5 com
base na análise de uma entrevista em que uma socióloga, ao discutir as políticas públicas de segurança,
demonstra como a violência atinge principalmente moradores de favelas e a população afrodescendente.
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Capítulo 5

O capítulo estimula ainda o desenvolvimento da competência 6 em ocasiões que favorecem o debate e
a troca de ideias, assim como o posicionamento crítico sobre temas significativos para a formação cidadã
e ética dos estudantes. Uma dessas ocasiões se constitui no trabalho proposto na seção Releitura, com
a realização de um seminário em grupo, com a apresentação de seus posicionamentos sobre questões
envolvendo as políticas de segurança, o racismo, a violência tanto nas favelas como contra a população
afrodescendente em geral e a reação da sociedade diante desse quadro.

Temas Contemporâneos Transversais (TCT):
• Educação para o consumo
• Ciência e Tecnologia
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O termo globalização, assim como outras palavras derivadas da mesma matriz, globo, transmite uma ideia de
fácil compreensão. É praticamente intuitivo atribuir ao termo as ações de englobar e de abarcar, que, por sua vez,
não podem prescindir da ação de incluir. Mas, quando analisamos os processos que acompanham a mundialização
da economia e de conexão virtual entre as pessoas, que nas últimas décadas foram compreendidos pelo conceito
de globalização, a acepção do termo parece não ser capaz de expressar a complexidade desses processos. Essa é
a reflexão presente em obras de duas sociólogas brasileiras, Miriam Limoeiro-Cardoso e Tania Steren dos Santos,
autoras dos textos cujos fragmentos selecionados você vai ler a seguir. Depois, reflita sobre estes textos com base
no Roteiro de trabalho.
Ideologia da globalização e (des)caminhos da ciência social
Miriam Limoeiro-Cardoso

A noção de globalidade remete a conjunto, integralidade, totalidade. A palavra "global" carrega consigo esse
mesmo sentido de conjunto, inteiro, total. Sugere, portanto, integração. Desse modo, ou por esse meio, o uso do
termo "global" supõe ou leva a supor que o objeto ao qual ele é aplicado é, ou tende a ser, integral, integrado, isto
é, não apresenta quebras, fraturas, ou hiatos. Globalizar, portanto, sugere o oposto de dividir, marginalizar, expulsar,
excluir. O simples emprego de "globalizar" referindo-se a uma realidade que divide, marginaliza, expulsa e exclui,
não por acidente ou casualidade, mas como regularidade ou norma, passa por cima desta regularidade ou norma,
dificultando a sua percepção e mesmo omitindo-a. Consciente e deliberadamente, ou não, a utilização da palavra
nestas condições tem exatamente tal eficácia [...].
LIMOEIRO-CARDOSO, Miriam. Ideologia da globalização e (des)caminhos da ciência social. In: GENTILI, Pablo (org.). Globalização excludente:
Desigualdade, exclusão e democracia na nova ordem mundial. Petrópolis: Vozes, 1999.

As contradições do mundo globalizado
Tania Steren dos Santos

O método histórico-estrutural permite analisar a globalização a partir da sua estrutura contraditória, identificando
os elementos antagônicos do fenômeno. De um lado, ela gera um processo de homogeneização, padronizando elementos produtivos e culturais, mas, de outro lado, surge um universo de diferenciações, tensões e conflitos sociais.
As mesmas forças que produzem a globalização, propiciando novas articulações e associações em nível internacional,
provocam formas opostas e fragmentadas.
Globalização e regionalização, fragmentação e unidade, inclusão e exclusão são polos antagônicos inter-relacionados de forma dialética, ou seja, são forças opostas que estão em constante interação.
A revolução na informática e na comunicação gera relações sociais novas, mas o velho ressurge com força
inusitada, gerando diversos conflitos sociais. Exemplo disto é o ressurgimento mundial de todo tipo de fundamentalismos, nacionalismos, regionalismos e até de formas de racismo que se consideravam já superadas pela
“civilização moderna”. [...].
Existe uma contradição entre as transformações científicas e tecnológicas (nas quais se destacam a informática,
a automação, a robótica, a genética e a biotecnologia) e o aprofundamento da exclusão de milhões de pessoas do
mercado de trabalho. A tecnologia é mistificada pelos ideólogos da nova modernização, colocando-a como a nova
panaceia capaz de erradicar todos os problemas que afligem a humanidade no mundo moderno. Parece, no entanto,
que as transformações aceleradas nas formas de produção e circulação de mercadorias, assim como nos sistemas de
comunicação, têm, dialeticamente, impactos positivos e negativos. A predominância de um ou outro efeito depende
da correlação de forças e do resultado do embate entre os diversos interesses antagônicos. Acesso à riqueza gerada,
qualidade de vida e educação passam necessariamente pela capacidade de barganha que possuam os setores excluídos da sociedade.
Todas as inovações provocam mudanças substanciais nos sistemas produtivos, acarretando considerável aumento
de produtividade, mas é necessário sublinhar que, na última década, o crescimento econômico global entra em declínio, verificando-se, também, um crescente desnível entre as faixas de renda superiores e as inferiores, uma expansão
considerável do desemprego estrutural, da fome, da pobreza, das doenças endêmicas e da deterioração ambiental,
entre outros problemas que degradam a vida em sociedade.
[...]
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Com base na discussão promovida pelas
NARRATIVAS
sociólogas Miriam Limoeiro-Cardoso e
Tania Steren dos Santos, a seção conduz à
problematização do conceito de globalização
considerando os limites do seu alcance pela
incongruência entre a ideia que a semântica
sugere e a complexidade das realidades que,
com ela, se pretende compreender. Ou seja, o
termo globalização indica a ação de integrar,
mas é utilizado em referência a processos
contraditórios que, além de promover a
integração, geram cisões e desigualdades.
Dessa forma, as sociólogas defendem a
existência de incoerência no emprego do
conceito de globalização para a compreensão
de processos que não superam nem evitam, e
ainda promovem, a exclusão.
Submeter um conceito à crítica e, neste caso, vislumbrar seus limites não significa
necessariamente que ele deve ser descartado. Esse exercício teórico permite
compreender o conceito de modo não absoluto, o que expande a capacidade de
análise, ao propiciar o reconhecimento das contradições próprias da realidade. Essa
compreensão permite aos estudantes analisar com mais profundidade os processos
tipicamente vinculados ao conceito de globalização, identificando e avaliando,
contudo, as relações dialéticas entre a tendência de globalizar, integrar, padronizar
com os movimentos opostos, que promovem isolamento, desintegração, distinção.
A análise da narrativa das sociólogas Miriam Limoeiro-Cardoso e Tania Steren
dos Santos gera reflexões de natureza filosófica e fornece parâmetros importantes
para a compreensão de processos fundamentais para o mundo contemporâneo
em seus múltiplos aspectos, “históricos, geográficos, políticos, econômicos,
sociais, ambientais e culturais”, propiciando aos estudantes o desenvolvimento
da habilidade EM13CHS101. O contraponto que as sociólogas promovem em
relação ao emprego habitual do conceito de globalização permite ainda uma
ampliação de horizontes para a interpretação dos processos vinculados a ele,
além de despertar o olhar crítico dos estudantes sobre o embasamento teórico
e a carga ideológica em torno do conceito, dando vazão ao desenvolvimento da
habilidade EM13CHS102.

HA

NARRATIVAS

BNCC

Habilidade (EM13CHS101)
Identificar, analisar e comparar diferentes fontes e narrativas expressas
em diversas linguagens, com vistas
à compreensão de ideias filosóficas
e de processos e eventos históricos,
geográficos, políticos, econômicos,
sociais, ambientais e culturais.
Habilidade (EM13CHS102)
Identificar, analisar e discutir as
circunstâncias históricas, geográficas, políticas, econômicas, sociais,
ambientais e culturais de matrizes
conceituais (etnocentrismo, racismo,
evolução, modernidade, cooperativismo/desenvolvimento etc.), avaliando
criticamente seu significado histórico e comparando-as a narrativas
que contemplem outros agentes e
discursos.
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Roteiro de trabalho
1. Verifique na fonte dos textos o ano de publicação de cada um e responda:
Dado o tempo que decorreu desde a publicação desses materiais, é possível afirmar que a essência da reflexão proposta já foi superada? Justifique
sua resposta.
O texto de Miriam Limoeiro-Cardoso é de 1999 e o de Tania Steren dos Santos, de 2001.
Passadas duas décadas, as reflexões sobre as contradições entre globalização e exclusão/
fragmentação são ainda importantes para interpretar as características do mundo contemporâneo.

2. Em seu texto, Miriam Limoeiro-Cardoso sugere que o emprego da palavra globalizar pode falsear a realidade. De acordo com o argumento da
autora, em que contexto isso aconteceria?
A autora aponta contradição no uso do termo globalizar para se referir à realidade marcada
pela exclusão, “que divide, marginaliza, expulsa e exclui, não por acidente ou casualidade,
mas como regularidade ou norma”.

3. No texto integral de Tania Steren dos Santos, a autora cita o trecho de
Limoeiro-Cardoso que você leu acima, para, depois, aprofundar a reflexão
sobre o conceito de globalização. Que semelhanças você identifica entre
as ideias apresentadas por cada autora?
Ambas as autoras discutem as contradições entre a ideia transmitida pelo conceito de globalização como processo que tende a englobar o mundo por meio da integração econômica
e o fato de que os mecanismos de exclusão e aprofundamento das desigualdades se reproduzem.

4. Apresente pelo menos um exemplo mencionado por Tania Steren dos
Santos que justifique o título do texto.
O título “As contradições do mundo globalizado” se justifica por meio de exemplos que expressam a coexistência de processos antagônicos, como a padronização de elementos produtivos e culturais ante tensões e conflitos sociais, o surgimento de novas relações sociais com
a informática ante o ressurgimento de velhas formas de fundamentalismo, nacionalismo e
racismo, o aumento da produtividade ante o aumento das desigualdades.

5. A linha de pensamento que as autoras constroem segue uma perspectiva
dialética, em que a exclusão se opõe à globalização. Que casos de exclusão
você consegue identificar no mundo atual?
Resposta pessoal. Podem ser mencionados os processos de exclusão que restringem o acesso a condições dignas de sobrevivência pelas pessoas mais pobres, a expulsão dos povos
indígenas de suas terras, as barreiras enfrentadas pelos jovens da periferia para estudar em
universidades públicas no Brasil, a exclusão dos países subdesenvolvidos dos circuitos de desenvolvimento de tecnologia etc.
Página 95
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O modelo hegemônico neoliberal basicamente serve aos interesses da classe dominante globalizada. Seu receituário inclui como principais objetivos, entre outros, a redução do poder do Estado, privatizações, abertura às
importações, endividamento externo, políticas fiscais favoráveis às multinacionais, aumento do desemprego, redução
de salários e gastos sociais, enfraquecimento dos sindicatos e limitação das garantias trabalhistas. As empresas
globalizadas pressionam o Estado no sentido da flexibilização da legislação trabalhista para maximizar seus lucros e
competitividade. Neste contexto, as consequências mais imediatas são taxas de exploração da força de trabalho cada
vez maiores e precarização das relações de trabalho.
[...]
SANTOS, Tania Steren dos. Globalização e exclusão: a dialética da mundialização do capital. Sociologias, Porto Alegre, ano 3, n. 6, p. 170-198,
jul./dez. 2001. Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/soc/n6/a08n6.pdf. Acesso em: 24 ago. 2020.

Roteiro de trabalho
1. Verifique na fonte dos textos o ano de publicação de cada um e responda: Dado o tempo que decorreu
desde a publicação desses materiais, é possível afirmar que a essência da reflexão proposta já foi superada?
Justifique sua resposta.
2. Em seu texto, Miriam Limoeiro-Cardoso sugere que o emprego da palavra globalizar pode falsear a realidade. De acordo com o argumento da autora, em que contexto isso aconteceria?
3. No texto integral de Tania Steren dos Santos, a autora cita o trecho de Limoeiro-Cardoso que você leu acima para, depois, aprofundar a reflexão sobre o conceito de globalização. Que semelhanças você identifica
entre as ideias apresentadas por cada autora?
4. Apresente pelo menos um exemplo mencionado por Tania Steren dos Santos que justifique o título do texto.
5. A linha de pensamento que as autoras constroem segue uma perspectiva dialética, em que a exclusão se
opõe à globalização. Que casos de exclusão você consegue identificar no mundo atual?
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Capítulo 5
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O PROCESSO DE GLOBALIZAÇÃO
Você já estudou a integração econômica entre os países e os mecanismos
de influência cultural e política que existem entre eles? Que indícios desses
processos você consegue identificar em seus espaços de vivência?
O uso de mídias sociais foi incorporado ao seu modo de vida?
Na sua família e entre seus amigos há o hábito de consumir
produtos da indústria cultural internacional, como filmes,
séries e músicas? Você acompanha as relações e conflitos
comerciais e geopolíticos entre os países, e se interessa
em saber como eles nos afetam?
Para analisar a complexidade do mundo contemporâneo e como o Brasil nela se insere, é necessário
considerar as relações internacionais de poder e os
processos de integração e de exclusão não apenas entre os países, mas também dentro de cada
país no contexto da globalização e, a partir dessa
compreensão mais abrangente, refletir sobre as
influências que chegam até a escala local, interagindo com os elementos específicos que caracterizam culturas e lugares distintos.
Um dos aspectos mais importantes a explorar
nesse percurso de análise é o alcance do conjunto
de processos econômicos, tecnológicos, sociais, culturais e políticos que compõem o que se convencionou chamar de globalização, especialmente a partir
dos anos 1990. Muito se fala sobre globalização e você já
deve ter ouvido essa palavra em diferentes situações. Mas
o que vem à sua mente quando pensa na ideia de globalização? Como você imagina que ela impacta a sua vida cotidiana?
É muito comum a associação da globalização com imagens  Representação da globalização a partir de um globo
conectado por pontos e linhas, simbolizando a internet.
como a que você vê ao lado. Ela lhe parece familiar?
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Desdobrando as discussões levantadas na seção Narrativas, o tópico promove,
num primeiro momento, a contextualização do momento histórico, na virada
do século XX para o XXI, em que o conceito de globalização ganha força como
categoria de análise para explicar o processo de integração econômica em
escala mundial e principalmente o processo que confere a parcelas crescentes da
população mundial se perceber como integrantes de uma rede de conexão global
por meio da evolução nos sistemas de telecomunicações.
Como ponto de partida para explorar o conteúdo, é importante trabalhar
coletivamente as perguntas que, no texto teórico, objetivam levar os estudantes a
avaliar como a sua realidade está envolvida nos processos vinculados à globalização
e como eles próprios se inserem nesses processos. Após essa reflexão inicial,
a noção de rede global pode ser constituída com base na escala local em que
os estudantes se reconhecem como integrantes, estabelecendo ligações com

fenômenos que se manifestam em escalas maiores e conectando de maneiras distintas (trocas comerciais, influências
culturais, circulação de informações etc.) lugares situados em diferentes partes do mundo.
A leitura de imagens pode ser uma ferramenta muito interessante para a apropriação de conceitos. Nesse
sentido, a ilustração da página, que representa o planeta Terra envolto por linhas conectadas, deve ser explorada
como forma de reconhecer a ideia sintética transmitida pelo conceito de globalização. Cada linha que conecta duas
localidades do planeta representa um fluxo que se viabiliza pelos meios de comunicação ou de transporte. Portanto,
seria possível confeccionar representações como essa para demonstrar as rotas marítimas usadas para transportar
cargas, as rotas aéreas para a viagem de passageiros, os fluxos de capitais financeiros entre bancos ou bolsas de
valores, ou ainda as conexões entre pessoas por meio das redes sociais na internet.
Desse modo, merece destaque o aperfeiçoamento constante das tecnologias que tornam os deslocamentos mais
ágeis e a comunicação remota mais eficiente e dinâmica para constituir, assim, a base técnica para o desenvolvimento
da globalização. Ao considerar a evolução tecnológica, é pertinente problematizar como ela pode afetar a vida das
pessoas em diferentes situações. Uma possibilidade de explorar essa reflexão advém da análise do teor da legenda
que acompanha a fotografia da página 96, que retrata o lançamento de um celular com acesso à internet já no
começo dos anos 2000. Os estudantes podem ser levados a pensar sobre as estratégias empresariais que têm na
obsolescência programada (mecanismos para restringir a vida útil de um produto ou para torná-lo ultrapassado)
uma forma de ampliar suas vendas, a compulsão de consumo que leva muitas pessoas a trocar constantemente
seus equipamentos tecnológicos, a difusão de comportamentos de dependência em relação ao mundo virtual, a
geração de lixo eletrônico e os problemas ambientais decorrentes. Também é possível abordar aspectos positivos
no uso da tecnologia de telecomunicação, como a praticidade para localizar pessoas, a facilidade para pesquisar
informações, o uso de aplicativos para gerenciar tarefas do dia a dia, entre outros.
Após demonstrar processos de constituição de uma rede global, que ocorrem como resultado do movimento de
expansão do capitalismo e são propiciados pelas transformações da tecnologia, a abordagem leva os estudantes a
reconhecer os aspectos que se contrapõem à tendência de integração global, evidenciando, por exemplo, que uma
parcela significativa da população mundial ainda está excluída do universo digital. Aos estudantes também são fornecidos
elementos para pensar a redefinição das relações sociais apoiando-se nas redes virtuais e no impacto das influências da
cultura de massa, que ganhou nas mídias sociais o meio mais poderoso de difusão desde a popularização da televisão.
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Essa imagem não representa dados reais: o emaranhado de linhas que envolvem a representação do
planeta Terra é meramente ilustrativo da ideia de rede
global. As linhas dessa rede representam os fluxos
de mercadorias, pessoas, capitais e informações, e os
pontos representam os nós que unem as linhas e sustentam a rede, isto é, as localidades estratégicas com
portos, aeroportos internacionais, sedes de grandes
corporações e bolsas de valores, de onde os fluxos partem e para onde convergem. A imagem, então, é representativa de um mundo conectado, em que as partes se
integram e justificam a ideia de englobamento, de globalização, que ganhou força na passagem para o século
XXI como uma expressão que ia além da conceituação de
uma etapa histórica para assumir uma categoria simbólica
de um novo tempo. O mundo globalizado avançava, assim, pelo século XXI marcado pela hegemonia do capitalismo, que saía vitorioso da Guerra Fria, e pelo progresso
técnico-científico-informacional, que nos fazia descobrir,
pela internet, novos tipos de relações sociais e nos tornava
capazes de produzir, na forma de conteúdos digitais, maneiras inéditas de experimentar e de perceber a realidade
que, até então, passavam a ocupar o espaço preenchido
apenas pelas dinâmicas culturais vivenciadas no “mundo
real”, fora das telas.
Reforçaram a ideia de um mundo em franco processo de integração a derrubada do muro de Berlim, em
1989, que não só reunificava a Alemanha, mas também
promovia a unificação simbólica do mundo em torno
do capitalismo, dos ideais de livre-comércio (que acompanhavam a ascensão do neoliberalismo) e do fortalecimento do multilateralismo, que viveu períodos de
impulso entre as décadas de 1990 e 2010, como você
estudará mais adiante.
Estávamos então em vias de alcançar um mundo
sem fronteiras? Gestava-se um mundo tolerante em
relação às diferenças culturais, disposto a eliminar desigualdades socioeconômicas entre as pessoas e a achatar as discrepâncias de desenvolvimento entre os países
para viabilizar a consolidação da integração global? Não
foi esse o tipo de globalização que o mundo parece ter

Neste tópico, demonstra-se como a globalização se revela como uma
manifestação do próprio desenvolvimento do capitalismo, levando os estudantes
a perceber que os processos de integração econômica e os reflexos nas demais
esferas do mundo atual são resultado de mecanismos fundamentais associados
à produção de capital, dentro de uma lógica expansionista, já vigentes há mais
de cinco séculos.

produzido quando observamos, hoje, a realidade em que
se multiplicam divergências comerciais e geopolíticas, em
que surgem novas formas de repressão política e de perseguição social e em que se aprofunda o processo de marginalização ao compasso da precarização das relações de
trabalho. Ainda assim, é inegável que o nível de integração econômica, apesar de velhas e novas barreiras, tende
à expansão, e que no mundo contemporâneo o avanço
nas telecomunicações ampliou o alcance das influências
de massa e colocou à disposição de quem tem acesso às
tecnologias necessárias um universo de possibilidade de
interação entre pessoas de toda parte do planeta com um
dinamismo impensável décadas atrás. Resta-nos, portanto, aprofundar a compreensão sobre a abrangência dos
processos de integração e de globalização vigentes e avaliar aqueles que vão em sentido contrário, gerando fragmentação, distanciamento e desigualdades.

Yoshikazu Tsuno/AFP

QUE GLOBALIZAÇÃO VIVENCIAMOS?

 Lançamento de aparelho celular no Japão em 2001, período

em que a internet móvel ainda estava em seus estágios iniciais
e já provocava grande entusiasmo entre os consumidores.
A contínua superação tecnológica, que passou a inserir no
mercado versões atualizadas de celulares em intervalos cada
vez mais curtos, contribuiu para difundir o consumismo e
comportamentos de dependência tecnológica.

Que globalização vivenciamos?
A globalização é a manifestação do próprio processo de desenvolvimento do capitalismo, especialmente no que diz respeito ao seu caráter expansivo,
que está na essência de como o capital se constitui;
portanto, ainda que vinculado à supervalorização do
que se apresenta como novidade, esse processo não
é algo novo. Para o geógrafo Milton Santos, a globalização corresponde ao ápice do desenvolvimento da
sociedade capitalista. Por essa perspectiva, entende-se que o mundo globalizado que hoje vivenciamos,
amplamente amparado pela tecnologia de ponta para
conectar os fluxos produtivos e especulativos do mercado internacional, é o resultado dos desdobramentos
do processo que nasceu com o capitalismo comercial e
que levou à Expansão Marítima e à colonização europeia do continente americano, tecendo, já no início do
século XVI, as bases iniciais de uma economia mundial.
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a partir do século XVIII, direciona a lógica da produção
e, por consequência, de todo o funcionamento da sociedade para a geração de lucros, apropriados restritivamente pelos capitalistas. A busca incessante pela
multiplicação dos lucros, inserida na lógica de produção
do capital, é a chave para entender o movimento da história que levou ao que chamamos hoje de globalização.
No sistema produtivo, o capital apenas pode ser
obtido com investimentos na produção de mercadorias
que precisam ser vendidas no mercado por um preço
que cubra todo o investimento feito e ainda sobre uma
quantidade de dinheiro correspondente ao lucro. Portanto, a quantidade de dinheiro inicialmente investida
deve se multiplicar ao final do ciclo e retornar para as
mãos do capitalista, dono dos meios de produção. E,
idealmente, para evitar crises, a cada novo ciclo de produção e venda de mercadorias, os capitalistas devem
obter uma quantidade maior de lucros. Por meio dessa
lógica, quanto mais elevados forem a quantidade e o
preço da venda das mercadorias e quanto mais baixos
forem os custos para produzi-las, maior será o lucro.
Desse modo, o capitalismo passa a exigir meios
para elevar continuamente os níveis de geração de lucros e de acumulação de riquezas pela classe dominante. Essa busca não somente colocou em vigor uma tendência de transformação acelerada das tecnologias e
da organização dos sistemas produtivos, mas também
mobilizou alterações profundas na organização da so-

ciedade e no modo de vida dos indivíduos. A expansão da produção de capital apoiou-se, de um lado, nas
relações de trabalho assalariado submetidas à lógica
de contenção de custos e, de outro, na ampliação do
mercado consumidor.
As empresas mais competitivas puderam crescer e
estender suas atividades para áreas distantes de suas
sedes, formando redes empresariais e, em muitos casos, transformando-se em corporações multinacionais
com presença em vários países. Da mesma forma, a expansão do mercado passou a promover a intensificação
progressiva dos fluxos de importação e de exportação
de mercadorias entre os países, demandando a evolução acelerada dos meios de transporte e de comunicação. Assim, a integração econômica entre os países
de todo o mundo se tornou um objetivo imprescindível
para a continuidade da ampliação das bases de geração
de lucro para as empresas.

PARE e PENSE

HOBSBAWM, Eric. O novo século: entrevista a Antonio
Polito. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. p. 69.

A constituição do sistema econômico que se inicia
com o advento do capitalismo comercial, entre os séculos XV e XVI, e se consolida com a Revolução Industrial,
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2. Por que a globalização não representa
algo novo?
3. De que modo a crescente busca por lucros
alimenta o processo de globalização?

1. A que diz respeito o conceito de globalização?
Anton_Ivanov/Shutterstock

A integração das pessoas
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Sem dúvida, vivemos em uma economia mais
globalizada do que há trinta anos, mas podemos
afirmar com a mesma convicção que estaremos mais
globalizados em 2050 e muito mais ainda em 2100.
A globalização não é o resultado apenas de uma
ação, como ligar a luz ou dar a partida no carro.
Ela é um processo histórico que, embora tenha sido
muito acelerado nos últimos dez anos, reflete uma
transformação incessante.
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1. A que diz respeito o conceito de globalização?

Como vimos, a globalização nasce de uma lógica esção simbólica a partir da acumulação da memória cosencialmente econômica, mas seus efeitos não se restrinletiva e individual, diferenciando-se, assim, dos demais
gem às relações comerciais e financeiras. A integração dos
lugares em função da paisagem e das manifestações
mercados mundiais também conectou pessoas em escaculturais que dão vida a ele.
la global, em função do aumento na
circulação de viajantes como resultado
do avanço nos meios de transporte e
pela interatividade remota a partir da
revolução nos sistemas de telecomunicações proporcionada pela internet.
A absorção das pessoas para um
mundo hiperconectado trouxe mudanças profundas nas relações sociais
e, também, novas questões para a
compreensão das dinâmicas culturais
e da relação das pessoas com o espaço geográfico. No campo da chamada Geografia Cultural, o lugar,
muito mais que a mera localização
de um recorte físico da superfície terrestre, é concebido como um espaço
único, que resulta de relações específicas que nele se estabelecem e dos
vínculos afetivos criados por aqueles
que nele habitam e convivem. É produto de um processo histórico que se
dá pela acumulação no espaço geoMulheres conversando à sombra de uma árvore no Uzbequistão. A convivência
gráfico das intervenções concretas e  com
amigos e vizinhos em determinado lugar e as lembranças de experiências nele
visíveis promovidas pela sociedade ao
vivenciadas no passado favorecem a construção de vínculos de pertencimento que
longo tempo e também pela construatribuem significado afetivo ao lugar. A foto é de 2011.

É nesse sentido que também se posiciona o historiador
britânico Eric Hobsbawm:

O conceito de globalização expressa a tendência de integração dos mercados internacionais e de
integração entre pessoas em diferentes partes do mundo, como um processo de expansão do capitalismo.

2. Por que a globalização não representa algo novo?
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Porque a globalização reflete uma tendência de expansão econômica que teve origem com o surgimento do capitalismo comercial entre os séculos XV e XVI.
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3. De que modo a crescente busca por lucros alimenta o processo de globalização?
A busca crescente por lucros requer a ampliação da capacidade produtiva e a conquista de novos
mercados consumidores, levando à intensificação das trocas comerciais entre os países e também
ao aperfeiçoamento dos meios de transportes e das tecnologias de comunicação, o que favorece o
desenvolvimento do processo de globalização.

A INTEGRAÇÃO DAS PESSOAS
O conteúdo permite aos estudantes refletir a respeito dos efeitos da globalização
sobre as pessoas que se conectam ao mundo virtual e sobre o modo de vida nos
lugares que se inserem na rede global. Discutir as implicações desses processos
sob a luz dos conceitos de cultura e de lugar segundo a ótica da Geografia Cultural
pode tornar mais rica a compreensão da tendência à padronização que acompanha
a globalização.
É importante que os estudantes reconheçam a intensidade com que a globalização
pode impor padrões de comportamento e levar à diluição das especificidades dos
lugares e da cultura que neles se manifesta, como revela a ideia que advém do
conjunto de imagens na página 98, em que se retratam pessoas de três continentes
diferentes, reproduzindo um comportamento de consumo. Porém, também é
necessário que os estudantes entendam que a globalização não se processa de
maneira absoluta e que em todas as partes do mundo persistem tradições e modos
genuínos de viver, de se relacionar socialmente e de estabelecer vínculos com o
espaço geográfico. Nesse sentido, a fotografia da página 97 pode ser um recurso
para a geração de reflexões sobre o embate entre forças de homogeneização
cultural e as de resistência. Os estudantes podem ser questionados sobre o que
uma cena trivial com pessoas conversando despretensiosamente poderia revelar a respeito desse embate. Esperase que eles discutam a importância da convivência entre pessoas que compartilham os lugares de vivência para o
fortalecimento de vínculos afetivos e para a construção de referenciais que dão significado específico a esses lugares.
Ainda a respeito das fotos que retratam pessoas consumindo alimentos comercializados por empresas de fast
food, sugerimos que se problematize não apenas a imposição de padrões de consumo em diferentes partes do
mundo, como também o empobrecimento da relação com a alimentação e com os rituais que envolvem a refeição.
Além de vinculado a modos de vida pouco saudáveis, o hábito de consumir frequentemente fast food contribui
para desfazer o significado social que o momento da refeição assumiu ao longo do tempo. Sentar à mesa para uma
refeição, mais do que uma ação necessária para ingerir os nutrientes que nos mantêm vivos e aptos a continuar
trabalhando, pode ser uma experiência repleta de significados. Com tempo disponível, trata-se do momento
em que é possível degustar o sabor dos alimentos, remetendo a ingredientes obtidos muitas vezes por meio da
exploração de recursos naturais específicos de um lugar e expressando formas de preparo que evidenciam aspectos
históricos da cultura local. Pode ser ainda a principal oportunidade de convívio entre familiares e amigos, quando
as pessoas não apenas ingerem alimentos, mas conversam, colocam em dia as novidades e manifestam satisfação
na companhia umas das outras.
a partir do século XVIII, direciona a lógica da produção
e, por consequência, de todo o funcionamento da sociedade para a geração de lucros, apropriados restritivamente pelos capitalistas. A busca incessante pela
multiplicação dos lucros, inserida na lógica de produção
do capital, é a chave para entender o movimento da história que levou ao que chamamos hoje de globalização.
No sistema produtivo, o capital apenas pode ser
obtido com investimentos na produção de mercadorias
que precisam ser vendidas no mercado por um preço
que cubra todo o investimento feito e ainda sobre uma
quantidade de dinheiro correspondente ao lucro. Portanto, a quantidade de dinheiro inicialmente investida
deve se multiplicar ao final do ciclo e retornar para as
mãos do capitalista, dono dos meios de produção. E,
idealmente, para evitar crises, a cada novo ciclo de produção e venda de mercadorias, os capitalistas devem
obter uma quantidade maior de lucros. Por meio dessa
lógica, quanto mais elevados forem a quantidade e o
preço da venda das mercadorias e quanto mais baixos
forem os custos para produzi-las, maior será o lucro.
Desse modo, o capitalismo passa a exigir meios
para elevar continuamente os níveis de geração de lucros e de acumulação de riquezas pela classe dominante. Essa busca não somente colocou em vigor uma tendência de transformação acelerada das tecnologias e
da organização dos sistemas produtivos, mas também
mobilizou alterações profundas na organização da so-

ciedade e no modo de vida dos indivíduos. A expansão da produção de capital apoiou-se, de um lado, nas
relações de trabalho assalariado submetidas à lógica
de contenção de custos e, de outro, na ampliação do
mercado consumidor.
As empresas mais competitivas puderam crescer e
estender suas atividades para áreas distantes de suas
sedes, formando redes empresariais e, em muitos casos, transformando-se em corporações multinacionais
com presença em vários países. Da mesma forma, a expansão do mercado passou a promover a intensificação
progressiva dos fluxos de importação e de exportação
de mercadorias entre os países, demandando a evolução acelerada dos meios de transporte e de comunicação. Assim, a integração econômica entre os países
de todo o mundo se tornou um objetivo imprescindível
para a continuidade da ampliação das bases de geração
de lucro para as empresas.

PARE e PENSE

1. A que diz respeito o conceito de globalização?

2. Por que a globalização não representa
algo novo?

3. De que modo a crescente busca por lucros
alimenta o processo de globalização?

Como vimos, a globalização nasce de uma lógica esção simbólica a partir da acumulação da memória cosencialmente econômica, mas seus efeitos não se restrinletiva e individual, diferenciando-se, assim, dos demais
gem às relações comerciais e financeiras. A integração dos
lugares em função da paisagem e das manifestações
mercados mundiais também conectou pessoas em escaculturais que dão vida a ele.
la global, em função do aumento na
circulação de viajantes como resultado
do avanço nos meios de transporte e
pela interatividade remota a partir da
revolução nos sistemas de telecomunicações proporcionada pela internet.
A absorção das pessoas para um
mundo hiperconectado trouxe mudanças profundas nas relações sociais
e, também, novas questões para a
compreensão das dinâmicas culturais
e da relação das pessoas com o espaço geográfico. No campo da chamada Geografia Cultural, o lugar,
muito mais que a mera localização
de um recorte físico da superfície terrestre, é concebido como um espaço
único, que resulta de relações específicas que nele se estabelecem e dos
vínculos afetivos criados por aqueles
que nele habitam e convivem. É produto de um processo histórico que se
dá pela acumulação no espaço geoconversando à sombra de uma árvore no Uzbequistão. A convivência
gráfico das intervenções concretas e  Mulheres
com amigos e vizinhos em determinado lugar e as lembranças de experiências nele
visíveis promovidas pela sociedade ao
vivenciadas no passado favorecem a construção de vínculos de pertencimento que
longo tempo e também pela construatribuem significado afetivo ao lugar. A foto é de 2011.
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TEXTO COMPLEMENTAR

Línguas indígenas e naturezas. Desafios frente à perda de mundos
Estima-se que existem aproximadamente 7 000 línguas, das quais somente 4%
são faladas por mais de 90% da população mundial. O continente americano perdeu
60% de suas línguas nos últimos 40 anos e alguns linguistas estimam que o mundo
pode perder até 90% de suas línguas ao final desse século (UNESCO, 2003). Essas
cifras dramáticas encontram um retrato homólogo na diminuição da biodiversidade:
um milhão de espécies estão hoje em perigo de extinção (IPBES, 2019).
Muitos estudos mostram que há mais diversidade linguística onde também há
mais diversidade biológica e que há paralelismos significativos entre a perda de lín224

Capítulo 5

a partir do século XVIII, direciona a lógica da produção
e, por consequência, de todo o funcionamento da sociedade para a geração de lucros, apropriados restritivamente pelos capitalistas. A busca incessante pela
multiplicação dos lucros, inserida na lógica de produção
do capital, é a chave para entender o movimento da história que levou ao que chamamos hoje de globalização.
No sistema produtivo, o capital apenas pode ser
obtido com investimentos na produção de mercadorias
que precisam ser vendidas no mercado por um preço
que cubra todo o investimento feito e ainda sobre uma
quantidade de dinheiro correspondente ao lucro. Portanto, a quantidade de dinheiro inicialmente investida
deve se multiplicar ao final do ciclo e retornar para as
mãos do capitalista, dono dos meios de produção. E,
idealmente, para evitar crises, a cada novo ciclo de produção e venda de mercadorias, os capitalistas devem
obter uma quantidade maior de lucros. Por meio dessa
lógica, quanto mais elevados forem a quantidade e o
preço da venda das mercadorias e quanto mais baixos
forem os custos para produzi-las, maior será o lucro.
Desse modo, o capitalismo passa a exigir meios
para elevar continuamente os níveis de geração de lucros e de acumulação de riquezas pela classe dominante. Essa busca não somente colocou em vigor uma tendência de transformação acelerada das tecnologias e
da organização dos sistemas produtivos, mas também
mobilizou alterações profundas na organização da so-

ciedade e no modo de vida dos indivíduos. A expansão da produção de capital apoiou-se, de um lado, nas
relações de trabalho assalariado submetidas à lógica
de contenção de custos e, de outro, na ampliação do
mercado consumidor.
As empresas mais competitivas puderam crescer e
estender suas atividades para áreas distantes de suas
sedes, formando redes empresariais e, em muitos casos, transformando-se em corporações multinacionais
com presença em vários países. Da mesma forma, a expansão do mercado passou a promover a intensificação
progressiva dos fluxos de importação e de exportação
de mercadorias entre os países, demandando a evolução acelerada dos meios de transporte e de comunicação. Assim, a integração econômica entre os países
de todo o mundo se tornou um objetivo imprescindível
para a continuidade da ampliação das bases de geração
de lucro para as empresas.

PARE e PENSE
1. A que diz respeito o conceito de globalização?
2. Por que a globalização não representa
algo novo?
3. De que modo a crescente busca por lucros
alimenta o processo de globalização?

A integração das pessoas
Como vimos, a globalização nasce de uma lógica esção simbólica a partir da acumulação da memória cosencialmente econômica, mas seus efeitos não se restrinletiva e individual, diferenciando-se, assim, dos demais
gem às relações comerciais e financeiras. A integração dos
lugares em função da paisagem e das manifestações
mercados mundiais também conectou pessoas em escaculturais que dão vida a ele.
la global, em função do aumento na
circulação de viajantes como resultado
do avanço nos meios de transporte e
pela interatividade remota a partir da
revolução nos sistemas de telecomunicações proporcionada pela internet.
A absorção das pessoas para um
mundo hiperconectado trouxe mudanças profundas nas relações sociais
e, também, novas questões para a
compreensão das dinâmicas culturais
e da relação das pessoas com o espaço geográfico. No campo da chamada Geografia Cultural, o lugar,
muito mais que a mera localização
de um recorte físico da superfície terrestre, é concebido como um espaço
único, que resulta de relações específicas que nele se estabelecem e dos
vínculos afetivos criados por aqueles
que nele habitam e convivem. É produto de um processo histórico que se
dá pela acumulação no espaço geoMulheres conversando à sombra de uma árvore no Uzbequistão. A convivência
gráfico das intervenções concretas e  com
amigos e vizinhos em determinado lugar e as lembranças de experiências nele
visíveis promovidas pela sociedade ao
vivenciadas no passado favorecem a construção de vínculos de pertencimento que
longo tempo e também pela construatribuem significado afetivo ao lugar. A foto é de 2011.
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Um dos fenômenos mais discutidos a respeito da influência da globalização
na vida das pessoas diz respeito à homogeneização cultural, que tende a eliminar
expressões típicas de grupos sociais específicos. Esse tema pode ser aprofundado
com a leitura do texto complementar sugerido a seguir.
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guas e de espécies (SUTHERLAND, 2003). Atualmente, um total de 3 202 línguas, pouco menos da metade das línguas
existentes, ocorre em 35 zonas caracterizadas por sua grande biodiversidade. Desse total de línguas, 1 553 são faladas
por 10 000 pessoas ou menos, e 544 são faladas por menos de 1 000 pessoas (GORENFLO et al., 2012).
O crescimento econômico e a globalização são identificados como motores primários da diminuição no uso das
línguas indígenas, principalmente a partir dos anos 1970, por meio de políticas de desenvolvimento, processos de
escolarização e dinâmicas socioeconômicas orientadas ao mercado externo (AMANO et al., 2004). O capital globalizado conduz tanto à homogeneização cultural e desaparecimento de línguas como à devastação ambiental por meio
de processos como o desmatamento e a contaminação da água, ar e solo.
Além de vincularem-se às mesmas causas e enfrentarem desafios comuns, a perda de línguas e a perda de espécies se relacionam de muitas outras maneiras. Ao apagar a linha divisória moderna entre cultura e natureza, nos encontramos com uma diversidade de naturezas culturalizadas, múltiplas formas de compreensão e vida, que nos levam
a questionar a visão única da natureza. “A extinção de uma língua resulta na perda irrecuperável de conhecimentos
culturais encarnados nela por séculos, incluindo conhecimentos históricos, espirituais e ecológicos” (UNESCO, 2017).
A extinção de uma língua resulta na perda de mundos de vida e de outros mundos possíveis.
MERÇON, Juliana; GARCIA, Marcus Vinícius; WERNECK, Thaís. Línguas indígenas
e naturezas. Desafios frente à perda de mundos. Das Questões, Brasília, v. 10, n. 1, p. 1-6, jul. 2020.
Disponível em: https://periodicos.unb.br/index.php/dasquestoes/article/view/32321. Acesso em: 24 ago. 2020.
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A gastronomia como forma de resistência à globalização
O Nordeste brasileiro, o Ceará e outros lugares do mundo passaram por intensas
mudanças socioeconômicas e culturais nos últimos trinta anos (1987-2017) devido à
globalização, resultante das ações que garantiram o surgimento de um mercado dito
global, que se sobrepôs aos espaços, como consequência de uma nova fase do sistema capitalista de produção, denominada de período técnico-científico-informacional
ou de capitalismo tecnológico. Santos (2014, p. 9) considera que a globalização é o
estágio supremo do processo de internacionalização do capital. O capitalismo, nesta
fase atual da história, só se dispersa mais rapidamente graças ao papel unificador
das técnicas de informação, as quais asseguram a presença de um capital comum em
todos os lugares. Para Santos (2006, p. 23), a globalização só acontece quando esse
processo penetra nas práticas cotidianas dos homens, ou seja, na totalidade do lugar.

a partir do século XVIII, direciona a lógica da produção
e, por consequência, de todo o funcionamento da sociedade para a geração de lucros, apropriados restritivamente pelos capitalistas. A busca incessante pela
multiplicação dos lucros, inserida na lógica de produção
do capital, é a chave para entender o movimento da história que levou ao que chamamos hoje de globalização.
No sistema produtivo, o capital apenas pode ser
obtido com investimentos na produção de mercadorias
que precisam ser vendidas no mercado por um preço
que cubra todo o investimento feito e ainda sobre uma
quantidade de dinheiro correspondente ao lucro. Portanto, a quantidade de dinheiro inicialmente investida
deve se multiplicar ao final do ciclo e retornar para as
mãos do capitalista, dono dos meios de produção. E,
idealmente, para evitar crises, a cada novo ciclo de produção e venda de mercadorias, os capitalistas devem
obter uma quantidade maior de lucros. Por meio dessa
lógica, quanto mais elevados forem a quantidade e o
preço da venda das mercadorias e quanto mais baixos
forem os custos para produzi-las, maior será o lucro.
Desse modo, o capitalismo passa a exigir meios
para elevar continuamente os níveis de geração de lucros e de acumulação de riquezas pela classe dominante. Essa busca não somente colocou em vigor uma tendência de transformação acelerada das tecnologias e
da organização dos sistemas produtivos, mas também
mobilizou alterações profundas na organização da so-

ciedade e no modo de vida dos indivíduos. A expansão da produção de capital apoiou-se, de um lado, nas
relações de trabalho assalariado submetidas à lógica
de contenção de custos e, de outro, na ampliação do
mercado consumidor.
As empresas mais competitivas puderam crescer e
estender suas atividades para áreas distantes de suas
sedes, formando redes empresariais e, em muitos casos, transformando-se em corporações multinacionais
com presença em vários países. Da mesma forma, a expansão do mercado passou a promover a intensificação
progressiva dos fluxos de importação e de exportação
de mercadorias entre os países, demandando a evolução acelerada dos meios de transporte e de comunicação. Assim, a integração econômica entre os países
de todo o mundo se tornou um objetivo imprescindível
para a continuidade da ampliação das bases de geração
de lucro para as empresas.

PARE e PENSE
1. A que diz respeito o conceito de globalização?
2. Por que a globalização não representa
algo novo?
3. De que modo a crescente busca por lucros
alimenta o processo de globalização?

A integração das pessoas
Como vimos, a globalização nasce de uma lógica esção simbólica a partir da acumulação da memória cosencialmente econômica, mas seus efeitos não se restrinletiva e individual, diferenciando-se, assim, dos demais
gem às relações comerciais e financeiras. A integração dos
lugares em função da paisagem e das manifestações
mercados mundiais também conectou pessoas em escaculturais que dão vida a ele.
la global, em função do aumento na
circulação de viajantes como resultado
do avanço nos meios de transporte e
pela interatividade remota a partir da
revolução nos sistemas de telecomunicações proporcionada pela internet.
A absorção das pessoas para um
mundo hiperconectado trouxe mudanças profundas nas relações sociais
e, também, novas questões para a
compreensão das dinâmicas culturais
e da relação das pessoas com o espaço geográfico. No campo da chamada Geografia Cultural, o lugar,
muito mais que a mera localização
de um recorte físico da superfície terrestre, é concebido como um espaço
único, que resulta de relações específicas que nele se estabelecem e dos
vínculos afetivos criados por aqueles
que nele habitam e convivem. É produto de um processo histórico que se
dá pela acumulação no espaço geoconversando à sombra de uma árvore no Uzbequistão. A convivência
gráfico das intervenções concretas e  Mulheres
com amigos e vizinhos em determinado lugar e as lembranças de experiências nele
visíveis promovidas pela sociedade ao
vivenciadas no passado favorecem a construção de vínculos de pertencimento que
longo tempo e também pela construatribuem significado afetivo ao lugar. A foto é de 2011.
GLOBALIZAÇÃO E CONFLITOS CONTEMPORÂNEOS
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Como forma de aprofundar a reflexão sobre a alimentação no contexto das
transformações culturais promovidas pela globalização, recomendamos a leitura
do texto complementar a seguir.
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O aumento na miscigenação entre culturas e destruição das identidades são consequências do processo de globalização, e isto leva a uma produção de kits de perfis-padrão de acordo com cada órbita do mercado, para serem
utilizados por indivíduos, indiferentemente ao contexto, âmbito geográfico, nacional, cultural, etc. As identidades
regionais fixas somem e dão lugar às identidades globais mutáveis, que se alteram com a velocidade e a vontade dos
movimentos do mercado (LINS, 2002, p. 20).
Santos (2014b, p. 15) afirmava por meio do conceito da sabedoria da escassez, que os “[...] agentes do futuro
do país encontram-se entre os que estão sendo excluídos da contabilidade da globalização”. Uma vez que a sabedoria advinda da experiência da escassez, seria a utilização da sensação, da vivência do restrito, do negado, para
o verdadeiro entendimento e mudança da realidade; mostrando a irrealidade no pressuposto de que todos são
iguais perante as leis.
A globalização de certa forma produz efeitos maléficos ao indivíduo: estresse, sofrimento e devastação de estilos
de vida ou instituições. E como uma forma de resistência à globalização, pode-se destacar a identidade como “expressão” para manter as bases locais.
Assim, é que na resistência à globalização, surge a gastronomia regional, que prioriza a preparação de pratos
étnicos, locais, típicos que valoriza o patrimônio imaterial e utiliza a sabedoria da experiência da escassez na produção
de poucos alimentos para preparar pratos nutritivos e únicos.
[...]
As comunidades necessitam se relacionar para preservar a sua própria existência, mas para que isto aconteça
faz-se necessário um meio para o estabelecimento dessas relações, isto pode se dar através da cultura de cada comunidade. E a gastronomia é uma importante componente da cultura de um povo. Nesta componente estão envolvidos
GLOBALIZAÇÃO E CONFLITOS CONTEMPORÂNEOS
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desde os ingredientes (frutas, verduras, legumes, carnes, bebidas), e alguns são endêmicos de uma determinada
região, até as preparações culinárias dispostas à mesa. Estas, principalmente, identificam um povo, um lugar ou uma
época da vida. A culinária local, com cheiros, cores e sabores únicos, reúne em suas receitas formas de preparação
que seguem a uma tradição.
A comida [,] além de fornecer informações sobre um povo, também transmite aspectos sentimentais e sensoriais,
ou seja, a cultura e os hábitos de um povo podem ser compreendidos através de sua gastronomia. O aspecto cultural
da comida deve ser evidenciado a partir dos valores atribuídos aos pratos típicos e na forma como devem ser preparados, assim como na manutenção das tradições culinárias e a sua perpetuação simbólica.
[...]
[...] Os colonizadores trouxeram para terras tupiniquins hábitos e práticas gastronômicas. Aqui, misturaram os
elementos da velha Europa com os temperos daqui. Logo, o que houve não foi uma mudança radical nos hábitos
alimentares, mas, sim, uma adaptação das novas práticas gastronômicas aos pratos ditos tradicionais e vice-versa.
A globalização, por ser um processo contínuo, acompanhou historicamente essa adaptação. Na conquista por
territórios, a culinária e os hábitos alimentares dos povos colonizadores são impostos para os povos de outras nações,
provocando ao longo prazo modificações nas tradições locais e mudanças comportamentais, levando a outras novas.
As mudanças comportamentais são reflexos da industrialização, das novas técnicas e do ritmo acelerado da vida
imposto pela modernidade. As comidas típicas perdem, aos poucos, características tradicionais durante o preparo,
mas ganham na velocidade de preparação, criatividade e sofisticação. [...]
JULIÃO, Murilo; ANDRADE, Francisco; GONDIM NETO, Leopoldo.
Ensaio sobre a identidade cultural cearense. O Público e o Privado, Fortaleza, n. 32, jul.-dez. 2018.
Disponível em: https://revistas.uece.br/index.php/opublicoeoprivado/article/view/2123/2277.
Acesso em: 24 ago. 2020.
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PARE e PENSE

Contudo, quando incorporado à globalização, o lugar
se conecta a outros lugares muito além de sua vizinhança,
abrindo-se a influências que nele instalam uma tendência
de diluição de suas especificidades por meio de alterações nas paisagens e no modo de vida das pessoas. Essas
mudanças se processam num ritmo acelerado, diferente
do movimento orgânico de transformação que a história
local proporcionava, desfazendo referenciais da memória
e estrangulando o tempo necessário para que ela se consolide no imaginário coletivo. Esse processo subverte a
lógica conceitual dos lugares e das culturas, amparada na
diferenciação, ao difundir padrões de comportamento,
sobretudo padrões de consumo, e até mesmo ao replicar
modelos preconcebidos de produção do espaço geográfico em diferentes partes do mundo.

1. Como se distingue a localidade em relação ao lugar na concepção da
Geograﬁa Cultural?

 Seicheles, África, 2020.

 Índia, Ásia, 2019.

O fast-food é um conceito relacionado à oferta e
consumo de alimentos produzidos rapidamente; surgiu
nos Estados Unidos e se expandiu para todo o mundo
com a influência da cultura de massa. Criou-se um padrão de comportamento em torno do consumo desses
produtos vinculado a modos de vida não saudáveis, na
medida em que muitos alimentos oferecidos pelo sistema fast-food apresentam poucos nutrientes e grandes
quantidades de sódio, gordura e açúcar. O uso de pratos, copos e canudos descartáveis contribui ainda para
a degradação do meio ambiente.

2. Por que a disseminação de padrões de comportamento em diferentes
partes do mundo pode signiﬁcar uma alteração das dinâmicas vivenciadas no lugar?
A replicação de comportamentos padronizados em localidades diferentes pode diluir as especificidades que tornam cada lugar único, alterando a dinâmica de diferenciação cultural como resultado
da relação de grupos sociais distintos com os respectivos lugares de vivência.
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Enquanto a localidade se refere à delimitação de um recorte espacial em relação ao conjunto, o
lugar, segundo a Geografia Cultural, está relacionado à produção histórica, física e simbólica do
espaço, nos quais os grupos sociais a ele vinculados estabelecem relações afetivas e compartilham
memórias.

Dessa maneira, pessoas e grupos sociais inteiros
vão perdendo o direito à diferença, tradições e manifestações culturais passam a ser substituídas por
comportamentos esvaziados de história e que podem ser reproduzidos em qualquer contexto. Essa é
a mesma lógica da mercadoria. Com a globalização
da economia, as empresas buscaram mecanismos
técnicos para viabilizar a reprodução de mercadorias similares em localidades diferentes. Se as mesmas mercadorias circulam por todo o mundo, torna-se necessário criar meios para que as pessoas, em
cada localidade, adquiram o mesmo interesse por
tais produtos e reconheçam a mesma necessidade
de consumi-los. E isso se dá por meio da padronização do comportamento.
lipmandarin/Shutterstock

 Rússia europeia, 2019.

PARE e PENSE
1. Como se distingue a localidade em relação ao
lugar na concepção da Geografia Cultural?
2. Por que a disseminação de padrões de comportamento em diferentes partes do mundo
pode significar uma alteração das dinâmicas
vivenciadas no lugar?

A integração incompleta
Se a globalização é indispensável à ampliação contínua da produção de capital, e a conexão entre as pessoas é um dos seus efeitos, seria possível esperar uma
inevitável integração absoluta da população mundial a
esse processo? De modo geral, a globalização manifesta
a tendência de o capitalismo se espalhar pelo mundo,
estendendo-se continuamente para localidades onde
até então não existia ou intensificando seus mecanismos
de atuação onde já estava presente. Nesse movimento
expansivo, as contradições do capitalismo também se
ampliam. Ao mesmo tempo que se busca o lucro pela
conquista de consumidores em lugares distantes, muitos capitalistas também o obtêm explorando mão de
obra barata no interior de suas empresas, o que leva à
desigualdade social que se reflete na desigualdade de
acesso às tecnologias de comunicação digital.
98

A utilização de internet no mundo é crescente e,
apesar disso, segundo dados da União Internacional de
Telecomunicações divulgados pela ONU em 2019, 3,6 bilhões de pessoas continuavam excluídas da comunicação
on-line, o que correspondia, naquele ano, a cerca de metade da população mundial. O Brasil é um dos países que
mais ganharam usuários na última década, mas também
é um dos que apresentam os níveis mais elevados de excluídos digitais. De acordo com os dados levantados
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD)
de 2019, 45,9 milhões de brasileiros não tinham acesso à
internet em 2018. Entre os domicílios consultados, a falta
de conhecimento para usar a internet e a falta de recursos para adquirir equipamentos e serviços revelaram-se
os dois motivos predominantes da exclusão digital.

CAPÍTULO 5

A INTEGRAÇÃO INCOMPLETA
Este tópico demonstra que, apesar da tendência de as pessoas se integrarem às redes globais, principalmente
com a utilização da internet, que é crescente, grande parte da população mundial ainda se encontra excluída
digitalmente. A análise dos dados estatísticos sobre o uso da internet, como os apresentados no texto da página
98 e no gráfico da página 99, pode contribuir para dimensionar esse fato.
O processo de integração remota da população mundial por meio da internet também deve ser problematizado
com base no conceito de aldeia global, segundo o qual todas as pessoas do mundo seriam abarcadas por uma
grande comunidade. Além da exclusão digital daqueles que não dispõem de recursos para acessar as tecnologias
de telecomunicações e daqueles que simplesmente não têm interesse nisso, a ideia de uma integração completa
da sociedade também suscita questionamentos sobre a qualidade das relações sociais estabelecidas no mundo
globalizado. Para discutir esse tema, avaliando-o, os estudantes podem ser orientados a comparar, por exemplo,
as restrições e as possibilidades para o estabelecimento de trocas culturais por meio dos contatos pessoais, no dia
a dia, e por meio das redes sociais. Pode contribuir para aprofundar as discussões a interpretação compartilhada
da fotografia da página 99, em que quase todos os jovens sentados em um assento de metrô na Tailândia estão
olhando para a tela do celular, sem estabelecer nenhum tipo de interação.
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Dessa maneira, pessoas e grupos sociais inteiros
vão perdendo o direito à diferença, tradições e manifestações culturais passam a ser substituídas por
comportamentos esvaziados de história e que podem ser reproduzidos em qualquer contexto. Essa é
a mesma lógica da mercadoria. Com a globalização
da economia, as empresas buscaram mecanismos
técnicos para viabilizar a reprodução de mercadorias similares em localidades diferentes. Se as mesmas mercadorias circulam por todo o mundo, torna-se necessário criar meios para que as pessoas, em
cada localidade, adquiram o mesmo interesse por
tais produtos e reconheçam a mesma necessidade
de consumi-los. E isso se dá por meio da padronização do comportamento.

 Índia, Ásia, 2019.

O fast-food é um conceito relacionado à oferta e
consumo de alimentos produzidos rapidamente; surgiu
nos Estados Unidos e se expandiu para todo o mundo
com a influência da cultura de massa. Criou-se um padrão de comportamento em torno do consumo desses
produtos vinculado a modos de vida não saudáveis, na
medida em que muitos alimentos oferecidos pelo sistema fast-food apresentam poucos nutrientes e grandes
quantidades de sódio, gordura e açúcar. O uso de pratos, copos e canudos descartáveis contribui ainda para
a degradação do meio ambiente.
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esse processo? De modo geral, a globalização manifesta
a tendência de o capitalismo se espalhar pelo mundo,
estendendo-se continuamente para localidades onde
até então não existia ou intensificando seus mecanismos
de atuação onde já estava presente. Nesse movimento
expansivo, as contradições do capitalismo também se
ampliam. Ao mesmo tempo que se busca o lucro pela
conquista de consumidores em lugares distantes, muitos capitalistas também o obtêm explorando mão de
obra barata no interior de suas empresas, o que leva à
desigualdade social que se reflete na desigualdade de
acesso às tecnologias de comunicação digital.
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A utilização de internet no mundo é crescente e,
apesar disso, segundo dados da União Internacional de
Telecomunicações divulgados pela ONU em 2019, 3,6 bilhões de pessoas continuavam excluídas da comunicação
on-line, o que correspondia, naquele ano, a cerca de metade da população mundial. O Brasil é um dos países que
mais ganharam usuários na última década, mas também
é um dos que apresentam os níveis mais elevados de excluídos digitais. De acordo com os dados levantados
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD)
de 2019, 45,9 milhões de brasileiros não tinham acesso à
internet em 2018. Entre os domicílios consultados, a falta
de conhecimento para usar a internet e a falta de recursos para adquirir equipamentos e serviços revelaram-se
os dois motivos predominantes da exclusão digital.
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A manifestação livre dos estudantes sobre suas observações deve ser valorizada,
mas também pode ser enriquecedora a troca de impressões, levando-os a perceber
determinados detalhes da imagem, estimulando comparações com situações que
eles já vivenciaram ou os convidando a expor suas opiniões.
Um ponto de reflexão sobre a cena retratada na imagem diz respeito à cordialidade
entre as pessoas. Mesmo entre aquelas que não se conhecem, quando se veem
em um mesmo ambiente, o cumprimento e o olhar para o rosto do outro são
ações que demonstram respeito e sinalizam o reconhecimento das pessoas como
iguais. Contudo, sobretudo em grandes cidades e com a difusão das redes sociais
acessadas por meio dos aparelhos celulares, cada vez mais as pessoas se restringem às
interações virtuais e se fecham para as relações presenciais, chegando a se apresentar
indisponíveis até mesmo para o contato visual. No instante captado pela foto, é
simbólico que o único jovem sem um celular nas mãos esteja com o olhar distante e
sem ter com quem conversar, mesmo com várias pessoas ao seu lado.
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Contudo, quando incorporado à globalização, o lugar
se conecta a outros lugares muito além de sua vizinhança,
abrindo-se a influências que nele instalam uma tendência
de diluição de suas especificidades por meio de alterações nas paisagens e no modo de vida das pessoas. Essas
mudanças se processam num ritmo acelerado, diferente
do movimento orgânico de transformação que a história
local proporcionava, desfazendo referenciais da memória
e estrangulando o tempo necessário para que ela se consolide no imaginário coletivo. Esse processo subverte a
lógica conceitual dos lugares e das culturas, amparada na
diferenciação, ao difundir padrões de comportamento,
sobretudo padrões de consumo, e até mesmo ao replicar
modelos preconcebidos de produção do espaço geográfico em diferentes partes do mundo.

BNCC

Habilidade (EM13CHS202)

Habilidade (EM13CHS303)
Debater e avaliar o papel da indústria
cultural e das culturas de massa no
estímulo ao consumismo, seus impactos econômicos e socioambientais,
com vistas à percepção crítica das
necessidades criadas pelo consumo
e à adoção de hábitos sustentáveis.
Habilidade (EM13CHS401)

BNCC
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B I LI DA

EM13CHS202 EM13CHS303
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LER ENTREVISTA

HA

Identificar e analisar as relações entre sujeitos, grupos, classes sociais
e sociedades com culturas distintas
diante das transformações técnicas,
tecnológicas e informacionais e das
novas formas de trabalho ao longo
do tempo, em diferentes espaços (urbanos e rurais) e contextos.

DE

Nesta seção, o pesquisador indiano Ramesh Srinivasan concede uma entrevista na
qual apresenta argumentos contrários às ideias que sustentam o conceito de aldeia
global. Trata-se de mais uma oportunidade para os estudantes refletirem sobre as
contradições que acompanham o processo de globalização e, mais especificamente,
o processo de inclusão digital.
Na entrevista que compõe a seção, Ramesh Srinivasan apresenta suas ideias
sobre como o desenvolvimento da tecnologia pode impactar a produção e a
vida de comunidades tradicionais em diferentes partes do mundo, defendendo
que sejam respeitados os valores culturais dessas comunidades. Nesse sentido,
a problematização das ideias do entrevistado propicia o desenvolvimento da
habilidade EM13CHS202.
Os estudantes também têm a oportunidade de desenvolver a habilidade
EM13CHS303 ao analisarem a posição crítica de Ramesh Srinivasan no que tange
à difusão por meio das grandes plataformas digitais de informações encaixadas
em padrões que não representam os valores nem os conhecimentos das pessoas,
sobretudo das que vivem em comunidades locais, sem permitir que elas experimentem
e classifiquem as informações de modo significativo. Srinivasan acena igualmente a
valorização da sustentabilidade quando defende o desenvolvimento da tecnologia
voltado para o fortalecimento de povos indígenas e pequenos agricultores.
A entrevista com Ramesh Srinivasan chama atenção para o fato de as experiências
de interação no mundo virtual serem mediadas pelos mecanismos tecnológicos
e por plataformas criadas por um pequeno grupo de representantes de grandes
corporações, que têm como diretriz a geração de lucros e que determinam a
prevalência de “uma pequena visão de mundo sobre o mundo todo”. Esse contexto
abre o ensejo para se discutir as possibilidades e as restrições das relações sociais
em função das constantes transformações tecnológicas, permitindo, avaliar, por
exemplo, quanto as mídias digitais contribuem para que pessoas e grupos sociais
distintos promovam trocas culturais significativas ou quanto são submetidas a
processos de homogeneização de comportamento. Esse percurso de análise
favorece o desenvolvimento da habilidade EM13CHS401.

Analisar e avaliar os impactos das
tecnologias na estruturação e nas
dinâmicas de grupos, povos e sociedades contemporâneos (fluxos populacionais, financeiros, de mercadorias,
de informações, de valores éticos e
culturais etc.), bem como suas interferências nas decisões políticas, sociais,
ambientais, econômicas e culturais.
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LER ENTREVISTA

EM13CHS401
BNCC

Você lerá abaixo trecho de uma entrevista com o conceituado pesquisador indiano Ramesh Srinivasan, que
firma um posicionamento crítico sobre a concepção de aldeia global e sobre as desigualdades que envolvem o uso
da internet. Após a leitura, resolva as questões do Roteiro de trabalho.
Aldeia global não se faz só com homens brancos do Vale do Silício, diz pesquisador
Paula Soprana

[...]
O autor [Ramesh Srinivasan], mestre em mídia e ciência pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) e
doutor em design pela Universidade Harvard, compartilha suas próprias experiências relacionadas ao uso de tecnologia para fortalecer comunidades, como indígenas americanos na Califórnia e no Novo México, cidadãos no Egito e em
zonas rurais da Índia. Além da necessidade de maior transparência em termos de serviço estabelecidos na internet, o
pesquisador aponta para a urgência da criação de ferramentas tecnológicas que respeitem valores culturais e a voz
de comunidades locais.
Por que o conceito de “aldeia global” é um mito?
Ramesh Srinivasan – A questão não é sobre a aldeia global, mas de quem é essa aldeia global. Meu ponto é o
seguinte: se essas redes de comunicação digitais pertencem, dão dinheiro a, são vigiadas e classificadas por aqueles
que têm poder – pouquíssimas pessoas, principalmente homens brancos do Vale do Silício – então é uma aldeia criada
sob ideias, visões, palavras e protocolos desses poucos. Não é global – é como o Epcot Center [parque da Disney]. É
como a Disneyland: uma pequena visão de mundo sobre o mundo todo.
O que motivou o senhor a escrever o livro?
Srinivasan – O livro surgiu da minha experiência pessoal. Sou um ex-engenheiro e me entusiasma a possibilidade
de criar tecnologias melhores para servir à humanidade. Muitos de nós têm a crença de que se você desenvolve uma
ferramenta, ajuda a dar poder econômico e social aos cidadãos. Mas, frequentemente, a ideia de uma tecnologia
melhor está ligada a mais eficiência e os cursos de engenharia não ensinam sobre quais valores você deve ser mais
eficiente. Quando estava no MIT [Instituto de Tecnologia de Massachusetts], pensava em como criar softwares e sistemas para agricultores na Índia. Nesse processo, me dei conta de que meu ponto de referência era interno, de dentro
do laboratório, em vez de ser nas comunidades às quais eu queria servir. Não estava pensando em valores, sistemas
de crenças e realidades vividas pelas pessoas com quem eu deveria trabalhar. Entendi que não poderia mais assumir
o que é uma boa tecnologia de dentro do laboratório; deveria, em vez disso, estar no mundo com as pessoas. Não
criando para elas, mas com elas.

Roteiro de trabalho

Tecnologia parece ter um significado complexo para o senhor.
Srinivasan – Tecnologia não é nada além da expressão de valores humanos. Não é neutra, não é sobre eficiência,
é sobre o valor das pessoas e seus conhecimentos. Se você dissemina informação largamente mas apresenta essa
informação de forma a encaixar sua própria visão você, na verdade, a está deturpando. O que você deveria fazer é
encontrar formas de criar sistemas que permitam que as pessoas experimentem e classifiquem suas informações de
modo significativo para elas.

1. Ao criticar a aldeia global, que argumentos utilizados por Ramesh Srinivasan
reforçam a necessidade de criar “ferramentas tecnológicas que respeitem
valores culturais e a voz de comunidades locais”?
Ramesh Srinivasan argumenta que as redes de comunicação digitais são concebidas e controladas por poucas pessoas que têm grande poder de influência em suas mãos e que não

O senhor menciona que menos de 10% das casas no Egito tinham acesso a Twitter e Facebook em 2011, mas
que mesmo assim existe a ideia de que a revolução [que derrubou o ditador Hosni Mubarak] foi guiada por
esse tipo de tecnologia...
Srinivasan – Com certeza muitos dos ativistas usaram as mídias sociais para influenciar o jornalismo, a cobertura
internacional. Mas, no geral, incluindo Cairo, uma pequena porcentagem da população as usava. Os egípcios se
organizaram de todas as formas que puderam imaginar para criar coalizões. Muitos dos que estavam envolvidos nos
protestos se organizaram por 30 ou 40 anos.
Por que o senhor diz que a desigualdade é hoje uma parte importante da história da internet?
Srinivasan – No início, a internet parecia ser um espaço de contracultura e anticorporativo, agora é um lugar para a
produção econômica de corporações. A internet hoje não é o que costumava ser, e ela não precisa ser o que está se
tornando. O Instagram foi vendido ao Facebook por US$1 bilhão com 13 funcionários. No mesmo ano, a Kodak, que
chegou a empregar mais de 40 mil, faliu. O que acontece com uma economia digital em que 40 mil pessoas perdem
seus empregos e 13 viram supermilionários? Esses sistemas são desenvolvidos para capturar, manter, comprar e
vender dados e apoiar o que chamamos de vigilância corporativa. É o que está acontecendo agora, e é muito nocivo.
[...]
SOPRANA, Paula. Aldeia global não se faz só com homens brancos do Vale do Silício, diz pesquisador. Época, 15 ago. 2017. Disponível em:
https://epoca.globo.com/tecnologia/experiencias-digitais/noticia/2017/08/comunidade-global-nao-se-faz-com-poucos-homensbrancos-do-vale-do-silicio-diz-pesquisador.html. Acesso em: 26 ago. 2020.
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representam a realidade vivenciada nas comunidades locais, tratando-se de “uma pequena
visão de mundo sobre o mundo todo”.

2. No mundo capitalista, os critérios definidos para direcionar o desenvolvimento de novas tecnologias atendem prioritariamente à geração de lucros.
As ideias de Srinivasan reforçam essa tendência ou dela se diferenciam?
Por quê?
Ao afirmar que se entusiasma com a possibilidade de criar tecnologias melhores para servir
à humanidade, Ramesh Srinivasan sugere que a geração de lucros não é o fator que ele mais
leva em consideração para desenvolver seus projetos. O entrevistado comenta a necessidade
de propiciar poder econômico e social aos cidadãos e de conhecer as verdadeiras demandas
das pessoas em cada realidade.

3. Que exemplos ilustrativos das desigualdades relativas ao uso da internet
o entrevistado menciona?
Além de apontar que o desenvolvimento das tecnologias relacionadas à comunicação digital
está sob o domínio de poucos, em sua maioria homens brancos no Vale do Silício (Estados
Unidos), o entrevistado fala sobre o baixo número de pessoas conectadas a redes sociais no
Egito durante a revolução que derrubou o governo local em 2011 e demonstra como processos
de reestruturação das empresas de tecnologia, com aquisições e fechamento de atividades
podem gerar desemprego, levantando a questão: “O que acontece com uma economia digital
em que 40 mil pessoas perdem seus empregos e 13 viram supermilionários?”.
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Habilidade (EM13CHS104)

Utilizar as linguagens cartográfica,
gráfica e iconográfica, diferentes gêneros textuais e tecnologias digitais
de informação e comunicação de
forma crítica, significativa, reflexiva
e ética nas diversas práticas sociais,
incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e difundir informações,
produzir conhecimentos, resolver
problemas e exercer protagonismo
e autoria na vida pessoal e coletiva.

Roteiro de trabalho
1. Ao criticar a aldeia global, que argumentos utilizados por Ramesh Srinivasan reforçam a necessidade de
criar “ferramentas tecnológicas que respeitem valores culturais e a voz de comunidades locais”?
2. No mundo capitalista, os critérios definidos para direcionar o desenvolvimento de novas tecnologias atendem prioritariamente à geração de lucros. As ideias de Srinivasan reforçam essa tendência ou delas se
diferenciam? Por quê?
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3. Que exemplos ilustrativos das desigualdades relativas ao uso da internet o entrevistado menciona?
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Roteiro de trabalho
Há várias ferramentas gratuitas na internet para a criação de blogs. Muitas permitem a construção de
uma página com facilidade. É importante que os textos inseridos sejam produzidos pelos alunos, que
podem incluir trechos de outros textos e sites, com as devidas fontes citadas. Esse trabalho pode ser
feito no longo prazo e se desenrolar durante os estudos propostos acerca do mundo contemporâneo.
Atividades para serem feitas em casa podem ser postadas no blog depois de avaliadas. Proponha uma
parceria com os professores da área de Linguagens para a construção dessa proposta. A atividade pode
ser um trabalho avaliado durante todo o ano letivo.

Habilidade (EM13CHS106)

DE

A seção tem como um de seus objetivos demonstrar que a internet também pode
ser um meio para resistir aos processos de homogeneização cultural, propiciando
a divulgação de materiais que valorizem a manifestação de elementos de culturas
tradicionais. Para isso, são propostas duas frentes de ação que se complementam,
pesquisas sobre expressões culturais e a criação de um blog para a divulgação
do conteúdo obtido. Trata-se de uma oportunidade interessante para trabalhar
procedimentos de pesquisa, de registro de informações e de produção textual, além
de exercitar o trabalho coletivo e valorizar atributos e valores, como a solidariedade,
a cooperação, a paciência, a organização, entre outros.
Espera-se que os estudantes contemplem em suas pesquisas manifestações
culturais variadas, como festas folclóricas, celebrações religiosas, festivais de música
regional, exposições artísticas, produção de peças artesanais, divulgação de cordéis,
ditados populares, comidas típicas etc.
As propostas que compõem a seção, de um lado, propiciam o desenvolvimento
da habilidade EM13CHS104 por meio do levantamento de manifestações
representativas da cultura material e imaterial do município em que vivem os
estudantese, de outro, o desenvolvimento da habilidade EM13CHS106 pela criação
do blog como forma de divulgar os materiais coletados e de criar um ambiente
de comunicação e de troca de conhecimentos entre todos os interessados da
comunidade escolar. Por meio do blog, os estudantes poderão exercer um papel
de protagonismo, comentando as postagens, fazendo posicionamentos críticos
e divulgando conteúdos autorais.

Analisar objetos e vestígios da cultura material e imaterial de modo a
identificar conhecimentos, valores,
crenças e práticas que caracterizam
a identidade e a diversidade cultural
de diferentes sociedades inseridas no
tempo e no espaço.
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A tendência à padronização é um dos fenômenos mais impactantes da globalização; no entanto, não se impõe
de maneira absoluta. A cultura espontânea ainda se contrapõe à indústria cultural em muitas localidades. Festas
tradicionais, cerimônias religiosas, costumes passados de geração em geração, a agricultura de subsistência, a
pesca artesanal e várias outras manifestações que caracterizam modos de vida carregados de histórias e especificidades ainda subsistem em meio às forças que promovem a homogeneização. Inclusive, muitas pessoas utilizam
canais abertos pela própria globalização, como redes sociais e blogs, para divulgar conteúdos que relatam e valorizam essas manifestações culturais.
Ao fazer as atividades propostas no Roteiro de trabalho, você vai pesquisar exemplos de expressões da cultura que sejam típicas ou tradicionais no município em que você mora. Depois, em um trabalho coletivo com todos
os colegas da turma, vocês vão criar um blog para divulgar o resultado das pesquisas que cada um fez.

Roteiro de trabalho
1. Individualmente, colete relatos orais por meio de entrevistas, produza registros fotográficos em trabalhos de
campo, faça pesquisas bibliográficas e buscas por materiais na internet na forma de textos e imagens. Depois,
elabore uma síntese de tudo o que encontrou e pense em maneiras de divulgar o material por meio do blog.
2. Com a orientação da professora ou do professor, você e sua turma devem escolher uma ferramenta para a
criação do blog. Existem várias delas disponíveis na internet com acesso gratuito.
3. Ao criar o blog, elaborem diferentes seções para organizar tematicamente os materiais produzidos.
4. Cada estudante da turma deve fazer pelo menos uma postagem no blog. O conteúdo (texto, imagem, vídeo ou áudio) postado no blog deve ser original, isto é, uma criação sua, e não uma cópia de outros, caso
contrário vocês não estariam criando seu próprio ponto de vista. Frases e textos podem ser citados, mas
sua fonte original deve ser indicada.
5. Após realizar sua postagem, divulgue o endereço do blog para amigos, familiares e outros colegas da escola. Peça que entrem no endereço e façam comentários, enriquecendo o blog.

OS REFLUXOS DO MULTILATERALISMO
Para vislumbrar para onde o mundo se move, além
de analisar a atuação das corporações e o comportamento das pessoas nas redes físicas e virtuais da
globalização, é necessário considerar os aspectos políticos que envolvem as relações internacionais. Pistas
para alcançar esse objetivo podem ser obtidas avaliando as medidas dos governantes à frente dos países com maior poder para intervir em questões que
impactam a realidade em todas as partes do planeta.
E a atuação dos protagonistas do mundo capitalis-

ta desde a Segunda Guerra Mundial, mas sobretudo
após o fim da Guerra Fria, conduziu parte significativa
da comunidade internacional na direção do multilateralismo, que se constrói por meio de acordos entre
diferentes países respaldados por termos teoricamente definidos sob princípios de equilíbrio e de igualdade. De forma mais ampla, o multilateralismo diz respeito a contextos históricos favoráveis à cooperação
internacional, em que há predisposição dos países em
estabelecer vínculos amistosos.
GLOBALIZAÇÃO E CONFLITOS CONTEMPORÂNEOS
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Nesta parte do conteúdo, os estudantes são apresentados ao conceito de
multilateralismo, de grande relevância para o reconhecimento do movimento de
aproximação entre países por meio de acordos comerciais, incentivos à redução do
protecionismo e formação de órgãos supranacionais atuantes em diferentes campos
-./012/3
de interesse de seus signatários. Nesse sentido, espera-se que eles identifiquem
os passos importantes de valorização do multilateralismo que foram dados após
a Segunda Guerra Mundial com a criação da ONU, com o objetivo de garantir a
paz mundial, e com a fundação de blocos econômicos, com destaque para o que
daria origem à União Europeia como resultado de esforços de cooperação para a
reconstrução da economia dos países envolvidos na guerra. Depois, com o fim da
Guerra Fria e a dissolução do bloco socialista, o cenário mundial vivenciou novos
períodos favoráveis ao multilateralismo.
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Contudo, os estudantes também encontram elementos no conteúdo para
reconhecer nos últimos anos um período marcado por situações de fragilização do
livre comércio e do multilateralismo, com ênfase na atuação dos Estados Unidos
sob a gestão de Donald Trump, que, entre outras medidas, impôs taxações a
produtos importados, se retirou de acordos comerciais ou forçou a revisão deles,
procurou enfraquecer a OMS (Organização Mundial da Saúde) e a OMC (Organização Mundial do Comércio) e
entrou em guerra comercial com a China. São abordados ainda, como refluxos do multilateralismo, a saída do Reino
Unido da União Europeia, por meio do processo que foi chamado de Brexit, as críticas à estrutura de poder da ONU
e o surgimento de novas formas de autoritarismo.
Como forma de trabalhar a importância dos órgãos multilaterais para a regulação das relações internacionais,
sugere-se explorar o papel da OMC como mediadora de disputas comerciais. O mapa ilustrado na página 102
corresponde a uma reprodução do recurso interativo disponível no portal da OMC e, por isso, não apresenta
elementos cartográficos, como escala e rosa dos ventos. Por meio desse material é possível verificar o número de
queixas abertas por um país contra parceiros comerciais por eventuais irregularidades ou imposição de condições
de negociação desiguais. Quando analisamos as representações abertas pelos Estados Unidos, encontramos
grande quantidade de queixas, sobretudo contra a China, o que evidencia uma postura agressiva no comércio
internacional na defesa de seus interesses. A existência de tantas queixas abertas por esse país no mesmo órgão
que atualmente procura enfraquecer soa contraditória. A leitura da notícia a seguir fornece mais elementos sobre
essa questão.
!"#$%&'#!(%!$')*)+,#

1. Ao criticar a aldeia global, que argumentos utilizados por Ramesh Srinivasan reforçam a necessidade de
criar “ferramentas tecnológicas que respeitem valores culturais e a voz de comunidades locais”?

2. No mundo capitalista, os critérios definidos para direcionar o desenvolvimento de novas tecnologias atendem prioritariamente à geração de lucros. As ideias de Srinivasan reforçam essa tendência ou delas se
diferenciam? Por quê?
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3. Que exemplos ilustrativos das desigualdades relativas ao uso da internet o entrevistado menciona?
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A tendência à padronização é um dos fenômenos mais impactantes da globalização; no entanto, não se impõe
de maneira absoluta. A cultura espontânea ainda se contrapõe à indústria cultural em muitas localidades. Festas
tradicionais, cerimônias religiosas, costumes passados de geração em geração, a agricultura de subsistência, a
pesca artesanal e várias outras manifestações que caracterizam modos de vida carregados de histórias e especificidades ainda subsistem em meio às forças que promovem a homogeneização. Inclusive, muitas pessoas utilizam
canais abertos pela própria globalização, como redes sociais e blogs, para divulgar conteúdos que relatam e valorizam essas manifestações culturais.
Ao fazer as atividades propostas no Roteiro de trabalho, você vai pesquisar exemplos de expressões da cultura que sejam típicas ou tradicionais no município em que você mora. Depois, em um trabalho coletivo com todos
os colegas da turma, vocês vão criar um blog para divulgar o resultado das pesquisas que cada um fez.
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1. Individualmente, colete relatos orais por meio de entrevistas, produza registros fotográficos em trabalhos de
campo, faça pesquisas bibliográficas e buscas por materiais na internet na forma de textos e imagens. Depois,
elabore uma síntese de tudo o que encontrou e pense em maneiras de divulgar o material por meio do blog.

2. Com a orientação da professora ou do professor, você e sua turma devem escolher uma ferramenta para a
criação do blog. Existem várias delas disponíveis na internet com acesso gratuito.

3. Ao criar o blog, elaborem diferentes seções para organizar tematicamente os materiais produzidos.

4. Cada estudante da turma deve fazer pelo menos uma postagem no blog. O conteúdo (texto, imagem, vídeo ou áudio) postado no blog deve ser original, isto é, uma criação sua, e não uma cópia de outros, caso
contrário vocês não estariam criando seu próprio ponto de vista. Frases e textos podem ser citados, mas
sua fonte original deve ser indicada.

5. Após realizar sua postagem, divulgue o endereço do blog para amigos, familiares e outros colegas da escola. Peça que entrem no endereço e façam comentários, enriquecendo o blog.

Para vislumbrar para onde o mundo se move, além
de analisar a atuação das corporações e o comportamento das pessoas nas redes físicas e virtuais da
globalização, é necessário considerar os aspectos políticos que envolvem as relações internacionais. Pistas
para alcançar esse objetivo podem ser obtidas avaliando as medidas dos governantes à frente dos países com maior poder para intervir em questões que
impactam a realidade em todas as partes do planeta.
E a atuação dos protagonistas do mundo capitalis-

ta desde a Segunda Guerra Mundial, mas sobretudo
após o fim da Guerra Fria, conduziu parte significativa
da comunidade internacional na direção do multilateralismo, que se constrói por meio de acordos entre
diferentes países respaldados por termos teoricamente definidos sob princípios de equilíbrio e de igualdade. De forma mais ampla, o multilateralismo diz respeito a contextos históricos favoráveis à cooperação
internacional, em que há predisposição dos países em
estabelecer vínculos amistosos.
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Bloqueio de Trump condena OMC à pior crise da sua história
O veto iniciado há dois anos [em 2017] alcançou seu objetivo. A Organização Mundial do Comércio (OMC) está
inoperante a partir desta quarta-feira, depois que os EUA impediram a renovação do mandato de dois juízes do Órgão
de Apelação, uma espécie de “suprema corte” para a resolução de disputas comerciais entre países. O presidente Donald Trump culmina assim a implosão controlada do organismo que desde 1995 regula o comércio global. O brasileiro
Roberto Azevêdo, diretor-geral da OMC, esforçou-se nesta terça em apresentar esta crise como uma oportunidade
de criar um sistema adaptado aos novos tempos, mas o bloqueio norte-americano ameaça deixar a entidade indefinidamente fora de jogo.
O Órgão de Apelação é a instância mais poderosa da OMC, com sede em Genebra, pois cabe a ela resolver as disputas comerciais que surjam entre seus 164 membros. Ao se tornar inoperante, os países envolvidos em novos litígios
carecerão de um órgão independente para dirimir suas diferenças, ficando à mercê da lei do mais forte. Depois de se
retirar do Acordo de Paris contra a mudança climática, de colocar em dúvida o princípio de defesa mútua da OTAN e
de abandonar o tratado comercial com países do Pacífico, este é mais um passo do Governo Trump contra a ordem
multilateral tecida ao longo de décadas.
“O sistema de resolução baseado em normas não chegou ao seu final. Os membros da OMC querem manter um
sistema de resolução de litígios. É preciso procurar uma solução duradoura”, afirmou Azevêdo numa entrevista coletiva em Genebra. Mas seu esforço em apresentar o copo meio cheio não conseguiu afastar a ideia de que a OMC pode
estar ferida de morte. “É uma crise grave”, admitiu o representante do organismo, que nasceu há um quarto de século
como herdeiro do Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT, na sigla em inglês) e que justamente acrescentava como
novidade em relação a seu antecessor a existência do Órgão de Apelação.
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Roteiro de trabalho
1. Ao criticar a aldeia global, que argumentos utilizados por Ramesh Srinivasan reforçam a necessidade de
criar “ferramentas tecnológicas que respeitem valores culturais e a voz de comunidades locais”?
2. No mundo capitalista, os critérios definidos para direcionar o desenvolvimento de novas tecnologias atendem prioritariamente à geração de lucros. As ideias de Srinivasan reforçam essa tendência ou delas se
diferenciam? Por quê?
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PESQUISA
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3. Que exemplos ilustrativos das desigualdades relativas ao uso da internet o entrevistado menciona?

DE

Agora, Azevêdo insiste em que começará uma rodada de consultas para estudar como o organismo pode superar este “estancamento”. A recusa de Trump
em reconduzir os juízes tinha deixado o organismo com apenas 3 dos 7 titulares
que o compõem. Nesta terça vencia o mandato de dois deles, o indiano Ujal Singh
Bhatia e o norte-americano Thomas Graham, sobrando só a chinesa Hong Zhao.
E assim o tribunal perdeu o mínimo exigido para continuar funcionado, que é de
três membros.
O descontentamento dos EUA com a OMC é anterior ao atual presidente, pois
os norte-americanos consideram injustas algumas das resoluções contra o país. A
Administração Obama já havia bloqueado algumas nomeações. Mas só o magnata
nova-iorquino deu o passo de sabotar o funcionamento do organismo. Steven Vaughn,
ex-assessor comercial de Trump, afirmou à Reuters que a partir de agora muitas disputas serão solucionadas com negociações bilaterais.
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A tendência à padronização é um dos fenômenos mais impactantes da globalização; no entanto, não se impõe
de maneira absoluta. A cultura espontânea ainda se contrapõe à indústria cultural em muitas localidades. Festas
tradicionais, cerimônias religiosas, costumes passados de geração em geração, a agricultura de subsistência, a
pesca artesanal e várias outras manifestações que caracterizam modos de vida carregados de histórias e especificidades ainda subsistem em meio às forças que promovem a homogeneização. Inclusive, muitas pessoas utilizam
canais abertos pela própria globalização, como redes sociais e blogs, para divulgar conteúdos que relatam e valorizam essas manifestações culturais.
Ao fazer as atividades propostas no Roteiro de trabalho, você vai pesquisar exemplos de expressões da cultura que sejam típicas ou tradicionais no município em que você mora. Depois, em um trabalho coletivo com todos
os colegas da turma, vocês vão criar um blog para divulgar o resultado das pesquisas que cada um fez.

Roteiro de trabalho
1. Individualmente, colete relatos orais por meio de entrevistas, produza registros fotográficos em trabalhos de
campo, faça pesquisas bibliográficas e buscas por materiais na internet na forma de textos e imagens. Depois,
elabore uma síntese de tudo o que encontrou e pense em maneiras de divulgar o material por meio do blog.
2. Com a orientação da professora ou do professor, você e sua turma devem escolher uma ferramenta para a
criação do blog. Existem várias delas disponíveis na internet com acesso gratuito.
3. Ao criar o blog, elaborem diferentes seções para organizar tematicamente os materiais produzidos.
4. Cada estudante da turma deve fazer pelo menos uma postagem no blog. O conteúdo (texto, imagem, vídeo ou áudio) postado no blog deve ser original, isto é, uma criação sua, e não uma cópia de outros, caso
contrário vocês não estariam criando seu próprio ponto de vista. Frases e textos podem ser citados, mas
sua fonte original deve ser indicada.
5. Após realizar sua postagem, divulgue o endereço do blog para amigos, familiares e outros colegas da escola. Peça que entrem no endereço e façam comentários, enriquecendo o blog.

OS REFLUXOS DO MULTILATERALISMO
Para vislumbrar para onde o mundo se move, além
de analisar a atuação das corporações e o comportamento das pessoas nas redes físicas e virtuais da
globalização, é necessário considerar os aspectos políticos que envolvem as relações internacionais. Pistas
para alcançar esse objetivo podem ser obtidas avaliando as medidas dos governantes à frente dos países com maior poder para intervir em questões que
impactam a realidade em todas as partes do planeta.
E a atuação dos protagonistas do mundo capitalis-

ta desde a Segunda Guerra Mundial, mas sobretudo
após o fim da Guerra Fria, conduziu parte significativa
da comunidade internacional na direção do multilateralismo, que se constrói por meio de acordos entre
diferentes países respaldados por termos teoricamente definidos sob princípios de equilíbrio e de igualdade. De forma mais ampla, o multilateralismo diz respeito a contextos históricos favoráveis à cooperação
internacional, em que há predisposição dos países em
estabelecer vínculos amistosos.

Mas é justamente isso que a OMC pretendia evitar: a ausência de um marco
comum em 164 países para resolução de conflitos comerciais. João Aguiar Machado,
embaixador da União Europeia (UE) perante a OMC, disse na segunda-feira que a paralisia atual ameaça criar um sistema baseado na força, não nas regras. “Sem dúvida, este é o maior golpe ao sistema
comercial multilateral desde seu estabelecimento”, havia dito na véspera seu homólogo chinês, Zhang Xiangchen,
citado pela Reuters. As dificuldades para reformar a OMC e adaptar esse organismo aos tempos da economia digital
são evidentes: é necessário buscar o consenso entre seus 164 países-membros.
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DONCEL, Luis. Bloqueio de Trump condena OMC à pior crise da sua história. Madri, El País, 11 dez. 2019.
Disponível em: <https://brasil.elpais.com/internacional/2019-12-11/bloqueio-de-trump-condena-omc-a-pior-crise-da-sua-historia.html>.
Acesso em: 4 set. 2020.

Página 103

O antagonismo entre Estados Unidos e China
Antes de avaliar as atuações geopolíticas de Estados Unidos e China que os colocam em rota de
colisão, analise as informações dos gráficos a seguir,

comparando a evolução da taxa de crescimento do
PIB e o crescimento absoluto do PIB dos dois países
entre 1990 e 2018.

CHINA E ESTADOS UNIDOS: TAXA DE CRESCIMENTO DO PIB, 1990-2018
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Fonte: https://www.google.com/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&met_y=ny_gdp_mktp_kd_zg&idim=country:
CHN:IND:USA&hl=pt&dl=pt#!ctype=l&strail=false&bcs=d&nselm=h&met_y=ny_gdp_mktp_kd_zg&scale_y=
lin&ind_y=false&rdim=world&idim=world:Earth&idim=country:CHN:USA&ifdim=world&tstart=649652400000&
tend=1533265200000&hl=pt&dl=pt&ind=false. Acesso em: 20 ago. 2020.
Carlos Vespúcio

As disputas entre Estados Unidos e China devem ser compreendidas num
contexto mais amplo que o das questões comerciais envolvendo estritamente
os dois países, que realmente apresenta um resultado desfavorável ao primeiro
quando consideramos, por exemplo, a balança comercial entre as duas nações,
que é deficitária no caso dos estadunidenses, como demonstra o gráfico da página
104. Trata-se de disputas que colocam em jogo a hegemonia de poder que
os Estados Unidos sustentam há muitas décadas no comércio internacional. A
problematização desse cenário pode ter como ponto de partida a análise dos
gráficos da página 103, os quais demonstram o acelerado crescimento do PIB
chinês, que, num ritmo muito mais intenso que o dos Estados Unidos nas últimas
décadas, proporcionou a redução da distância entre os patamares econômicos
em que se encontram os dois países.

PIB DAS 5 MAIORES ECONOMIAS DO MUNDO, 1990-2018
Produto Interno Bruto
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Fonte: https://www.google.com/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&met_y=ny_gdp_mktp_kd_zg&idim
=country:CHN:IND:USA&hl=pt&dl=pt#!ctype=l&strail=false&bcs=d&nselm=h&met_y=ny_gdp_mktp_
cd&scale_y=lin&ind_y=false&rdim=world&idim=country:CHN:USA:JPN:DEU:GBR:FRA:ITA&ifdim=
world&tstart=-297032400000&tend=1533265200000&hl=pt&dl=pt&ind=false. Acesso em: 11 set. 2020.

PARE e PENSE
1. Os dois gráficos que você analisou representam informações sobre a evolução do PIB no mundo;
um deles, porém, indica a China na frente dos Estados Unidos, e o outro mostra o inverso. Por
que isso acontece?
2. No segundo gráfico, que representa a evolução do valor absoluto do PIB, quais países não
apresentavam tendência de crescimento no final do período?
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Com base nessa constatação, os estudantes podem ser levados a questionar a
relação entre a guerra comercial declarada por Donald Trump à tentativa de reduzir uma eventual ameaça chinesa
à hegemonia dos Estados Unidos no comércio internacional.
Espera-se que os estudantes explorem o conteúdo para reconhecer os vários aspectos dos conflitos comerciais
entre Estados Unidos e China, incluindo as medidas protecionistas impostas pelo governo estadunidense que deram
início às tensões chamadas de guerra comercial: esta tem o potencial de impactar negativamente todo o comércio
internacional num cenário de economia globalizada.
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PARE e PENSE

O antagonismo entre Estados Unidos e China
comparando a evolução da taxa de crescimento do
PIB e o crescimento absoluto do PIB dos dois países
entre 1990 e 2018.

CHINA E ESTADOS UNIDOS: TAXA DE CRESCIMENTO DO PIB, 1990-2018

Os gráficos apresentam informações distintas a respeito do mesmo tema. O gráfico que indica a
China com melhor desempenho representa a taxa de crescimento do PIB, demonstrando quanto a
economia de um país cresceu em um ano comparativamente ao seu próprio resultado no ano anterior, que corresponde ao valor absoluto do PIB, representado no segundo gráfico, em que os Estados
Unidos exibem desempenho superior.

2. No segundo gráﬁco, que representa a evolução do valor absoluto do
PIB, quais países não apresentavam tendência de crescimento no ﬁnal
do período?
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lin&ind_y=false&rdim=world&idim=world:Earth&idim=country:CHN:USA&ifdim=world&tstart=649652400000&
tend=1533265200000&hl=pt&dl=pt&ind=false. Acesso em: 20 ago. 2020.
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1. Os dois gráficos que você analisou representam informações sobre
a evolução do PIB no mundo; um deles, porém, indica a China na
frente dos Estados Unidos, e o outro mostra o inverso. Por que isso
acontece?

Carlos Vespúcio

Antes de avaliar as atuações geopolíticas de Estados Unidos e China que os colocam em rota de
colisão, analise as informações dos gráficos a seguir,

PIB DAS 5 MAIORES ECONOMIAS DO MUNDO, 1990-2018
Produto Interno Bruto
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Fonte: https://www.google.com/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&met_y=ny_gdp_mktp_kd_zg&idim
=country:CHN:IND:USA&hl=pt&dl=pt#!ctype=l&strail=false&bcs=d&nselm=h&met_y=ny_gdp_mktp_
cd&scale_y=lin&ind_y=false&rdim=world&idim=country:CHN:USA:JPN:DEU:GBR:FRA:ITA&ifdim=
world&tstart=-297032400000&tend=1533265200000&hl=pt&dl=pt&ind=false. Acesso em: 11 set. 2020.

PARE e PENSE
1. Os dois gráficos que você analisou representam informações sobre a evolução do PIB no mundo;
um deles, porém, indica a China na frente dos Estados Unidos, e o outro mostra o inverso. Por
que isso acontece?
2. No segundo gráfico, que representa a evolução do valor absoluto do PIB, quais países não
apresentavam tendência de crescimento no final do período?
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Japão, Alemanha e Reino unido, que apresentavam tendência de estabilidade.
Página 105

Os Estados Unidos não tolerarão as violações
da RPC (República Popular da China) contra nossa soberania e a intimidação de nosso povo, assim
como não toleramos as práticas comerciais injustas
da RPC, o roubo de empregos americanos e outros
comportamentos ofensivos.
China: ordem dos EUA de fechar consulado de Houston é
escalada inédita. Agência Brasil, 22 jul. 2020. Disponível em:
https://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/
2020-07/china-ordem-dos-eua-de-fechar-consulado-dehouston-e-escalada-inedita. Acesso em: 3 ago. 2020.

1. Por que a guerra comercial iniciada por Donald Trump pode ser entendida como uma estratégia de hegemonia que não se limita à busca
pelo desenvolvimento do seu próprio país?

PARE e PENSE

A guerra comercial

BNCC

HA

B I LI DA

EM13CHS101 EM13CHS103
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Porque a guerra comercial também teria como objetivo limitar o desenvolvimento da China, considerada por Trump uma ameaça à hegemonia dos Estados Unidos.

3. Donald Trump, em 2020, ameaçou proibir o
uso de um aplicativo chinês que proporcionou uma influência oriental de proporções
inéditas na cultura virtual do Ocidente. Que
consequências esse tipo de barreira pode trazer para os usuários de redes sociais?

B I LI DA

2. De que forma a guerra comercial pode prejudicar a economia de
todo o mundo?

DE

HA

1. Por que a guerra comercial iniciada por Donald
Trump pode ser entendida como uma estratégia de hegemonia que não se limita à busca
pelo desenvolvimento do seu próprio país?
2. De que forma a guerra comercial pode prejudicar a economia de todo o mundo?
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DE

HA

A ofensiva contra a China, no entanto, não se limitou à retórica e à agressividade diplomática: o principal
gesto de Donald Trump nesse sentido foi o anúncio,
em 2018, de uma forte ação protecionista prevendo,
entre outras medidas, a imposição de sobretaxas a milhares de itens importados da China, o que deu início a
um movimento que foi chamado de guerra comercial
com vários outros episódios de tensão em meio a tentativas de entendimento pouco duradouras.
A intenção não era simplesmente cumprir promessas de campanha para tentar reavivar setores tradicionais da indústria estadunidense por meio da proteção
contra a concorrência dos produtos chineses, mas for-

PESQUISA

PARE e PENSE

çar a China a renegociar aspectos da relação comercial
entre os dois países de modo a reduzir, na ótica do
governo Trump, as desvantagens aos Estados Unidos e,
ao mesmo tempo, tentar refrear o fôlego de expansão
da economia chinesa como parte de uma estratégia de
manutenção da hegemonia mundial. Para isso, os Estados Unidos passaram a ameaçar a proibição do uso em
seu território de tecnologias provenientes de empresas
chinesas, inclusive de aplicativos de celular, e a pressionar parceiros comerciais a fazerem o mesmo.

de acusações que marcou a determinação para fechar
o consulado chinês em Houston:

EM13CHS504
BNCC

No percurso até aqui, você teve contato com algumas manifestações explícitas da política externa de enfrentamento adotada por Donald Trump à frente do governo dos Estados Unidos. Mas o que você sabe sobre a retórica
de Xi Jinping, presidente da China? Além da superexposição que marca o estilo de agir de Trump, a nossa proximidade geográfica e cultural com os Estados Unidos faz com que os brasileiros tenham mais acesso a informações
sobre a atuação do governo estadunidense do que sobre a do governo chinês. Mas isso não significa que as informações sobre a China não cheguem e que não possamos obtê-las de maneira proativa. De modo geral, apesar de
acusações históricas de repressão que seriam cometidas dentro do seu próprio território, a China adota um tom
conciliatório no cenário internacional. Para confirmar ou refutar a impressão que o governo chinês procura construir para si, você pode analisar os discursos oficiais.
Para conhecer mais sobre o posicionamento internacional da China, faça uma pesquisa em veículos da imprensa, em materiais e documentos disponibilizados no site da embaixada chinesa no Brasil e em portais de instituições
ligadas ao governo da China, a fim de organizar uma coletânea de discursos representativos da política externa do
país proferidas pelo presidente Xi Jinping ou por outras autoridades chinesas. Para isso, siga as orientações dispostas no Roteiro de trabalho a seguir.

A elevação de barreiras de importação poderia reduzir os fluxos comerciais de todo o mundo.
A redução da atividade comercial nos dois países mais poderosos economicamente do globo
faria com que eles comprassem menos mercadorias de outros países, provocando um efeito em
cascata de declínio econômico no mundo todo.

Roteiro de trabalho
1. Faça uma seleção de fontes de pesquisa. Jornais impressos ou em versões digitais podem ser utilizados
porque fazem ampla divulgação dos eventos internacionais envolvendo Estados Unidos e China, muitas
vezes trazendo trechos de pronunciamentos e de notas oficiais do governo chinês e, em casos menos
frequentes, veiculam entrevistas com autoridades chinesas. Contudo, é importante priorizar manifestações nos canais oficiais:
• Embaixada da China no Brasil. Disponibiliza um site em língua portuguesa com diversos materiais que
expressam as relações da China na América Latina e no mundo. Disponível em: http://br.china-embassy.
org/por/. Acesso em: 7 ago. 2020.
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3. Donald Trump, em 2020, ameaçou proibir o uso de um aplicativo chinês
que proporcionou uma inﬂuência oriental de proporções inéditas na
cultura virtual do Ocidente. Que consequências esse tipo de barreira
pode trazer para os usuários de redes sociais?
Resposta pessoal. Além de restringir o universo das redes sociais, contrariando a ideia de conectividade global a elas vinculadas, a proibição limitaria a diversificação de desenvolvedores de
tecnologias ligadas às experiências virtuais, mantendo a concentração desse poder sob a hegemonia das empresas de tecnologia dos Estados Unidos. Portanto, trata-se de um caminho que
enfraquece a democratização da internet em relação às possibilidades de interações virtuais e em
relação à autoria dos produtos e serviços colocados à disposição dos usuários.

çar a China a renegociar aspectos da relação comercial
entre os dois países de modo a reduzir, na ótica do
governo Trump, as desvantagens aos Estados Unidos e,
ao mesmo tempo, tentar refrear o fôlego de expansão
da economia chinesa como parte de uma estratégia de
manutenção da hegemonia mundial. Para isso, os Estados Unidos passaram a ameaçar a proibição do uso em
seu território de tecnologias provenientes de empresas
chinesas, inclusive de aplicativos de celular, e a pressionar parceiros comerciais a fazerem o mesmo.

de acusações que marcou a determinação para fechar
o consulado chinês em Houston:
Os Estados Unidos não tolerarão as violações
da RPC (República Popular da China) contra nossa soberania e a intimidação de nosso povo, assim
como não toleramos as práticas comerciais injustas
da RPC, o roubo de empregos americanos e outros
comportamentos ofensivos.
China: ordem dos EUA de fechar consulado de Houston é
escalada inédita. Agência Brasil, 22 jul. 2020. Disponível em:
https://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/
2020-07/china-ordem-dos-eua-de-fechar-consulado-dehouston-e-escalada-inedita. Acesso em: 3 ago. 2020.
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3. Donald Trump, em 2020, ameaçou proibir o
uso de um aplicativo chinês que proporcionou uma influência oriental de proporções
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consequências esse tipo de barreira pode trazer para os usuários de redes sociais?
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1. Por que a guerra comercial iniciada por Donald
Trump pode ser entendida como uma estratégia de hegemonia que não se limita à busca
pelo desenvolvimento do seu próprio país?
2. De que forma a guerra comercial pode prejudicar a economia de todo o mundo?

DE

TikTok: como app mais popular da quarentena virou símbolo da
tensão entre EUA e China

PARE e PENSE

A ofensiva contra a China, no entanto, não se limitou à retórica e à agressividade diplomática: o principal
gesto de Donald Trump nesse sentido foi o anúncio,
em 2018, de uma forte ação protecionista prevendo,
entre outras medidas, a imposição de sobretaxas a milhares de itens importados da China, o que deu início a
um movimento que foi chamado de guerra comercial
com vários outros episódios de tensão em meio a tentativas de entendimento pouco duradouras.
A intenção não era simplesmente cumprir promessas de campanha para tentar reavivar setores tradicionais da indústria estadunidense por meio da proteção
contra a concorrência dos produtos chineses, mas for-

DE

Uma das questões mais polêmicas em 2020 envolvendo os embates tecnológicos
entre Estados Unidos e China foi o cerco promovido pelo governo estadunidense
a um aplicativo e rede social desenvolvidos na China cujo sucesso nos países
ocidentais foi enorme, principalmente entre crianças e adolescentes. Nos trechos da
matéria jornalística que você lerá na sequência, o autor apresenta alguns detalhes
e levanta questionamentos sobre essa disputa.

A guerra comercial

HA

ATIVIDADE COMPLEMENTAR
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No percurso até aqui, você teve contato com algumas manifestações explícitas da política externa de enfrentamento adotada por Donald Trump à frente do governo dos Estados Unidos. Mas o que você sabe sobre a retórica
de Xi Jinping, presidente da China? Além da superexposição que marca o estilo de agir de Trump, a nossa proximidade geográfica e cultural com os Estados Unidos faz com que os brasileiros tenham mais acesso a informações
sobre a atuação do governo estadunidense do que sobre a do governo chinês. Mas isso não significa que as informações sobre a China não cheguem e que não possamos obtê-las de maneira proativa. De modo geral, apesar de
acusações históricas de repressão que seriam cometidas dentro do seu próprio território, a China adota um tom
conciliatório no cenário internacional. Para confirmar ou refutar a impressão que o governo chinês procura construir para si, você pode analisar os discursos oficiais.
Para conhecer mais sobre o posicionamento internacional da China, faça uma pesquisa em veículos da imprensa, em materiais e documentos disponibilizados no site da embaixada chinesa no Brasil e em portais de instituições
ligadas ao governo da China, a fim de organizar uma coletânea de discursos representativos da política externa do
país proferidas pelo presidente Xi Jinping ou por outras autoridades chinesas. Para isso, siga as orientações dispostas no Roteiro de trabalho a seguir.

Roteiro de trabalho

Como o maior hit global da web já lançado por uma companhia chinesa
tornou-se o foco da disputa tecnológica entre a China e o Ocidente

1. Faça uma seleção de fontes de pesquisa. Jornais impressos ou em versões digitais podem ser utilizados
porque fazem ampla divulgação dos eventos internacionais envolvendo Estados Unidos e China, muitas
vezes trazendo trechos de pronunciamentos e de notas oficiais do governo chinês e, em casos menos
frequentes, veiculam entrevistas com autoridades chinesas. Contudo, é importante priorizar manifestações nos canais oficiais:
• Embaixada da China no Brasil. Disponibiliza um site em língua portuguesa com diversos materiais que
expressam as relações da China na América Latina e no mundo. Disponível em: http://br.china-embassy.
org/por/. Acesso em: 7 ago. 2020.
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Para centenas de milhões de pessoas no mundo inteiro, o TikTok é a garantia de um momento de leveza no dia.
A pandemia do noticiário, as brigas políticas do Facebook e do Twitter, a vaidade desenfreada do Instagram – não
tem nada disso no TikTok. Pelo contrário: os tiktokers não se levam a sério.
Os vídeos de maior sucesso em geral envolvem adolescentes e pré-adolescentes dançando em casa, dublando
artistas famosos, fazendo brincadeiras com os pais e avós, mostrando seus bichos de estimação.
O TikTok é a alienação perfeita para esses tempos sombrios que vivemos.
Mas, para alguns políticos americanos, e também para a concorrência ocidental, o TikTok é um perigo porque
seus donos são chineses.
Um senador americano chamou o aplicativo de “cavalo de Troia”. Em uma entrevista recente, Mike Pompeo,
secretário de Estado americano, afirmou que o governo dos Estados Unidos estuda proibir o app.
“Estamos olhando o TikTok, talvez proibamos o TikTok”, afirmou Trump. “Podemos fazer outras coisas. Há algumas opções. Estamos olhando para várias possibilidades.”
Segundo a Bloomberg e o New York Times, a Microsoft estaria negociando a compra do aplicativo.
Caso o serviço continue nas mãos dos chineses, uma proibição não está descartada.
Foi o que fez a Índia no final de junho. Foram proibidos o TikTok e outros 58 aplicativos chineses que supostamente ameaçavam “a segurança nacional e a defesa da Índia, o que vai ao encontro da soberania e a integridade” do país.
A Austrália também estaria considerando banir o aplicativo.
A rede social aparentemente inofensiva e divertida, o maior hit global já lançado por uma companhia chinesa,
tornou-se o foco da guerra fria tecnológica entre a China e o Ocidente.
Segundo os críticos do TikTok, o temor é que o aplicativo seja apenas uma ferramenta para coletar informações
em massa de cidadãos de outros países, particularmente os americanos.
Esses dados poderiam ser usados para identificar possíveis alvos em operações de espionagem.
[...]
O que o TikTok sabe dos usuários?
As informações recolhidas pelo TikTok não são muito diferentes daquelas coletadas pela maioria dos aplicativos
mais populares do mundo.
O TikTok sabe a localização, o endereço de internet, o tipo de celular utilizado para acessar o serviço, o histórico
de navegação do usuário e as mensagens trocadas dentro do aplicativo.
Além disso, os algoritmos do TikTok analisam constantemente o tipo de conteúdo que você assiste, curte e
compartilha, para oferecer uma seleção de vídeos personalizada. Mas isso também é verdade para inúmeros outros
aplicativos.
[...]
TEIXEIRA JR., Sérgio. Guerra comercial EUA x China: como disputa pode atingir em cheio o Brasil. Infomoney. 1 ago. 2020. Disponível em: https://www.
infomoney.com.br/negocios/tiktok-como-app-mais-popular-da-quarentena-virou-simbolo-da-tensao-entre-eua-e-china/. Acesso em: ago. 2020.

1. O autor inicia o texto apresentando a função do aplicativo chinês de maneira caricata e até irônica. Em sua
opinião, o uso desse recurso de expressão pode servir para evidenciar o posicionamento crítico do autor
em relação às ameaças de bloqueio do aplicativo por parte do governo dos Estados Unidos? Explique a
sua resposta.
Resposta pessoal. Apesar de não fazer isso de maneira contundente, o autor sugere uma linha crítica ao apresentar o aplicativo como um
recurso aparentemente inofensivo, de modo que o destaque a aspectos considerados fúteis poderia enfatizar, por meio do uso da ironia,
uma possível desproporcionalidade na reação do governo estadunidense ao manifestar a intenção de proibir o aplicativo.

2. Espionagem tecnológica e desrespeito à privacidade de usuários são ações muito graves e que devem ser
combatidas. Por outro lado, impedir o funcionamento de uma rede social, principalmente quando não há
provas de irregularidades, atenta contra a liberdade de expressão. Que medidas você colocaria em vigor
para evitar os dois problemas?
Resposta pessoal. Medidas nesse sentido passam pela criação e pelo aperfeiçoamento de mecanismos internacionais de regulação técnica
das plataformas responsáveis pelos fluxos de 3 informações digitais e de responsabilização jurídica aos autores desde que comprovadas
irregularidades no meio virtual, sem lançar mão de censura prévia e de outras ações que restrinjam a liberdade de expressão.

3. Que argumentos o autor do texto apresenta para classificar o aplicativo como aparentemente inofensivo?
O autor aponta que o aplicativo acusado de espionagem coleta informações dos usuários de forma semelhante à realizada por muitos
outros aplicativos.
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A ofensiva contra a China, no entanto, não se limitou à retórica e à agressividade diplomática: o principal
gesto de Donald Trump nesse sentido foi o anúncio,
em 2018, de uma forte ação protecionista prevendo,
entre outras medidas, a imposição de sobretaxas a milhares de itens importados da China, o que deu início a
um movimento que foi chamado de guerra comercial
com vários outros episódios de tensão em meio a tentativas de entendimento pouco duradouras.
A intenção não era simplesmente cumprir promessas de campanha para tentar reavivar setores tradicionais da indústria estadunidense por meio da proteção
contra a concorrência dos produtos chineses, mas for-
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3. Donald Trump, em 2020, ameaçou proibir o
uso de um aplicativo chinês que proporcionou uma influência oriental de proporções
inéditas na cultura virtual do Ocidente. Que
consequências esse tipo de barreira pode trazer para os usuários de redes sociais?
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1. Por que a guerra comercial iniciada por Donald
Trump pode ser entendida como uma estratégia de hegemonia que não se limita à busca
pelo desenvolvimento do seu próprio país?
2. De que forma a guerra comercial pode prejudicar a economia de todo o mundo?
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DE

Analisar e avaliar os impasses
ético-políticos decorrentes das
transformações culturais, sociais,
históricas, científicas e tecnológicas no mundo contemporâneo e
seus desdobramentos nas atitudes
e nos valores de indivíduos, grupos sociais, sociedades e culturas.
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DE

Habilidade (EM13CHS504)

China: ordem dos EUA de fechar consulado de Houston é
escalada inédita. Agência Brasil, 22 jul. 2020. Disponível em:
https://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/
2020-07/china-ordem-dos-eua-de-fechar-consulado-dehouston-e-escalada-inedita. Acesso em: 3 ago. 2020.

A guerra comercial

DE

Elaborar hipóteses, selecionar evidências e compor argumentos relativos
a processos políticos, econômicos,
sociais, ambientais, culturais e
epistemológicos, com base na sistematização de dados e informações
de diversas naturezas (expressões
artísticas, textos filosóficos e sociológicos, documentos históricos e
geográficos, gráficos, mapas, tabelas, tradições orais, entre outros).

Os Estados Unidos não tolerarão as violações
da RPC (República Popular da China) contra nossa soberania e a intimidação de nosso povo, assim
como não toleramos as práticas comerciais injustas
da RPC, o roubo de empregos americanos e outros
comportamentos ofensivos.
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çar a China a renegociar aspectos da relação comercial
entre os dois países de modo a reduzir, na ótica do
governo Trump, as desvantagens aos Estados Unidos e,
ao mesmo tempo, tentar refrear o fôlego de expansão
da economia chinesa como parte de uma estratégia de
manutenção da hegemonia mundial. Para isso, os Estados Unidos passaram a ameaçar a proibição do uso em
seu território de tecnologias provenientes de empresas
chinesas, inclusive de aplicativos de celular, e a pressionar parceiros comerciais a fazerem o mesmo.

de acusações que marcou a determinação para fechar
o consulado chinês em Houston:

HA

Identificar, analisar e comparar diferentes fontes e narrativas expressas
em diversas linguagens, com vistas
à compreensão de ideias filosóficas
e de processos e eventos históricos,
geográficos, políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais.
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No percurso até aqui, você teve contato com algumas manifestações explícitas da política externa de enfrentamento adotada por Donald Trump à frente do governo dos Estados Unidos. Mas o que você sabe sobre a retórica
de Xi Jinping, presidente da China? Além da superexposição que marca o estilo de agir de Trump, a nossa proximidade geográfica e cultural com os Estados Unidos faz com que os brasileiros tenham mais acesso a informações
sobre a atuação do governo estadunidense do que sobre a do governo chinês. Mas isso não significa que as informações sobre a China não cheguem e que não possamos obtê-las de maneira proativa. De modo geral, apesar de
acusações históricas de repressão que seriam cometidas dentro do seu próprio território, a China adota um tom
conciliatório no cenário internacional. Para confirmar ou refutar a impressão que o governo chinês procura construir para si, você pode analisar os discursos oficiais.
Para conhecer mais sobre o posicionamento internacional da China, faça uma pesquisa em veículos da imprensa, em materiais e documentos disponibilizados no site da embaixada chinesa no Brasil e em portais de instituições
ligadas ao governo da China, a fim de organizar uma coletânea de discursos representativos da política externa do
país proferidas pelo presidente Xi Jinping ou por outras autoridades chinesas. Para isso, siga as orientações dispostas no Roteiro de trabalho a seguir.

Roteiro de trabalho
1. Faça uma seleção de fontes de pesquisa. Jornais impressos ou em versões digitais podem ser utilizados
porque fazem ampla divulgação dos eventos internacionais envolvendo Estados Unidos e China, muitas
vezes trazendo trechos de pronunciamentos e de notas oficiais do governo chinês e, em casos menos
frequentes, veiculam entrevistas com autoridades chinesas. Contudo, é importante priorizar manifestações nos canais oficiais:
• Embaixada da China no Brasil. Disponibiliza um site em língua portuguesa com diversos materiais que
expressam as relações da China na América Latina e no mundo. Disponível em: http://br.china-embassy.
org/por/. Acesso em: 7 ago. 2020.
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A seção tem como proposta levar os
estudantes à realização de uma análise de
narrativas do governo chinês, como forma
de melhor situar o posicionamento da China nas
relações internacionais e obter elementos sobre
a atuação governamental em suas questões
internas. A seção também se justifica como
uma possibilidade de despertar o interesse
dos estudantes no que se refere a aspectos de
um país muito distante geograficamente do
Brasil, com a existência de muitas diferenças
culturais, mas também de pontos de conexão,
como o histórico de colonização portuguesa
em Macau.

Ao propor a análise das narrativas do governo chinês, considerando o
contexto de estudo do antagonismo entre Estados Unidos e China, que favorece
a comparação do modo como cada país se posiciona no cenário internacional
e nas situações de conflito em que estão envolvidos, a seção oferece a
oportunidade de desenvolver a habilidade EM13CHS101. Os procedimentos de
análise das narrativas do governo chinês devem contemplar e a sistematização
e interpretação de informações colhidas em diferentes fontes, explorando a
habilidade EM13CHS103.

Entre as diretrizes de análise do material pesquisado, os estudantes deverão
tentar identificar elementos que permitam confirmar ou refutar o tom conciliatório
que o governo chinês procura adotar nas relações internacionais e, em especial,
encontrar elementos para entender os impasses com os Estados Unidos. Em meio às recentes mudanças nas
movimentações multilaterais e ao recrudescimento de disputas comerciais e tecnológicas, esse exercício se alinha
às expectativas que advêm da habilidade EM13CHS504.

Roteiro de trabalho
A seção oferece aos estudantes a oportunidade de exercitar procedimentos de levantamento de informações por meio da análise de
conteúdos encontrados em fontes oficiais. Nesse sentido, espera-se que eles explorem os links recomendados, principalmente os que dão
acesso ao site do governo de Macau e ao site da embaixada da China no Brasil, com conteúdos em português. Também é importante que
procurem de maneira autônoma outras fontes de consulta, como jornais, revistas, blogs, canais oficiais do governo em redes sociais etc.
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• A China possui uma região autônoma chamada Macau, com histórico de colonização portuguesa. Ainda
que seja de uso minoritário, o português é uma das línguas oficiais de Macau. Seu site oficial está disponível em: https://www.gov.mo/pt/. Acesso em: 7 ago. 2020.
• O site do governo da China – disponível em: http://www.gov.cn/, acesso em: 7 ago. 2020 – não oferece
versão em português. Existe uma versão em inglês, que você pode traduzir com o uso de um dicionário
bilíngue. Outra alternativa é utilizar tradutores automáticos disponíveis em navegadores de internet.
2. Explore as fontes de pesquisa e selecione materiais que contenham transcrições de pronunciamentos de
diferentes autoridades chinesas, incluindo o presidente Xi Jinping, ou textos que expressem claramente o
posicionamento oficial do governo a respeito de questões internacionais.
3. Organize esses materiais por temas, por tipos (pronunciamentos, notas institucionais, entrevistas, etc.) e de
acordo com a autoridade que se expressa ou que é mencionada.
4. Analise o teor dos materiais, comparando os diferentes materiais coletados. Verifique se é possível identificar recorrências de discursos ou um padrão indicativo do posicionamento governamental.
5. Considerando tudo o que você já estudou, leu e ouviu sobre a China, avalie a ocorrência de pontos coerentes ou possíveis contradições entre o discurso e as ações práticas do governo chinês.
6. Produza um relatório ou grave um áudio no formato podcast sintetizando suas principais conclusões.
7. Em data agendada, apresente o produto de sua pesquisa para a turma.
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permite a qualquer um dos cinco países barrar uma resolução. Em um contexto de divergências entre os Estados
representados, é esse o mecanismo que tem impedido a
aprovação de medidas efetivas para impedir a ocorrência
e a continuidade de conflitos.
Drew Angerer/Getty Images

A Organização das Nações Unidas, ONU, foi um dos
órgãos criados após a Segunda Guerra Mundial com o
objetivo de mediar a constituição da ordem mundial que
nasceria daquele grande conflito. Trata-se de uma instituição intergovernamental que se justifica pelo fomento
da paz mundial, atuando como um foro político para o
debate e a busca por soluções de embates envolvendo
interesses adversos. Também compõem o escopo da ONU
ações que visam à sustentabilidade ambiental, à proteção
aos direitos humanos, ao desenvolvimento econômico
com vistas ao combate da pobreza, entre outras.
Apesar da importância histórica da instituição como
símbolo da busca pela pacificação mundial, sua eficiência para evitar a ocorrência de conflitos tem sido cada
vez mais questionada. As guerras civis na África e no
Oriente Médio, como a que se arrasta na Síria desde
2011 sem que se vislumbrem soluções consistentes,
servem de argumentos para os críticos. A estrutura de
poder na ONU é apontada como a grande causa para a
falta de efetividade para evitar ou colocar fim a conflitos
armados ou dar fim a eles. A ONU é composta por duas
instâncias principais. A mais abrangente delas é a Assembleia Geral, representada por todos os 193 países
filiados, cujos chefes de Estado podem discursar e debater temas de interesse mundial. Contudo, é no Conselho de Segurança, formado por um grupo restrito de
membros permanentes, que as decisões são tomadas.
Atualmente, o Conselho de Segurança da ONU é formado por cinco membros permanentes: Estados Unidos,
Rússia, China, França e Reino Unido. Além deles, compõem o conselho outros dez membros rotativos escolhidos pela Assembleia Geral para mandatos de 2 anos.
Os membros rotativos podem participar das discussões
e votações, mas somente aos membros permanentes é
conferido um poder adicional e decisivo: o de veto, que

 Membros permanentes e rotativos do Conselho de Segurança

da ONU votam, em 2018, uma resolução proposta pelos Estados
Unidos para a apuração de responsabilidade sobre ataques com
armas químicas que atingiu civis durante guerra na Síria.

Mas não são apenas a estrutura política, a dificuldade em definir consenso entre os membros permanentes
do Conselho de Segurança ou até mesmo casos de desrespeito a resoluções aprovadas que limitam a ação da
ONU. Nos últimos anos, a entidade vem sofrendo tentativas sistemáticas de esvaziamento por parte de diferentes países, com destaque para os Estados Unidos e seus
aliados, em uma postura de enfraquecimento do multilateralismo e de defesa de temas ultraconservadores.

AS CRÍTICAS À ONU
Espera-se que os estudantes reconheçam os pontos de crítica em relação à
atuação da ONU, mas que também sejam capazes de valorizá-la como a principal
instância mundial para o exercício de relações multilaterais, além de desenvolver
projetos de defesa dos direitos humanos, combate à fome e à pobreza, fomento
a iniciativas sustentáveis, entre outros.
A ONU é criticada principalmente no que se refere ao poder de veto que
os membros permanentes do Conselho de Segurança possuem, o que, muitas
vezes, impede a adoção de medidas efetivas para evitar ou interromper conflitos.
Incentivar os estudantes a pesquisar situações em que a falta de consenso travou
a deliberação de resoluções contra tensões e conflitos pode ser uma maneira
interessante de aprofundar o tema.
GLOBALIZAÇÃO E CONFLITOS CONTEMPORÂNEOS

233

Nos últimos anos, algumas críticas têm sido feitas com o objetivo de enfraquecer o papel da ONU em várias
frentes de atuação, seja para defender interesses econômicos particulares de determinados países, seja para
bloquear resoluções que contrariem preceitos do conservadorismo que ganhou espaço entre vários governantes.
As tentativas de esvaziamento da OMS promovidas pelo governo dos Estados Unidos sob a gestão de Donald
Trump, em plena pandemia de Covid-19, são um exemplo bastante elucidativo desse processo. E os efeitos adversos
dessa postura, com a proliferação desenfreada de casos de contágio e morte pela doença nos Estados Unidos
e em países aliados como o Brasil, merecem destaque. Para isso, vale a pena analisar os dados apresentados na
tabela da página 107.
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Um exemplo importante de como isso se processa foi
verno dos Estados Unidos: autoridades de outros países,
o anúncio de Donald Trump, em plena pandemia de cocomo Brasil, Bielorrússia, Turcomenistão e Nicarágua,
vid-19, de que os Estados Unidos deixariam formalmente
também assumiram discursos e posturas negacionistas.
a Organização Mundial da Saúde (OMS), agência da
A falta de medidas eficientes para evitar a disseminaONU voltada para a promoção de ações de prevenção e
ção da covid-19, assim como ataques contra medidas
controle de doenças e difusão de informações e pesquide isolamento social teriam sido determinantes para
sas relacionadas à saúde pública e à qualidade de vida. A
que Estados Unidos e Brasil, países com população nuOMS ganhou um protagonismo inédito com o enfrentamerosa, assumissem a dianteira na lista de casos conmento à disseminação da pandemia, fazendo balanços
firmados de contágio e em número de óbitos. No caso
diários da evolução da doença no mundo, definindo prodo Brasil, o quadro pode ter sido ainda mais grave em
tocolos sanitários e propondo ações coordenadas entre
função da expressiva subnotificação pelo baixo índice
os países. A principal medida proposta pela OMS para
de testagem da população.
conter o ritmo de contágio da população e
impedir o colapso dos sistemas de saúde dos
países foi o isolamento social, que tem como
Covid-19 no mundo: países com maior ocorrência
em 8 de agosto de 2020
forte efeito colateral a queda acentuada da
atividade comercial e, por isso, desagrada
Casos
Casos a cada
Mortes
setores empresariais e alguns governantes,
confirmados 1 milhão de pessoas
que assumem posturas negacionistas, isto
Global
19.425.393
2.498
722.066
é, negam ou minimizam os efeitos da pandemia. Esse se tornou um dos motivos preEstados Unidos
4.979.110
15.109
161.503
ponderantes para a ocorrência de boicotes e
Brasil
2.988.796
14.142
100.240
ataques à atuação da OMS.
Um dos argumentos usados por Donald
Índia
2.088.611
1.535
42.518
Trump no confronto à OMS é o de que a
Rússia
882.347
6.013
14.854
organização estaria sendo excessivamente
África do Sul
553.188
9.412
10.210
influenciada pela China, levando o mundo
a adotar medidas equivocadas no enfrentaFonte: OMS. Disponível em: https://covid19.who.int/table. Acesso em: 8 ago. 2020.
mento ao novo coronavírus. Mas a falta de
No período analisado, Estados Unidos e Brasil somavam a maior quantidade de
mortos, com números muito acima dos registrados nos demais países.
sintonia com a OMS não se limitou ao go-
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1. De que modo a estrutura do Conselho de Segurança da ONU poderia
dificultar a solução de conflitos?
O fato de os cinco membros permanentes terem poder de veto sobre as propostas de resolução do
Conselho de Segurança em um cenário de divergências frequentes entre eles é um fator apontado
para a busca de solução em muitos casos de conflitos.
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1. De que modo a estrutura do Conselho de Segurança da ONU poderia dificultar a solução de conflitos?
2. O que caracteriza a postura negacionista de alguns países em relação às recomendações da OMS
para o enfrentamento da pandemia de covid-19?
3. Estados Unidos e Brasil possuem populações numerosas, e isso se reflete no número de casos de
contaminação e de mortes por covid-19. Porém, esses números se mostram excessivos considerando
a quantidade de casos por milhão de habitantes, ou quando os comparamos com os da China, que
apresenta uma população mais de 4 vezes superior à dos Estados Unidos e apenas 60 casos de covid-19 por milhão de habitantes. De que modo o negacionismo pode ter influenciado esses dados?

Ben Stansall/AFP

%)*&+,Um dos eventos mais importantes de desgaste do
multilateralismo foi protagonizado pelo Reino Unido, que
decidiu se retirar da União Europeia por meio de um complicado processo que foi chamado de Brexit. O Reino
Unido representa uma das economias mais importantes
do continente europeu, e a sua saída do bloco, cujos efeitos ainda não são totalmente previsíveis, impõe grandes
desafios para a coesão e o progresso comum dos países-membros da União Europeia. Outro aspecto fundamental relacionado ao Brexit diz respeito ao crescimento de
uma onda conservadora que tomou forma não apenas
no Reino Unido, mas também em outros países da Europa e do mundo, incluindo Estados Unidos e Brasil.

Posto de fiscalização alfandegária na região portuária de Dover, no
Reino Unido, por onde passam mercadorias vindas da França. Com
a concretização do Brexit, os cidadãos e os produtos provenientes
da União Europeia, que antes tinham livre acesso ao território
inglês, ficam sujeitos a controles mais rígidos. Foto de 2020.
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2. O que caracteriza a postura negativista de alguns países em relação
às recomendações da OMS para o enfrentamento da pandemia de
covid-19?
O negacionismo nesse caso ocorre com a minimização dos efeitos da pandemia, que inviabilizariam
medidas eficientes de combate à disseminação de covid-19.

3. Estados Unidos e Brasil possuem populações numerosas, e isso se reflete no número de casos de
contaminação e de mortes por covid-19. Porém, esses números se mostram excessivos considerando
a quantidade de casos por milhão de habitantes, ou quando os comparamos com os da China, que
apresenta uma população mais de 4 vezes superior à dos Estados Unidos e apenas 60 casos de covid-19
por milhão de habitantes. De que modo o negacionismo pode ter influenciado nesses dados?
O número de casos de infecção e de mortes nos Estados Unidos e no Brasil pode ter se intensificado com a falta de um enfrentamento adequado
do governo desses países, como o uso da estrutura estatal para garantir maior efetividade nas medidas de isolamento social.

O conteúdo deve levar os estudantes a entender não apenas o que significa o
Brexit, mas também o desgaste que o processo representou para a União Europeia
e para o multilateralismo no mundo. Espera-se que eles identifiquem as conexões
entre a ascensão de movimentos conservadores na esteira das crises econômicas
que emergiram após 2008, as pressões contra a integração econômica e a livre
circulação de pessoas, bem como as manifestações de xenofobia contra a chegada
de refugiados africanos e outros processos que culminaram com o Brexit.
Baseados na fotografia da página 107, que retrata um posto de controle por
onde passam produtos vindos da Europa continental, e na respectiva legenda,
os estudantes podem ser instigados a refletir sobre os efeitos da saída do Reino
Unido da União Europeia.
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Um exemplo importante de como isso se processa foi
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mortos, com números muito acima dos registrados nos demais países.
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1. De que modo a estrutura do Conselho de Segurança da ONU poderia dificultar a solução de conflitos?
2. O que caracteriza a postura negacionista de alguns países em relação às recomendações da OMS
para o enfrentamento da pandemia de covid-19?
3. Estados Unidos e Brasil possuem populações numerosas, e isso se reflete no número de casos de
contaminação e de mortes por covid-19. Porém, esses números se mostram excessivos considerando
a quantidade de casos por milhão de habitantes, ou quando os comparamos com os da China, que
apresenta uma população mais de 4 vezes superior à dos Estados Unidos e apenas 60 casos de covid-19 por milhão de habitantes. De que modo o negacionismo pode ter influenciado esses dados?

%)*&+,Um dos eventos mais importantes de desgaste do
multilateralismo foi protagonizado pelo Reino Unido, que
decidiu se retirar da União Europeia por meio de um complicado processo que foi chamado de Brexit. O Reino
Unido representa uma das economias mais importantes
do continente europeu, e a sua saída do bloco, cujos efeitos ainda não são totalmente previsíveis, impõe grandes
desafios para a coesão e o progresso comum dos países-membros da União Europeia. Outro aspecto fundamental relacionado ao Brexit diz respeito ao crescimento de
uma onda conservadora que tomou forma não apenas
no Reino Unido, mas também em outros países da Europa e do mundo, incluindo Estados Unidos e Brasil.

Ben Stansall/AFP
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Posto de fiscalização alfandegária na região portuária de Dover, no
Reino Unido, por onde passam mercadorias vindas da França. Com
a concretização do Brexit, os cidadãos e os produtos provenientes
da União Europeia, que antes tinham livre acesso ao território
inglês, ficam sujeitos a controles mais rígidos. Foto de 2020.
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Ao explorar os diversos exemplos que demonstram a configuração de uma onda conservadora no mundo,
acompanhada pela ascensão de grupos sociais e políticos e até mesmo de governantes com perfil autoritário em
vários países do mundo, os alunos devem perceber que esse processo se contrapõe tanto a princípios vinculados
à globalização, por meio dos quais se dá a integração das pessoas em escala mundial, como a princípios do
multilateralismo, que promove a cooperação entre os países. Isso ocorre em razão das barreiras que se impõem
às trocas culturais pela escalada de intolerância e preconceito contra povos de diferentes origens, das restrições
que determinados governantes de perfil conservador e/ou autoritário passaram a erguer contra a circulação de
estrangeiros, além de embates político-ideológicos que podem dificultar o estabelecimento de novos acordos
pautados no livre comércio e em relações equânimes.
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Espera-se que os estudantes também percebam como as novas formas de
autoritarismo se constituem a partir de processos democráticos, mas que depois
alimentam o enfraquecimento da democracia por meio de ações que restringem
a atuação da imprensa livre ou colocam em xeque a sua credibilidade, fragilizam a
autonomia de órgãos estatais ou de poderes constituídos, como o parlamento e o
Judiciário, e aparelham o Estado em prol dos interesses partidários dos governantes.

Novos autoritarismos

Avener Prado/Folhapress

Os estudantes devem ser estimulados a reconhecer os exemplos de
autoritarismo trabalhados no texto teórico, identificando os países em que
esses casos têm ocorrido e refletindo sobre as diferentes formas como eles se
manifestam. Essa abordagem oferece a ocasião interessante para se debater as
formas de discriminação, intolerância e violência que acompanharam a ascensão
do autoritarismo nos últimos anos e as formas de valorização da tolerância e
solidariedade.

O crescimento do conservadorismo entre cidadãos de diversos países foi alimentado por insatisfações resultantes de crises econômicas em escala global, que
eclodiram a partir de 2008 e, mais recentemente, no caso europeu, pela chegada
de grandes levas de refugiados oriundos da África e do Oriente Médio. Esse movimento ganhou força com a polarização política e ideológica nas redes sociais e
levou à eleição de políticos conservadores, que obtiveram maior representatividade
em casas legislativas e assumiram cargos executivos. Uma das características desse
processo é a difusão de ideais nacionalistas e isolacionistas, que deu suporte ao
movimento de ruptura do Reino Unido em relação à União Europeia, mas que também se manifesta de muitas outras formas. Entre elas estão as políticas estatais que
restringem a mobilidade de pessoas entre países, para combater a imigração ilegal,
e a reação de grupos da sociedade civil que expressam sentimentos de xenofobia,
pressionam pela inclusão nas políticas públicas de temas de cunho moral, relacionados a costumes, e se voltam contra linhas de pensamento e de expressão artística
abertas à pluralidade cultural, que, apesar de tudo, se mantêm vivas na interação
entre indivíduos com diferentes ideias e de diferentes origens.
Outros países fora do centro do capitalismo global, liderados por governantes de
tendência conservadora, como Filipinas, Hungria, Turquia, Polônia e Brasil, colocam
em prática estratégias de sustentação política centradas em práticas populistas-nacionalistas que também se opõem aos princípios do multilateralismo e da cooperação internacional, além de gerarem críticas internas de enfraquecimento deliberado
dos princípios democráticos.

Junto com o processo de desgaste do multilateralismo, que impacta as possibilidades de integração e de cooperação econômica internacionais, a redefinição do
cenário político mundial, com a ascensão de lideranças conservadoras, propiciou
nos últimos anos o crescimento de ataques a questões relacionadas à liberdade de
expressão, direitos humanos e preservação do meio ambiente, que haviam obtido
importante progresso nas décadas anteriores. O clima de polarização política se
intensificou em vários países, amplificado pelas redes sociais e grupos de tendência
antidemocrática que antes agiam de forma mais discreta, e passou a ecoar ataques
contra movimentos sociais que defendem igualdade racial e de gênero e os direitos
relacionados à diversidade sexual, por exemplo. Cresceram ainda os movimentos de
xenofobia e, sobretudo no Brasil, a intolerância contra religiões de matriz africana,
desrespeito aos direitos dos povos indígenas e de outras comunidades tradicionais,
além da violência e criminalização de pessoas da periferia.
No Brasil, grupos ultraconservadores
chegaram a manifestar publicamente o
anseio pela interrupção da democracia e
a imposição de uma nova ditadura militar. Porém, tanto no Brasil como em outros países surgem indícios de que novas
formas de autoritarismo podem se constituir com o emprego de mecanismos que
não se impõem abruptamente por meio
de golpes militares ou paramilitares, mas
por dentro de fissuras abertas dentro do
próprio regime democrático, fragilizando instituições do Estado e da sociedade
civil capazes de contrabalançar o poder
exercido pelos chefes de governo com
sistemas de fiscalização e de freios e contrapesos. Dessa forma, governantes de
perfil autoritário podem manter o discurso de defesa da democracia, enquanto as
estruturas que a sustentam são corroídas
com ações que procuram colocar em des Venezuelanos vagam após serem expulsos das tendas improvisadas que ocupavam crédito e, em casos mais graves, subjugar
em Pacaraima, Roraima, em 2018. No Brasil, protestos de conotação xenófoba
instituições como casas parlamentares,
não são comuns, porém, um grupo de brasileiros em Roraima pediu a saída de
procuradorias e cortes supremas. A manivenezuelanos do país e parte do grupo usou a violência como forma de coação.
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pulação de informações, de modo deliberado ou em conivência com a difusão de
fake news (informações falsas ou distorcidas), e o ataque à atuação da imprensa
livre também compõem esse processo.
Na Hungria, por exemplo, mudanças na estrutura do sistema judiciário foram
determinantes para o fortalecimento do poder nas mãos do primeiro-ministro Viktor Orbán, uma prática que vem sendo seguida em outros países, como na Polônia, que, sob o comando do presidente Jaroslaw Kaczynski e do primeiro-ministro
Mateusz Morawiecki, promoveu uma alteração drástica na composição da suprema
corte para favorecer o interesse dos governantes. Já no caso da Turquia, o autoritarismo se manifesta pelo cerceamento de movimentos oposicionistas, que desperta
acusações de censura, perseguição e prisão de milhares de opositores políticos. Outros países, como Rússia, Venezuela e Bolívia, são alvo de crítica por estabelecerem
reformas que alteraram regras eleitorais, abrindo a possibilidade para a ocorrência
de múltiplas reeleições, que dificultam a
alternância de poder e dão margem até
mesmo à perpetuação de autoridades ou
grupos políticos no governo. No caso da
Venezuela, a situação política tornou-se
especialmente complexa com denúncias
de fraudes eleitorais e aparelhamento do
sistema judiciário que agravam o confronto entre o governo e a oposição; em contrapartida, o governo venezuelano atribui
parte do caos político e social no país às
sanções econômicas dos Estados Unidos,
que são acusados de agir de modo imperialista contra a Venezuela.
Tudo isso ainda está relacionado a
posturas autoritárias e medidas de grande abrangência que desrespeitam ou
dificultam o combate a agressões aos
direitos humanos. Nesse sentido, o governo de Viktor Orbán, na Hungria, atua
firmemente em políticas anti-imigração,  Repressão policial a manifestações na Turquia em 2019 contra a destituição de
prefeitos de origem curda, os quais o presidente Recep Tayyip Erdogan considera
abstendo-se de cooperar na contenção
adversários.
da crise humanitária formada pelo intenso
fluxo de imigrantes que tentam atravessar o mar Mediterrâneo em embarcações
precárias em direção à Europa, fugindo
da fome e da violência no norte da África
e no Oriente Médio. Políticos em vários
outros países europeus estão alinhados
às medidas de Orbán, que cogitou formar um bloco anti-imigração com países
como a Polônia e a Itália, a depender da
articulação política nesses países.
Críticas a ações agressivas de combate à imigração também se estendem a
Donald Trump, que prometeu construir
um muro para cobrir toda a linha de
fronteira entre Estados Unidos e México como forma de impedir a entrada de  Embarcação superlotada de imigrantes de origem africana durante naufrágio, antes
de chegar ao litoral da Itália, em 2016.
imigrantes ilegais da América Latina. Enquanto a promessa permanecia no campo da intenção, algumas medidas efetiPARE e PENSE
vas para coibir a imigração clandestina
foram tomadas: buscou-se aumentar
1. Qual é a lógica da tese de que novas formas de autoritariso número de deportações, utilizando,
mo poderiam se impor sem golpes abruptos à democracia?
inclusive, procedimentos que geraram
repercussão internacional por manter a
2. Quais são os principais efeitos das novas formas de autocustódia de crianças separadas dos pais
ritarismo sobre os direitos humanos?
durante os trâmites legais.
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1. Qual a lógica da tese de que novas formas de autoritarismo poderiam
se impor sem golpes abruptos à democracia?
As novas formas de autoritarismo seriam construídas de modo gradual valendo-se das próprias
estruturas da democracia para enfraquecê-la.

2. Quais são os principais efeitos das novas formas de autoritarismo sobre
os direitos humanos?
Perseguições à liberdade de expressão, fragilização de instituições de garantia de segurança e da
justiça, intensificação da intolerância, racismo e xenofobia, ataques a movimentos sociais que buscam igualdade racial e de gênero e os direitos relacionados à diversidade sexual. No Brasil, aumentaram as manifestações de intolerância contra religiões de matriz africana, o desrespeito aos direitos
dos povos indígenas e de outras comunidades tradicionais, além da violência e criminalização de
pessoas da periferia.
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OS MOVIMENTOS DE RESISTÊNCIA
Nesta parte do conteúdo, os estudantes serão apresentados a algumas
OS MOVIMENTOS DE RESISTÊNCIA
iniciativas de pessoas e de grupos que se organizam para oferecer resistência às
novas formas de autoritarismo, bem como aos ataques contra os direitos humanos
e às manifestações de racismo e desrespeito ao meio ambiente. Espera-se que os
estudantes se interessem pelos exemplos de engajamento e perseverança dados
por Greta Thunberg e Malala Yousafzai, motivando a busca de informações
complementares sobre elas e sobre outras jovens lideranças que se destacam em
causas sociais e ambientais em outras partes do mundo e especialmente em seus
espaços de vivência. Esses casos podem inspirar os próprios estudantes a incorporar
posturas cidadãs em seu dia a dia e a organizar movimentos de atuação coletiva
voltados para a promoção da solidariedade e o combate a injustiças sociais, por
exemplo.
Ao analisar os protestos que tomaram as ruas dos Estados Unidos após o
assassinato de George Floyd, dando origem ao movimento “Vidas negras
importam”, pode ser enriquecedora a estratégia de promover paralelos entre
os casos de violência policial (e de violência em geral) contra a população
afrodescendente nos Estados Unidos e no Brasil e a mobilização para denunciar
e resistir a esse tipo de situação nos dois países. É importante enfatizar que no
Brasil são elevados os casos de assassinatos de jovens negros nas periferias e favelas, como também é elevado o
número de mortes de policiais no exercício da função ou fazendo os chamados bicos para complementar a renda
em razão dos baixos salários.
comunitários digitais se transformaram em meios de
conscientização e resistência democrática. Mas, ainda
que a internet tenha ganhado grande relevância para
a expressão de ideias e embates ideológicos, abrindo
o caminho para o que se convencionou chamar de lugares de fala, a rua continua sendo o palco principal
para a manifestação política.
Construir um lugar de fala no mundo virtual ou físico permite que grupos e indivíduos fora dos circuitos
dominantes da sociedade se façam ouvir mesmo em
contextos pouco favoráveis. Foi assim que a jovem ativista ambiental sueca Greta Thunberg conseguiu que
suas reivindicações fossem ouvidas em todo o mundo.
Greta ficou conhecida por liderar um movimento estudantil que articulou greves como forma de protesto em
prol de causas ambientais. Por meio desse movimento,
intitulado greve escolar pelo clima, os estudantes
faltavam às aulas em dias específicos para organizar
meios de pressão sobre autoridades políticas. Greta
Thunberg ficou conhecida por protestar insistentemente em frente ao parlamento sueco. A repercussão dos
protestos transformou a ativista em uma personalidade conhecida internacionalmente e fez replicar milhares de greves semelhantes às que liderou em países de
todo o mundo.

Lionel Bonaventure/AFP

Odd Andersen/AFP

Ainda que em cada momento da história haja grupos que detenham a hegemonia do poder, a dinâmica
da política pressupõe o embate entre forças divergentes. Desse modo, as novas experiências de tendência
autoritária no mundo despertam seguidores cativos
e também movimentos de contestação e resistência.
Além disso, se, de um lado, governos autoritários levantam barreiras à integração entre pessoas de diferentes origens no mundo concreto, e se a integração virtual ainda deixa muita gente de fora e continua sendo
reduto da padronização, de outro lado, ganham cada
vez mais espaço, nas redes digitais e fora delas, grupos
e indivíduos empenhados em construir um mundo de
fato mais inclusivo e tolerante.
No mundo contemporâneo, os modos de confrontação política se ampliaram com as redes sociais, que
criaram novos espaços de debate e novas condições
para a formação e o engajamento de campos ideológicos. O universo virtual deu voz a movimentos sociais
organizados e a jovens independentes mobilizados em
causas que dizem respeito às suas angústias e interesses, muitas vezes relacionados à busca pelo acesso à
educação de qualidade, respeito à diversidade, combate à violência e proteção ao meio ambiente. Assim,
canais de vídeos, blogs, revistas eletrônicas e jornais

 Greta Thunberg durante discurso na Assembleia Nacional de Paris, França, em

2019. Como forma de reconhecimento de sua projeção internacional na luta pela
preservação ambiental, Greta passou a ser convidada a participar de diversos
eventos políticos.

Anos antes de Greta Thunberg ganhar projeção,
outra jovem despontou com grande força na defesa
de direitos fundamentais dos seres humanos. A paquistanesa Malala Yousafzai foi a pessoa mais jovem
a receber o Prêmio Nobel da Paz, por representar a
resistência contra o regime repressivo do Taliban, que
proíbe meninas de frequentarem escolas em áreas sob
o seu controle. Malala viveu em uma dessas áreas no
Paquistão, e a sua persistência em estudar foi reprimida com um atentado a tiro, em 2012, que a feriu
gravemente. Poucos meses após a sua recuperação,
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 Malala Yousafzai durante cerimônia em que lhe
foi entregue o Prêmio Nobel da Paz em 2014
em Oslo, Noruega.

em 2013, Malala foi protagonista da Assembleia da Juventude organizada pela ONU. Graduada pela Universidade de Oxford em 2020, Malala vive hoje no Reino
Unido e influencia pessoas de todas as idades e que
vivem sob os mais variados regimes políticos na defesa
dos direitos humanos e, sobretudo, do acesso universal
ao direito de estudar.
Figuras como Greta Thunberg e Malala Yousafzai
são importantes para inspirar novas iniciativas de luta e
perseverança em causas fundamentais para a garantia
de direitos civis e bem-estar coletivo, mas a mobiliza-
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Analisar situações da vida cotidiana,
estilos de vida, valores, condutas etc.,
desnaturalizando e problematizando
formas de desigualdade, preconceito, intolerância e discriminação, e
identificar ações que promovam os
Direitos Humanos, a solidariedade e
o respeito às diferenças e às liberdades individuais.

EM13CHS502 EM13CHS503
BNCC

BNCC

HA

B I LI DA

DE

B I LI DA

DE

B I LI DA

HA

Habilidade (EM13CHS503)
RELEITURA

DE

A seção problematiza o grave problema
da violência nas favelas brasileiras, o que afeta
principalmente a população afrodescendente,
propondo a análise de uma entrevista que
fornece um olhar crítico contra as políticas
públicas de segurança que, após décadas, não
foram capazes de reverter o recrudescimento
da violência e, muitas vezes, passam a fazer
parte do problema. É uma oportunidade de
os estudantes refletirem sobre a importância
de investir em políticas sociais, como educação,
moradia digna e geração de empregos
como forma de contribuir para a contenção
da violência.

ção social não precisa estar vinculada a personalidades
policiais, sobretudo nas comunidades e áreas pobres
expressivas para obter êxito. Nesse sentido, entre as
das grandes cidades. A morte de policiais, muitos deles
manifestações populares nos últimos anos se destacatambém pretos e pardos, atinge números igualmente
ram, como frentes de resistência ao autoritarismo, os
preocupantes e coloca na ordem do dia a discussão de
grupos antifa e as mobilizações em torno das palavras
medidas de enfrentamento à violência que ultrapasde ordem Black lives mater ("vidas negras imporsam os tradicionais métodos de repressão e encarceratam"), que emergiram na esteira dos protestos contra
mento, que, além de décadas de ineficiência, gestaram
a violência policial nos Estados Unidos após o assassiproblemas ainda mais graves, como a formação de facnado de George Floyd.
ções e milícias. Nesse cenário, encarar a violência por
meio de abordagens multissetoriais – integrando esOs atuais movimentos antifa, reavivados pelos protestrategicamente inteligência investigativa, mecanismos
tos que se seguiram à morte de George Floyd, são inspide segurança preventiva e comunitária e investimento
rados em organizações de luta estruturadas no século XX
maciço em educação pública de qualidade e em desencontra regimes nazi-fascistas europeus, contra ideais derivolvimento social – se torna uma alternativa possível.
vados desses regimes que influenciaram comportamentos racistas em diferentes partes do mundo e que,
especificamente, nos Estados Unidos, inspiraram a
formação de grupos supremacistas brancos, com
amplo histórico de violência e discriminação contra
a população afrodescendente.
A onda de protestos contra a violência policial nos Estados Unidos, mais do que denunciar
o assassinato injustificado de um ser humano,
representou mais um importante momento de
visibilidade para a violência constante sofrida
pela população negra. Para enfatizar quanto a
discriminação racial foi naturalizada pela sociedade, o movimento Vidas negras importam nasceu
das manifestações de rua, ganhou as hashtags
das redes sociais e ecoou em outras partes do
mundo para demonstrar que tanto a discriminação como o combate a ela não têm fronteiras.
No Brasil, o Vidas negras importam serviu para
 Cartaz exibido em manifestação ocorrida em junho de 2020 nos Estados
lembrar que a população preta e parda é a mais
Unidos com os dizeres Black lives matter, que se tornaram simbólicos nos
afetada por mortes em decorrência de ações
protestos motivados pelo assassinato de George Floyd.

HA

RELEITURA

YES Market Media/Shutterstock

Habilidade (EM13CHS502)

EM13CHS602
BNCC

O fracasso das políticas de segurança pública nas cidades brasileiras ganha novas feições com o tempo, mas
sua essência se consolida com a repetição da estratégia de grande apelo moral que se limita ao enfrentamento
da violência com violência e que submete milhões de famílias pobres ao fogo trocado entre grupos criminosos e
forças policiais. Os trechos de uma entrevista concedida pela socióloga Rachel Barros, dispostos a seguir, dão um
panorama dessa realidade na cidade do Rio de Janeiro (RJ). Após a leitura, reflita sobre as questões propostas no
Roteiro de trabalho.
IHU On-Line – Qual sua leitura da execução da vereadora carioca Marielle Franco, no Rio de Janeiro? Quais diria que
são as causas envolvidas nesse caso?
Rachel Barros – Marielle Franco era uma mulher negra, oriunda da favela da Maré. Uma parlamentar que teve como
plataforma política as demandas da maioria da população que vive de forma precária nas cidades. Seu assassinato,
além de ter sido um ataque brutal a toda forma legítima de participação política democrática, foi mais um sinal de
como corpos negros são tratados em nossa sociedade. Apesar de estar na vereança, ocupando um cargo de poder, o
fato de ser uma mulher negra continuou tornando Marielle um corpo matável. E essa leitura não pode deixar de ser
feita. Marielle serviu de exemplo para muitos moradores de favelas, que na sua atuação como vereadora viram a possibilidade de serem reconhecidos como cidadãos que fazem parte da cidade. Para mulheres jovens e negras, Marielle
foi um exemplo a ser seguido de que é possível ocupar espaços de poder.
[...]
GLOBALIZAÇÃO E CONFLITOS CONTEMPORÂNEOS

111

Habilidades desenvolvidas
A análise da entrevista realizada com a socióloga Rachel Barros fornece
um panorama bastante representativo da dinâmica da violência nas áreas
empobrecidas do Brasil muito vinculadas ao racismo estrutural, promovendo
reflexões entre os estudantes sobre os efeitos desses problemas e sobre alternativas
de enfrentamento, por meio das quais é possível desenvolver as habilidades
EM13CHS502 e EM13CHS503.
Na entrevista, Rachel Barros relata a atuação do movimento de mães e familiares
de vítimas da violência nas favelas do Rio de Janeiro como forma de luta contra
os abusos aos direitos humanos, um reflexo do “racismo que orienta as ações
dos agentes de segurança pública”. Desse modo, os estudantes são incentivados
a fazer análises e reflexões em consonância com a habilidade EM13CHS602.

Identificar diversas formas de violência (física, simbólica, psicológica etc.),
suas principais vítimas, suas causas
sociais, psicológicas e afetivas, seus
significados e usos políticos, sociais
e culturais, discutindo e avaliando
mecanismos para combatê-las, com
base em argumentos éticos.
Habilidade (EM13CHS602)
Identificar e caracterizar a presença
do paternalismo, do autoritarismo e
do populismo na política, na sociedade e nas culturas brasileira e latino-americana, em períodos ditatoriais
e democráticos, relacionando-os com
as formas de organização e de articulação das sociedades em defesa da
autonomia, da liberdade, do diálogo
e da promoção da democracia, da
cidadania e dos direitos humanos na
sociedade atual.

Roteiro de trabalho
1. Reúna-se com outros dois colegas e façam uma análise conjunta do teor dos trechos da entrevista, reconhecendo os argumentos que a socióloga Rachel Barros emprega para caracterizar o fracasso das políticas
de segurança no Rio de Janeiro.
Permeia a argumentação da entrevistada a ideia de que pessoas negras e moradores de favelas são sistematicamente entendidos como
descartáveis, que possuem “corpos matáveis”. Essa ideia minimiza o impacto das mortes de inocentes por meio do uso da força policial
empregada para combater a criminalidade, justificando a insistência em ações que colocam em risco a vida dos moradores de periferias
e favelas. A entrevistada argumenta ainda que falta compreender a violência como ausência de direitos constitucionais para garantir o
acesso dessa população à saúde, educação e moradia digna.

2. A partir da problematização do racismo e da criminalização da pobreza, discutam alternativas para superar
a violência que atinge a população que vive nas periferias e favelas.
Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes problematizem o racismo e a discriminação contra pessoas pobres como fatores da violência. Por essa razão, é necessário incorporar políticas de superação do racismo e da pobreza no combate à violência.

3. A entrevistada cita os assassinatos de Amarildo e Marielle Franco para explicar a dinâmica da violência no
Rio de Janeiro. Apesar da repercussão que esses casos ganharam, vocês acreditam que, em comparação
com as manifestações que se seguiram ao assassinato de George Floyd nos Estados Unidos, faltou uma
mobilização popular mais contundente em relação aos casos ocorridos no Rio de Janeiro?
Resposta pessoal. Além de refletir sobre a conscientização e o engajamento da população brasileira nos aspectos importantes relacionados à justiça social e à violência, os estudantes poderão analisar a existência de paralelismos entre Brasil e Estados Unidos quanto à
ocorrência de racismo estrutural.

4. Apresentem as conclusões do grupo na forma de seminário para toda a turma.
Espera-se que os estudantes apresentem suas conclusões com clareza, dando oportunidade para todos os integrantes se posicionarem e
abrindo espaço para a troca de ideias com os outros grupos.
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IHU On-Line – Como essa execução pode ser compreendida à luz do quadro de violência instalado no Rio de Janeiro?
Rachel Barros – O Rio de Janeiro tem servido, nos últimos anos, como uma espécie de laboratório para políticas de
segurança pública replicadas em outros estados. Contudo, o que temos visto é que estas iniciativas não deram resultados no longo prazo. Tivemos as Unidades de Polícia Pacificadora – UPPs (2008), que durante um período foram
responsáveis pela queda no número de confrontos armados, resultado que não se manteve. O desaparecimento de
Amarildo em 2013 e, nos anos seguintes, o retorno dos tiroteios e assassinatos nas favelas, desmentiam todas as
análises afirmando que as UPPs teriam resolvido o problema da segurança na cidade. Além disso, esta política foi
responsável por inúmeras outras violações de direitos, tais como proibir a realização de festas nas favelas, substituir o
papel das secretarias públicas na resolução de problemas cotidianos, ameaças a jovens que já tinham passagem pelo
sistema socioeducativo, entre outras.
[...]
IHU On-Line – O que a sua pesquisa tem demonstrado sobre como as pessoas que vivem nas periferias e favelas
cariocas entendem o fenômeno da violência?
Rachel Barros – Em minha tese de doutorado intitulada “Urbanização e pacificação em Maguinhos: um olhar etnográfico sobre sociabilidade e ações de governo”, analisei duas políticas públicas executadas no complexo de favelas
de Manguinhos – o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e as UPPs. Com este trabalho e toda vivência de
mais de dez anos nesse lugar, pude compreender que nenhuma pessoa que vive em favela desconhece o fenômeno
da violência de maneira acrítica. O que ocorre é que as pessoas precisam lidar com uma série de forças que estão
presentes nos seus espaços de vida, e isso tem impactos sobre o alcance da sua crítica.
Entender o fenômeno da violência como a falta da garantia de direitos constitucionais, tais como saúde, educação
e moradia digna, são formas de criar um discurso contra abusos policiais. Os movimentos de mães e familiares de
vítimas que tiveram início nas primeiras décadas dos anos 2000 e hoje estão se espalhando para várias cidades do
Brasil são um fenômeno importante, no que diz respeito à reparação judicial e moral (isto porque uma das primeiras
acusações criminalizantes é tratar todo e qualquer assassinato nas favelas como morte de marginal), e para a construção de leituras mais amplas como o racismo que orienta as ações dos agentes de segurança pública.
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O assassinato de Marielle e o fracasso das políticas de segurança. Entrevista especial com Rachel Barros. [Entrevista concedida a]
Patricia Fachin. Instituto Humanitas Unisinos (IHU), São Leopoldo, RS, 5 de abr. de 2018.

Roteiro de trabalho
1. Reúna-se com outros dois colegas e façam uma análise conjunta do teor dos trechos da entrevista, reconhecendo os argumentos que a socióloga Rachel Barros emprega para caracterizar o fracasso das políticas
de segurança no Rio de Janeiro.
2. A partir da problematização do racismo e da criminalização da pobreza, discutam alternativas para superar
a violência que atinge a população que vive nas periferias e favelas.
3. A entrevistada cita os assassinatos de Amarildo e Marielle Franco para explicar a dinâmica da violência no Rio
de Janeiro. Apesar da repercussão que esses casos ganharam, vocês acreditam que, em comparação com as
manifestações que se seguiram ao assassinato de George Floyd nos Estados Unidos, faltou uma mobilização
popular mais contundente em relação aos casos ocorridos no Rio de Janeiro? Justifiquem a resposta.

LER, ASSISTIR, NAVEGAR
GIL, Gilberto. Parabolicamará. Brasil, WEA, 1992. Disponível em: https://
gilbertogil.com.br/producoes/detalhes/parabolicamara/. Acesso em: 27 ago. 2020.
No álbum Parabolicamará e, especialmente, na canção de mesmo nome, Gilberto Gil promove reflexões sobre as conexões entre escalas, conjugando poeticamente elementos da cultura local nordestina com o movimento de integração
global. O resultado é uma possibilidade de diálogo entre especificidades em
escala planetária, que se reafirmam e se reinventam no processo, em vez de desaparecerem pela sobreposição de um padrão. A ideia se articula em diferentes
momentos da letra, mas também está presente na capa do álbum, em que uma cesta, elemento típico da cultura
regional no Brasil, forma uma antena parabólica, que remete à conexão com o global. O título Parabolicamará também é formado pela composição entre a palavra parabólica com o termo camará, forma reduzida de camarada,
que alude ao modo como se tratam jogadores de capoeira, outra expressão da cultura tradicional no Brasil.
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Divulgação

4. Apresentem as conclusões do grupo na forma de seminário para toda a turma.

Nesta seção, os estudantes encontram sugestões de materiais complementares
para aprofundar os estudos sobre os temas trabalhados no capítulo, como
globalização, relações e disputas comerciais, novas formas de totalitarismo e
resistência à intolerância e ao racismo. Caso haja tempo disponível, inúmeras
atividades podem ser desenvolvidas com base nesse material selecionado
especialmente para os estudantes.

ENEM

CAPÍTULO 5

1. Um carro esportivo é financiado pelo Japão, projetado na Itália e montado em Indiana, México e França, usando os mais
avançados componentes eletrônicos, que foram inventados em Nova Jérsei e fabricados na Coreia. A campanha publicitária
é desenvolvida na Inglaterra, filmada no Canadá, a edição e as cópias, feitas em Nova York para serem veiculadas no mundo
todo. Teias globais disfarçam-se com o uniforme nacional que lhes for mais conveniente.
REICH, R. O trabalho das nações: preparando-nos para o capitalismo no século XXI. São Paulo: Educator, 1994 (adaptado).
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A viabilidade do processo de produção ilustrado pelo texto pressupõe o uso de:
a. linhas de montagem e formação de estoques.
b. empresas burocráticas e mão de obra barata.
c. controle estatal e infraestrutura consolidada.
d. organização em rede e tecnologia de informação.
e. gestão centralizada e protecionismo econômico.
2. O índio do Xingu, que ainda acredita em Tupã, assiste pela televisão a uma partida de futebol que acontece em Barcelona
ou a um show dos Rolling Stones na praia de Copacabana. Não obstante, não há que se iludir: o índio não vive na mesma
realidade em que um morador do Harlem ou de Hong Kong, uma vez que são distintas as relações dessas diferentes pessoas
com a realidade do mundo moderno; isso porque o homem é um ser cultural, que se apoia nos valores da sua comunidade,
que, de fato, são os seus.

ENEM

GULLAR, F. Folha de S. Paulo. São Paulo: 19 out. 2008 (adaptado).

Ao comparar essas diferentes sociedades em seu contexto histórico, verifica-se que
a. Pessoas de diferentes lugares, por fazerem uso de tecnologias de vanguarda, desfrutam da mesma realidade cultural.
b. O índio assiste do futebol ao show, mas não é capaz de entendê-los, porque não pertencem à sua cultura.
c. Pessoas com culturas, valores e relações diversas têm, hoje em dia, acesso às mesmas informações.
d. Os moradores do Harlem e de Hong Kong, devido à riqueza de sua História, têm uma visão mais aprimorada da realidade.
e. A crença em Tupã revela um povo atrasado, enquanto os moradores do Harlem e de Hong Kong, mais
ricos, vivem de acordo com o presente.

1. D
2. C

3. Brasil, Alemanha, Japão e Índia pedem reforma do Conselho de Segurança
Os representantes do G4 (Brasil, Alemanha, Índia e Japão) reiteraram, em setembro de 2018, a defesa pela ampliação do
Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) durante reunião em Nova York (Estados Unidos). Em
declaração conjunta, de dez itens, os chanceleres destacaram que o órgão, no formato em que está, com apenas cinco membros permanentes e dez rotativos, não reflete o século 21. “A reforma do Conselho de Segurança é essencial para enfrentar
os desafios complexos de hoje. Como aspirantes a novos membros permanentes de um conselho reformado, os ministros
reiteraram seu compromisso de trabalhar para fortalecer o funcionamento da ONU e da ordem multilateral global, bem como
seu apoio às respectivas candidaturas”, afirma a declaração conjunta.

3. B

Disponível em: http://agenciabrasil.ebc.com.br. Acesso em: 7 dez. 2018 (adaptado).

Os países mencionados no texto justificam sua pretensão com base na seguinte característica comum:
a. Extensividade de área territorial.
b. Protagonismo em escala regional.
c. Investimento em tecnologia militar.
d. Desenvolvimento de energia nuclear.
e. Disponibilidade de recursos minerais.
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Referências bibliográficas complementares
ALMEIDA, Celia; PIRES, Rodrigo. Multilateralismo, ordem mundial e Covid-19: questões atuais e desafios
futuros para a OMS. 4 set. 2020. Disponível em: https://preprints.scielo.org/index.php/scielo/preprint/
download/1115/1686/1773. Acesso em: 13 set. 2020.
Nesse ensaio, os autores discutem como a atuação da Organização Mundial de Saúde (OMS) na pandemia
de Covid-19 evidencia um processo de fragilização do órgão como reflexo de transformações da ordem mundial
capitalista e do multilateralismo.
FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2003.
Essa é uma das obras mais reconhecidas de Paulo Freire. Nela, o autor defende uma educação voltada para
a formação de cidadãos autônomos, capazes de ler o mundo com os próprios olhos e, desse modo, capazes
de se libertar das forças de opressão.
SANTOS, Milton. Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal. Rio de Janeiro:
Record, 2003.
Nessa obra, o geógrafo Milton Santos promove uma análise crítica sobre as contradições que emergem com
o processo de globalização, demonstrando os efeitos maléficos desse processo, sobretudo para os mais pobres,
e apontando caminhos para uma globalização a serviço da cidadania.
THOMPSON, John B. A mídia e a modernidade: uma teoria social da mídia. Petrópolis, RJ: Vozes, 1998.
O sociólogo inglês John Brookshire Thompson demonstra como o desenvolvimento das redes de comunicação
de massa transforma a vida social ao criar novas formas de interação e de influência em escala global.
LACOSTE, Yves. A geograﬁa – isso serve, em primeiro lugar, para fazer a guerra. Campinas, SP: Papirus, 1989.
Nessa obra, um clássico da História do pensamento geográfico, o francês Yves Lacoste defende a superação
do ensino da Geografia como uma disciplina neutra, demonstrando a sua importância para compreender a
complexidade do mundo e, portanto, para desenvolver estratégias de poder.
GLOBALIZAÇÃO E CONFLITOS CONTEMPORÂNEOS
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METAS PARA
UM MUNDO
SUSTENTÁVEL

A proposta essencial do capítulo é instigar reflexões e
discussões a respeito das possibilidades de enfrentamento
dos principais problemas de cunho socioambiental no
mundo contemporâneo. Ao longo de toda a jornada de
estudos propiciados pela área de Ciências Humanas e
Sociais Aplicadas no Ensino Médio, os estudantes têm a
oportunidade de reconhecer os elementos envolvidos,
compreender os mecanismos geradores e analisar
criticamente as consequências de diversos problemas
que afetam as pessoas, as reservas naturais e o meio
ambiente ocupado e transformado por grupos humanos
em diferentes contextos históricos e geográficos. Para
este capítulo que fecha a coleção, reserva-se, portanto, o
objetivo de demonstrar, por meio de exemplos variados,
que as iniciativas de transformação da realidade sob os
paradigmas da sustentabilidade podem ser entendidas
como caminhos efetivos para a contenção dos efeitos dos
problemas socioambientais no curto e médio prazos e
para a mobilização da sociedade na direção de mudanças
estruturais que, no longo prazo, possam resultar em um
mundo de fato justo e ambientalmente seguro.
Partindo do reconhecimento das metas propostas no
escopo dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
da ONU, o capítulo destaca ações de instituições estatais
e órgãos multilaterais vinculados às Nações Unidas de
grandes organizações não governamentais presentes em
diversos países do mundo, de organizações da sociedade
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 Foto de área reflorestada na fazenda Bulcão, Aimorés (MG), em 2019.
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civil e de cidadãos no Brasil que realizam trabalhos notáveis
de contenção, prevenção e reversão de problemas
socioambientais com vistas a melhorar as condições
de vida das pessoas.
Os casos relatados fornecem parâmetros para a
definição de novas estratégias de construção de um mundo
sustentável, além de servir de inspiração para a replicação de
iniciativas semelhantes. Contudo, mais do que propiciar o
reconhecimento pela turma de casos de organizações bem-sucedidas em função dos recursos técnicos e financeiros
já conquistados, o capítulo propõe uma reflexão sobre as
transformações necessárias na organização da sociedade
e principalmente no modo de vida de cada cidadão
para tornar mais próxima a viabilização dos objetivos de
sustentabilidade, de modo que os estudantes possam se
reconhecer como protagonistas desse processo.
Não se trata de propor a mera reprodução de ideias
motivacionais, de fácil aceitação porém de pouco lastro
reflexivo. Espera-se que os estudantes compreendam que
atacar as causas estruturais dos problemas socioambientais
constitui um desafio geracional, cujos resultados mais
consistentes devem ser projetados na escala de décadas.
Vale destacar que não é somente necessário como
possível mobilizar a sociedade para alcançar objetivos
de sustentabilidade, ainda que pontuais e, muitas vezes,
contingenciais num primeiro momento, para, então,
buscar alcançar metas cada vez mais audaciosas.
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om a popularização da internet e das redes sociais, a circulação de informações se ampliou,
e a repercussão de notícias que relatam os mais variados problemas, também. Você deve
ter acompanhado nos últimos anos muitas notícias sobre queimadas em áreas de vegetação
natural, garimpo ilegal em terras indígenas, elevados níveis de desemprego e violência nas cidades
brasileiras. Problemas como esses despertam debates de ideias, polarização política e, muitas vezes,
alimentam o pessimismo e a desesperança na possibilidade de se ter um mundo melhor para viver, com
a construção de uma sociedade mais justa, igualitária e empenhada na preservação do meio ambiente.
A história, no entanto, também se move com a ação de indivíduos e grupos que se dedicam a transformar positivamente a realidade, buscando reverter os efeitos de problemas sociais e ambientais acumulados ao longo de gerações. As fotos que você observa na abertura deste capítulo são uma amostra
da potência que essas iniciativas podem alcançar. Elas retratam um trecho da área rural do município de
Aimorés, em Minas Gerais, em momentos distintos, e as diferenças na paisagem revelam as transformações obtidas por um intenso trabalho de reflorestamento.
De que outras formas podemos reverter a destruição de ambientes naturais? Como a preservação
do meio ambiente pode transformar a realidade dos seres humanos? Podemos pensar em maneiras de
superar conjuntamente problemas de origem econômica e social? Que mudanças de hábitos poderiam
contribuir para alcançarmos esses objetivos?

O QUE
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 Foto de área desmatada na fazenda Bulcão, Aimorés (MG), em 1998.

Neste capítulo, serão apresentados exemplos de projetos e iniciativas
que, alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável definidos pela
ONU, buscam soluções e meios para superar alguns dos principais problemas
do Brasil e do mundo de hoje. Além de mostrar casos específicos, o capítulo
propõe uma reflexão sobre a origem, os efeitos e as possibilidades de combate dos problemas sociais e ambientais em geral.

117

Página 116

Objetivos do capítulo
1. Refletir sobre a relação entre as questões sociais e ambientais.
2. Reconhecer e valorizar iniciativas de combate à pobreza, de correção de injustiças sociais e de preservação do
meio ambiente.
3. Analisar o papel de governos, de organizações da sociedade civil e de cidadãos na busca da sustentabilidade.
4. Autoavaliar práticas individuais para superar aquelas destoantes dos princípios de sustentabilidade.
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Competências específicas das Ciências Humanas e Sociais Aplicadas da BNCC

Competências gerais da BNCC

1, 2, 4, 7, 9, 10

1. Analisar processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais nos âmbitos local, regional, nacional
e mundial em diferentes tempos, a partir da pluralidade de procedimentos epistemológicos, científicos
e tecnológicos, de modo a compreender e posicionar-se criticamente em relação a eles, considerando
diferentes pontos de vista e tomando decisões baseadas em argumentos e fontes de natureza científica.
3. Analisar e avaliar criticamente as relações de diferentes grupos, povos e sociedades com a natureza (produção, distribuição e consumo) e seus impactos econômicos e socioambientais, com vistas à proposição
de alternativas que respeitem e promovam a consciência, a ética socioambiental e o consumo responsável
em âmbito local, regional, nacional e global.
5. Identificar e combater as diversas formas de injustiça, preconceito e violência, adotando princípios éticos,
democráticos, inclusivos e solidários, e respeitando os Direitos Humanos.
6. Participar do debate público de forma crítica, respeitando diferentes posições e fazendo escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e
responsabilidade.
A competência 1 permeia todo o capítulo. Tanto na abordagem teórica como nas seções de atividades, os
estudantes são estimulados a fazer análises e a assumir posicionamentos críticos sobre os processos relacionados
a diversos problemas sociais e ambientais em diferentes escalas espaciais e, em alguns casos, em diferentes
momentos históricos. Para isso, é solicitada a realização de exercícios e procedimentos de interpretação de
gêneros textuais variados, pesquisas, análise de gráficos e tabelas. O desenvolvimento da competência pode
ser trabalhado principalmente nas seções Ler poema, em que a interpretação sobre a construção poética de
um mundo ideal serve de parâmetro para que os estudantes pensem em metas e meios para transformar o
mundo em que vivem; Ler documento, que requer a análise de um documento histórico para recompor os
processos de expropriação de terras indígenas; Ler tabela, que propõe a avaliação dos resultados alcançados
pela atuação do Instituto Terra por meio da análise de uma série de dados tabulados; Releitura, que propõe
a análise de um organograma da evolução do conceito e das metas de sustentabilidade e a pesquisa de leis
municipais e estaduais motivadas por metas sustentáveis.
A proposta deste capítulo está voltada sobretudo ao desenvolvimento da competência 3. Os diversos
exemplos selecionados para demonstrar alternativas de enfrentamento de problemas sociais e ambientais
e de construção dos princípios da sustentabilidade favorecem o desenvolvimento do senso crítico e da
consciência socioambiental e geram uma reflexão sobre a origem e os efeitos desses problemas com
base nos aspectos envolvidos na relação entre diferentes grupos sociais com o meio ambiente. Um dos
exemplos é o da Eco Maré, coletivo que promove a conscientização e intervenções efetivas nos espaços
comuns da favela da Maré, no Rio de Janeiro, trabalhado na seção Narrativas. Já a seção Ler poema
instiga os estudantes a pensar nas transformações necessárias para o mundo se tornar menos desigual e
ambientalmente sustentável. A seção Ponto de vista possibilita o desenvolvimento da competência 3,
ao apresentar exemplos de impactos positivos ao meio ambiente como resultado da ação de povos indígenas em diferentes partes do mundo. De modo semelhante, a seção Ler tabela demonstra os resultados
positivos da atuação do Instituto Terra para corrigir impactos negativos do passado principalmente com
o desmatamento e a degradação de recursos hídricos, além de promover a conscientização ambiental e
capacitar lideranças para atuar na gestão ambiental. A proposta da seção Pesquisa é chamar a atenção
para a importância dos pequenos gestos do dia a dia de modo a contribuirmos para a consecução das
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metas de sustentabilidade, trabalhando um material de educação ambiental disponibilizado no portal
da ONU. Ao desenvolver a proposta, os estudantes precisam fazer um levantamento entre integrantes
de grupos sociais a que pertencem sobre a incorporação de ações rotineiras alinhadas aos princípios da
sustentabilidade, promovendo a consciência ambiental e ajudando a difundir a necessidade de valorizar o
consumo responsável, o combate ao desperdício, a coleta seletiva de resíduos, a priorização do transporte
público, entre outras ações. A seção Releitura traz a síntese das principais diretrizes gerais de sustentabilidade (tecidas no âmbito de grandes debates com autoridades mundiais) e que servem de guia para o
desenvolvimento de alternativas de sustentabilidade para todas as escalas de intervenção.
Na medida em que o capítulo propõe a abordagem conjunta das questões sociais e ambientais – para
demonstrar que, mesmo nas ocasiões em que determinado problema não se evidencia claramente como
de caráter socioambiental, ou seja, quando se mostra vinculado predominantemente a aspectos naturais
ou sociais há consequências que se manifestam em ambas as esferas –, abrem-se várias oportunidades
para trabalhar a competência 5. O conteúdo do capítulo é rico em exemplos que apresentam formas
de combater injustiças e desigualdades e de valorizar a solidariedade e os direitos humanos. Quanto às
seções que propiciam o desenvolvimento da competência, destacam-se Narrativas, que permite aos
estudantes reconhecer no projeto Eco Maré uma forma de combater ao mesmo tempo os problemas que
afetam a qualidade de vida dos moradores da favela da Maré em função da degradação do espaço físico
e as injustiças sociais que se impõem a esses moradores, em sua maioria composta de pessoas autodeclaradas pardas e pretas; e Ler documento, que expõe um longo processo de expropriação e violência
contra os Potiguara, povo que desde a chegada dos colonizadores europeus luta para superar injustiças.
A abordagem da sustentabilidade e o envolvimento dos estudantes por meio de atividades que instigam a
reflexão e o posicionamento crítico formam um contexto favorável ao desenvolvimento da competência
6. E mais uma vez a seção Ler documento, sobretudo por meio da resolução das atividades do Roteiro
de trabalho, pode levar os estudantes a marcar posicionamento crítico diante das injustiças sociais
relatadas no documento histórico analisado.
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Temas Contemporâneos Transversais (TCT):
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• Educação ambiental
• Educação para o consumo

Habilidade (EM13CHS301)
Problematizar hábitos e práticas individuais e coletivos de produção,
reaproveitamento e descarte de resíduos em metrópoles, áreas urbanas
e rurais, e comunidades com diferentes características socioeconômicas,
e elaborar e/ou selecionar propostas
de ação que promovam a sustentabilidade socioambiental, o combate
à poluição sistêmica e o consumo
responsável.
Habilidade (EM13CHS304)
Analisar os impactos socioambientais
decorrentes de práticas de instituições
governamentais, de empresas e de indivíduos, discutindo as origens dessas
práticas, selecionando, incorporando
e promovendo aquelas que favoreçam
a consciência e a ética socioambiental
e o consumo responsável.
Habilidade (EM13CHS501)
Analisar os fundamentos da ética em
diferentes culturas, tempos e espaços,
identificando processos que contribuem para a formação de sujeitos
éticos que valorizem a liberdade, a
cooperação, a autonomia, o empreendedorismo, a convivência democrática
e a solidariedade.

240

Capítulo 6

Página 118

NARRATIVAS
Nas comunidades pobres de todo o Brasil, a urgência diante de graves problemas
sociais, como a violência, o desemprego e a falta de acesso a saneamento básico e
a outros serviços essenciais, pode alimentar a ideia de que a consciência ambiental
é dispensável às pautas de luta pela melhoria das condições de vida da população
que vive nessas áreas. A seção Narrativas propõe a análise de uma matéria que
leva a reflexão à direção contrária.
No texto, que relata a atuação do projeto Eco Maré, problematizam-se
as dificuldades que os problemas sociais e até mesmo o preconceito racial,
realmente, impõem à difusão dos princípios da sustentabilidade, mas também se
demonstra como é possível e necessário incorporá-los na rotina dos moradores
e na estratégia dos movimentos que atuam para transformar a realidade das
favelas e de outras áreas marcadas pela pobreza. Com o Roteiro de trabalho
como norte, a interpretação do texto pode gerar reflexões importantes sobre a
ocorrência de problemas socioambientais na atualidade e sobre as formas possíveis
de enfrentamento. Trata-se de uma oportunidade para levar os estudantes a pensar
sobre como os problemas ambientais afetam diferentes segmentos da sociedade,
incentivando-os a analisar a realidade em que se inserem. Para isso, recomendase explorar toda a matéria, acessando pela internet o link indicado na fonte do
texto, ou pelo menos contemplar a leitura com mais um trecho, reproduzido na
sequência.
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Agora, se você está aí, do outro lado da tela, lendo tudo isso e pensando: “Mas qual
NARRATIVAS
exatamente é o problema? O que o lixo tem a ver com isso? O clima sempre mudou na
Terra. Por que falar disso agora?”. De fato, mudança climática existe desde que tudo isso
aqui era pasto – literalmente. Cientistas afirmam que o surgimento de plantas terrestres
ou até mesmo a divisão dos continentes (a pangeia, muitos milhões de anos atrás) causou um aumento da temperatura média global. O clima está mudando e isso não é uma
novidade. Mas sabe o que é? Nós. Nunca antes na história deste planeta Terra houve
tanta gente fazendo tanta coisa ao mesmo tempo por aqui.
“Nunca, que se tenha registro, o clima do planeta se modificou em todas as regiões
na mesma direção. Tivemos eventos ao longo da história, em que você tinha determinadas regiões passando por um fenômeno localizado, mas agora nós temos total clareza
que o clima está mudando em todas as regiões ao mesmo tempo”, explica o cientista e
ambientalista Carlos Rittl.
As ondas intensas de calor no Nordeste e os períodos de chuvas fortes no Sudeste brasileiro
nos últimos anos, por exemplo, são dois dos muitos sinais de que algo está fora do normal. E
isso tem acontecido ao redor do globo: das queimadas no Ártico e uma temperatura recorde de
38 ºC (isso mesmo!) à maior frequência e intensidade de furacões, que inundam cidades inteiras.
E, apesar de todo mundo estar no mesmo barco, quando se trata de sentir na pele as consequências dessas
mudanças no clima, são os negros, os pobres, as mulheres e os indígenas, por exemplo, que serão impactados desproporcionalmente pelos inúmeros problemas previstos pelos cientistas.
Em 2019, o relator especial da ONU (Organização das Nações Unidas), Philip Alston levantou o debate sobre um
possível futuro com um “apartheid climático”, em que “os ricos pagam para escapar do superaquecimento, da fome
e do conflito, enquanto o resto do mundo sofre”, como disse o especialista na ocasião.
“E é por isso que falamos sobre justiça climática hoje. O próprio conceito e os estudos ao redor dele propõem
não avançar na discussão climática sem considerar que diferentes pessoas são atingidas de diferentes formas pela
mudança no clima”, explica Andréia Coutinho, ambientalista e coordenadora de comunicação do ICS (Instituto Clima
e Sociedade).
O termo “justiça climática” é uma variação mais recente de “justiça ambiental”. Conhecido como o “pai da justiça
ambiental”, o sociólogo norte-americano Robert D. Bullard criou o conceito quando passou a investigar danos causados
pela poluição em minorias sociais. Ele propunha que as decisões tomadas em relação ao meio ambiente deveriam possuir
uma maior participação social, empoderamento das comunidades e colaboração entre setores públicos e privado.
“O problema é que, em grandes reuniões sobre clima, a maioria é composta por homens brancos. Então, quem
está decidindo o meu futuro não é uma pessoa negra, não é um representante de uma comunidade quilombola. Isso
é gravíssimo. Isso significa que o debate está sendo parcial, que as soluções tomadas podem não contemplar as minorias sociais porque não são essas pessoas que estão tomando decisões”, completa.
Assim, em 2019, durante a Conferência do Clima (COP-25) realizada em Madri, então, Andréia organizou uma
mesa para falar sobre justiça climática, promovendo o debate sobre como as mudanças climáticas têm atravessado
questões de raça, gênero e de classe A ideia era falar sobre alguns pontos como: “estamos em uma conferência que
vai ter resultado para quem? Essas medidas vão impactar quem? E quem está decidindo isso?”, ela conta.
“Como mulher negra percebo que a gente está lutando contra o racismo, contra o genocídio da população negra,
contra violência, lutando também por representatividade, por educação, lutando para sobreviver... Tem tantas batalhas que às vezes a gente pensa: ‘mas eu vou me meter com mais uma luta? A gente luta tanto o tempo todo e eu vou
me importar com mais uma coisa?’ Só que o que não é falado para a gente é que a pauta do clima atravessa todas
as outras lutas que as pessoas negras, periferias, indígenas e quilombolas estão travando”, diz Andréia Coutinho,
ambientalista e coordenadora de comunicação do ICS.
EM13CHS301 EM13CHS304 EM13CHS501
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Você vai ler a seguir a apresentação de um coletivo chamado Eco Maré, que atua no Complexo da Maré, no
Rio de Janeiro (RJ), por meio de intervenções efetivas nos lugares de vivência dos integrantes e também proporcionando a conscientização da população. A atuação do Eco Maré permite entender que os problemas sociais locais
devem ser enfrentados sem deixar de considerar os impactos provocados pelas questões ambientais globais, assim
como o enfrentamento do aquecimento global e de outros problemas ambientais de grandes proporções deve
abranger ações para superar os problemas sociais que se manifestam em diferentes localidades do planeta. Após
a leitura, reflita sobre o tema a partir do Roteiro de trabalho.
Não é coisa de branco rico

Paula Rodrigues

“Maré” e “paz” são as duas palavras escritas em uma parede no meio do maior conjunto de favelas do Rio de
Janeiro, na zona norte da cidade, escolhida como pano de fundo para uma foto. A cor azul desbotada da construção denuncia que a pintura é antiga. As incontáveis marcas de bala de arma de fogo cravadas nela, porém, não
deixam pistas sobre desde quando estão por ali. “Essa imagem tem que ser mais ampla, a gente quer mostrar a
nossa realidade”. Foi assim que os jovens do coletivo Eco Maré justificaram para o fotógrafo a preferência pelo
local do retrato.
O fotógrafo documentava a ação do grupo em um canteiro verde que construíram em uma rua dentro do Complexo.
A princípio, a foto tinha como finalidade registrar o trabalho que eles desenvolvem promovendo educação ambiental
dentro das favelas, por meio da revitalização de espaços públicos. A ideia dos jovens do Eco Maré, então, era quase dar
um aviso de que não se pode falar sobre meio ambiente ignorando os problemas que eles vivem cotidianamente em uma
favela.
Antes da Covid-19 estourar no Brasil, no começo de fevereiro de 2020, Juliana de Oliveira, moradora da Rubens
Vaz, contava por telefone que, ao lado de mais seis pessoas de diferentes locais da Maré, iniciou o projeto, em 2018.
À época, o Eco Maré se preocupava com um problema que parecia muito mais próximo do que a pandemia do novo
coronavírus: as mudanças climáticas, as consequências nocivas que elas têm no bem-estar do favelado e como conscientizar a população do que é necessário fazer para mitigar os problemas que elas causarão em um futuro próximo.
Até se envolverem com o projeto, nunca tinham se interessado pelo tema. Até hoje, Juliana diz que não se considera uma
ambientalista. Para ela, uma estudante de enfermagem e favelada pensar em luta climática era “muito coisa de branco rico”.
“Eu acho que a minha voz é muito menos impactante do que a do pessoal da Zona Sul que vem para cá falar dos
problemas com saneamento, lixo. De coisas que eu vivo todos os dias todos. Mas eu sei que, por condição social e
por serem brancas, essas pessoas têm uma voz que ecoa muito mais do que a nossa. E isso causa a impressão de que
esse rolê não é para a gente”, diz.
Mas não se engane. Apesar da maioria das tomadas de decisões em relação ao clima virem de pessoas brancas,
historicamente são populações negras e indígenas quem sempre estiveram na linha de frente em defesa do meio
ambiente, muito por possuírem ligações mais profundas com o meio em que vivem.

Mais do que uma questão ambiental

“É muito difícil falar sobre questões ambientais para uma pessoa que não tem saneamento, sabe? Como eu vou
falar: ‘ah, suas ações impactam o meio ambiente’, se o pessoal não tem o básico?”, questiona Juliana. Ela, Alexandre
Viana, Juliana Damasceno, Michele Gomes, Juliana Machado, Lorena Froz e Diego Basílio tinham isso em mente
quando criaram o Eco Maré em 2018.
O projeto é fruto de um curso que ajudava a potencializar as lideranças jovens nas favelas da Maré. Ao final do
período, precisavam desenvolver, apenas no papel, um trabalho que visasse solucionar algum problema da região.
Juntos pensaram na questão do lixo. Nem pensavam na ligação com questões ambientais. Só observaram um problema que é comum entre várias favelas brasileiras: o descarte irregular de lixo em locais públicos. Escolheram então uma
única rua para revitalizar, retirando o lixo do local e construindo um canteiro verde. Ali surgiu o Eco Maré.
Mesmo com o final do curso, os sete jovens deram continuidade à ideia. Marco zero da iniciativa, a escolhida,
então, foi a rua Ivanildo Alves. O lugar, completamente negligenciado pelo Estado, também foi abandonado por quem
mora ali. A proximidade com confrontos armados forçou os moradores para outro canto.
[...]
“Falaram para a gente que antes até tinha um laranjão, aquelas caçambas de lixo, sabe? Mas depois de um tempo
passou a ser usado nos confrontos. Uma ferramenta de coleta de lixo virou escudo no meio da guerra entre facções. Assim a
gente entendeu que, dentro da favela, não dá para ignorar os problemas sociais se queremos falar de preservação do meio
ambiente. Não é só um problema ambiental, é uma questão socioambiental” [diz Juliana de Oliveira] [...].
Para dar início à recuperação da rua, eles envolveram a associação de moradores, os próprios moradores e contataram a Comlurb (Companhia Municipal de Limpeza Urbana). Apesar de considerar “complicado demais” conseguir
conscientizar as pessoas sobre pautas ambientais, Juliana e o Eco Maré têm lá suas cartas na manga.
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RODRIGUES, Paula. Não é coisa de branco rico:
grupos trabalham para conscientizar a população de que mudança climática é um assunto de todos e para todos. ECOA, São Paulo, 2020.
Disponível em: https://www.uol.com.br/ecoa/reportagens-especiais/mudanca-climatica-e-um-assunto-de-todos-e-para-todos/index.htm#cover.
Acesso em: 17 ago. 2020.

A atuação do projeto Eco Maré, relatada na matéria selecionada para esta seção, e a sua análise dirigida por meio
das atividades propostas no Roteiro de trabalho propiciam o desenvolvimento das habilidades EM13CHS301 e
EM13CHS304, ao colocar em questão hábitos que precisam ser revistos e dar ênfase a exemplos de intervenções
sustentáveis para evitar a degradação de espaços coletivos, tendo como exemplo as perspectivas de transformação de
uma realidade específica, a da favela da Maré, no Rio de Janeiro, mas abrindo a reflexão para se pensar a incorporação
dos princípios da sustentabilidade para melhorar a qualidade de vida e reverter problemas sociais e ambientais que
se manifestam em quaisquer localidades. O desenvolvimento da habilidade EM13CHS501 também se respalda na
abordagem do exemplo de atuação do Eco Maré, oriunda de iniciativas com caráter de empreendedorismo solidário
e amplamente vinculada a fundamentos da ética, da cooperação e da democracia.
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Você vai ler a seguir a apresentação de um coletivo chamado Eco Maré, que atua no Complexo da Maré, no
Rio de Janeiro (RJ), por meio de intervenções efetivas nos lugares de vivência dos integrantes e também proporcionando a conscientização da população. A atuação do Eco Maré permite entender que os problemas sociais locais
devem ser enfrentados sem deixar de considerar os impactos provocados pelas questões ambientais globais, assim
como o enfrentamento do aquecimento global e de outros problemas ambientais de grandes proporções deve
abranger ações para superar os problemas sociais que se manifestam em diferentes localidades do planeta. Após
a leitura, reflita sobre o tema a partir do Roteiro de trabalho.
Não é coisa de branco rico
Paula Rodrigues

“Maré” e “paz” são as duas palavras escritas em uma parede no meio do maior conjunto de favelas do Rio de
Janeiro, na zona norte da cidade, escolhida como pano de fundo para uma foto. A cor azul desbotada da construção denuncia que a pintura é antiga. As incontáveis marcas de bala de arma de fogo cravadas nela, porém, não
deixam pistas sobre desde quando estão por ali. “Essa imagem tem que ser mais ampla, a gente quer mostrar a
nossa realidade”. Foi assim que os jovens do coletivo Eco Maré justificaram para o fotógrafo a preferência pelo
local do retrato.
O fotógrafo documentava a ação do grupo em um canteiro verde que construíram em uma rua dentro do Complexo.
A princípio, a foto tinha como finalidade registrar o trabalho que eles desenvolvem promovendo educação ambiental
dentro das favelas, por meio da revitalização de espaços públicos. A ideia dos jovens do Eco Maré, então, era quase dar
um aviso de que não se pode falar sobre meio ambiente ignorando os problemas que eles vivem cotidianamente em uma
favela.
Antes da Covid-19 estourar no Brasil, no começo de fevereiro de 2020, Juliana de Oliveira, moradora da Rubens
Vaz, contava por telefone que, ao lado de mais seis pessoas de diferentes locais da Maré, iniciou o projeto, em 2018.
À época, o Eco Maré se preocupava com um problema que parecia muito mais próximo do que a pandemia do novo
coronavírus: as mudanças climáticas, as consequências nocivas que elas têm no bem-estar do favelado e como conscientizar a população do que é necessário fazer para mitigar os problemas que elas causarão em um futuro próximo.
Até se envolverem com o projeto, nunca tinham se interessado pelo tema. Até hoje, Juliana diz que não se considera uma
ambientalista. Para ela, uma estudante de enfermagem e favelada pensar em luta climática era “muito coisa de branco rico”.
“Eu acho que a minha voz é muito menos impactante do que a do pessoal da Zona Sul que vem para cá falar dos
problemas com saneamento, lixo. De coisas que eu vivo todos os dias todos. Mas eu sei que, por condição social e
por serem brancas, essas pessoas têm uma voz que ecoa muito mais do que a nossa. E isso causa a impressão de que
esse rolê não é para a gente”, diz.
Mas não se engane. Apesar da maioria das tomadas de decisões em relação ao clima virem de pessoas brancas,
historicamente são populações negras e indígenas quem sempre estiveram na linha de frente em defesa do meio
ambiente, muito por possuírem ligações mais profundas com o meio em que vivem.

A mensagem de que não se pode falar sobre meio ambiente ignorando os problemas que a
população das favelas vive cotidianamente, o que inclui falta de recursos e violência.

2. Juliana de Oliveria, cofundadora e integrante do Eco Maré, conta que entendia a luta contra as mudanças climáticas como algo de “branco rico”.
O que a levava pensar assim? Em sua opinião, isso poderia revelar formas
de preconceito contra moradores das comunidades?
Segundo Juliana de Oliveira, além de a conscientização ambiental nas favelas esbarrar nos
problemas cotidianos, como a falta de saneamento básico, a impressão de que as questões
ambientais não dizia respeito aos moradores das favelas seria resultado de um poder de voz
menos impactante do que o das pessoas que vivem em áreas mais valorizadas da cidade, o
que implicitamente indica um dos efeitos do preconceito que paira sobre os moradores das
favelas, majoritariamente pretos e pardos.
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1. O texto relata que os integrantes do coletivo Eco Maré escolheram como
cenário para um registro fotográfico um local que apresenta pintura desbotada e marcas de tiros. Que mensagem essa fotografia poderia transmitir
em relação a um projeto que atua em questões ambientais?

HA

Roteiro de trabalho

Mais do que uma questão ambiental

“É muito difícil falar sobre questões ambientais para uma pessoa que não tem saneamento, sabe? Como eu vou
falar: ‘ah, suas ações impactam o meio ambiente’, se o pessoal não tem o básico?”, questiona Juliana. Ela, Alexandre
Viana, Juliana Damasceno, Michele Gomes, Juliana Machado, Lorena Froz e Diego Basílio tinham isso em mente
quando criaram o Eco Maré em 2018.
O projeto é fruto de um curso que ajudava a potencializar as lideranças jovens nas favelas da Maré. Ao final do
período, precisavam desenvolver, apenas no papel, um trabalho que visasse solucionar algum problema da região.
Juntos pensaram na questão do lixo. Nem pensavam na ligação com questões ambientais. Só observaram um problema que é comum entre várias favelas brasileiras: o descarte irregular de lixo em locais públicos. Escolheram então uma
única rua para revitalizar, retirando o lixo do local e construindo um canteiro verde. Ali surgiu o Eco Maré.
Mesmo com o final do curso, os sete jovens deram continuidade à ideia. Marco zero da iniciativa, a escolhida,
então, foi a rua Ivanildo Alves. O lugar, completamente negligenciado pelo Estado, também foi abandonado por quem
mora ali. A proximidade com confrontos armados forçou os moradores para outro canto.
[...]
“Falaram para a gente que antes até tinha um laranjão, aquelas caçambas de lixo, sabe? Mas depois de um tempo
passou a ser usado nos confrontos. Uma ferramenta de coleta de lixo virou escudo no meio da guerra entre facções. Assim a
gente entendeu que, dentro da favela, não dá para ignorar os problemas sociais se queremos falar de preservação do meio
ambiente. Não é só um problema ambiental, é uma questão socioambiental” [diz Juliana de Oliveira] [...].
Para dar início à recuperação da rua, eles envolveram a associação de moradores, os próprios moradores e contataram a Comlurb (Companhia Municipal de Limpeza Urbana). Apesar de considerar “complicado demais” conseguir
conscientizar as pessoas sobre pautas ambientais, Juliana e o Eco Maré têm lá suas cartas na manga.
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3. Segundo os relatos trazidos pelo texto, o Eco Maré surgiu como um típico projeto ambientalista? Como a
origem do projeto permite entender a ideia de que não dá para pensar as questões ambientais sem considerar os problemas cotidianos da população?
Não, o projeto não surgiu focado em causas ambientalistas, mas sim com o intuito de ajudar na formação de lideranças jovens por meio
de cursos que deveriam resultar na solução de problemas comuns na favela. Com base nas experiências iniciais, os integrantes do projeto
puderam perceber a ligação entre os problemas cotidianos da população (como as dificuldades de gestão do lixo) com as questões ambientais mais amplas, cujo enfrentamento só ganha sentido quando também envolve a superação dos problemas que mais preocupam
as pessoas em seu dia a dia.

4. Quais são as ações práticas mobilizadas pelo Eco Maré para transformar a realidade do Complexo da Maré?
De que modo o senso de coletividade contribui para o êxito dessas ações?
O Eco Maré atua revitalizando lugares que foram impactados negativamente pelo lixo e promovendo a conscientização ambiental por meio de
rodas de conversas e do compartilhamento de informações entre os moradores. Pelos exemplos relatados por Juliana de Oliveira, é possível
compreender que o senso de coletividade contribui para o êxito das ações na medida em que os moradores da favela se reconhecem como
agentes de transformação e estabelecem uma relação de pertencimento com os lugares impactados positivamente por tais ações.

5. O que precisaria ser revisto nos hábitos e nos sistemas de produção e descarte de resíduos para evitar a
degradação ambiental, em vez de apenas corrigir os seus efeitos não só nas comunidades, mas em todo
o planeta?
Resposta pessoal. Entre outras ações, podem ser mencionadas a contenção de sistemas de produção predatórios e a promoção de práticas sustentáveis por meio de estudos de minimização de impactos ambientais nas atividades agropecuárias, extrativas e industriais; a
redução dos padrões de consumo e de geração de lixo com a reciclagem e o reaproveitamento de materiais ainda aptos ao uso; a valorização da economia solidária, das comunidades tradicionais e dos pequenos produtores de alimentos orgânicos; a adoção de sistemas
eficientes e seguros para o descarte de resíduos.
Página 119

AMPLIAR OS LIMITES DO POSSÍVEL

A principal delas tem sido relacionar as consequências da mudança climática com a saúde. Ela conta que, antes de
colocar o projeto em prática na rua Ivanildo Alves, constantemente mostravam aos vizinhos como o lixo jogado na rua
ia parar no valão que existe por lá e como os surtos de dengue na região estavam também relacionados ao descarte
irregular de objetos que viravam foco da doença. Também escutavam muito o que os moradores tinham a dizer, em
vez de chegar até eles com soluções prontas.
Assim, o Eco Maré atua revitalizando lugares que foram impactados negativamente pelo lixo, além de promover rodas
de conversa sobre assuntos ambientais em favelas. E sempre compartilhando informações entre os moradores. “A gente é da
região, né? O bom é que a gente mora no local. A gente tem o mesmo linguajar, a gente fala igual. Tem um pertencimento
territorial. Por ser do território, nós conseguimos entender melhor quais são as prioridades dessas pessoas”, diz Juliana.
”Às vezes as pessoas vêm de fora e querem ajudar a fazer, mas a população não está interagindo. No nosso
projeto é assim: a minha mãe vai, meu primo, meu vizinho, os colegas de escola. Todo mundo está ali fazendo, e
sentindo que foi uma construção coletiva. Hoje em dia as senhorinhas ficaram lá sentadas na praça, ocupando o
espaço, regando as plantas, brigando com as crianças que deixam o local sujo, sabe? Eu não quero mudar o mundo,
eu quero que a minha favela entenda que é importante mudar o mundo preservando esses espaços que são nossos.”
[...]

A abordagem introdutória trabalhada neste tópico tem como proposta dar sentido
filosófico e prático ao objetivo de transformar positivamente o mundo. Instigando a
reflexão sobre o conceito de utopia, a ideia é sensibilizar os estudantes para a valorização
de todo gesto destinado a combater os problemas do mundo contemporâneo,
demonstrando que, ainda que não se vislumbre no curto prazo a transformação radical
da sociedade sob a égide da igualdade, da justiça e da solidariedade, é necessário movê-la nesse sentido por meio de grandes e pequenas ações.

RODRIGUES, Paula. Não é coisa de branco rico: grupos trabalham para conscientizar a população de que mudança climática é um assunto de
todos e para todos. ECOA, São Paulo, 2020. Disponível em: https://www.uol.com.br/ecoa/reportagens-especiais/
mudanca-climatica-e-um-assunto-de-todos-e-para-todos/index.htm#cover. Acesso em: 17 ago. 2020.

Roteiro de trabalho
1. O texto relata que os integrantes do coletivo Eco Maré escolheram como cenário para um registro fotográfico um local que apresenta pintura desbotada e marcas de tiros. Que mensagem essa fotografia poderia
transmitir em relação a um projeto que atua em questões ambientais?
2. Juliana de Oliveira, cofundadora e integrante do Eco Maré, conta que entendia a luta contra as mudanças
climáticas como algo de “branco rico”. O que a levava a pensar assim? Em sua opinião, isso poderia revelar
formas de preconceito contra moradores das comunidades?
3. Segundo os relatos trazidos pelo texto, o Eco Maré surgiu como um típico projeto ambientalista? Como a
origem do projeto permite entender a ideia de que não dá para pensar as questões ambientais sem considerar os problemas cotidianos da população?
4. Quais são as ações práticas mobilizadas pelo Eco Maré para transformar a realidade do Complexo da Maré?
De que modo o senso de coletividade contribui para o êxito dessas ações?
5. O que precisaria ser revisto nos hábitos e nos sistemas de produção e descarte de resíduos para evitar a
degradação ambiental, em vez de apenas corrigir os seus efeitos não só nas comunidades, mas em todo o
planeta?

AMPLIAR OS LIMITES DO POSSÍVEL
As previsões catastróficas e os alertas sobre os incalculáveis efeitos do aquecimento global são feitos
há muitos e muitos anos pela comunidade científica, e
as causas do problema também são bem conhecidas.
Mas nada disso parece ser suficiente para mudar o curso dessa história, que coloca em xeque interesses econômicos de grandes corporações e estratégias geopolíticas de nações poderosas. Algo semelhante acontece
com as desigualdades sociais, que estão na essência
das relações econômicas que levam à acumulação de
riquezas por uma parcela da população, pequena mas
influente nos circuitos de poder que têm interesse em
perpetuar essa realidade.
Estamos, portanto, diante de limites rígidos que
tornam inviável a transformação da realidade? É impossível melhorar significativamente o mundo? De-

vemos considerar ingênua a pessoa que acredita em
uma sociedade plenamente justa, solidária e ambientalmente responsável? Na contramão do pessimismo
que essas questões podem despertar, o escritor uruguaio Eduardo Galeano (1940-2015) faz uma citação
do cineasta argentino Fernando Birri para refletir sobre
o conceito de utopia:
A utopia está lá no horizonte. Aproximo-me dois
passos, ela se afasta dois passos. Caminho dez passos e o horizonte corre dez passos. Por mais que eu
caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia?
Serve para isso: para que eu não deixe de caminhar.
GALEANO, Eduardo. As palavras andantes. 4. ed.
Tradução de Eric Nepomuceno. Porto Alegre:
L&PM, 1994. p. 310.
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Espera-se que os estudantes se apropriem da construção alegórica que
Fernando Birri, citado por Eduardo Galeano, faz a respeito da utopia, utilizando
a metáfora do horizonte, que se afasta com as tentativas de aproximação.
A apropriação da analogia poética que podemos fazer em relação às metas de
sustentabilidade nos coloca diante da necessidade de estabelecer novas metas
para cada uma alcançada, alargando, assim, as possibilidades de modo gradativo.
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Estátua alusiva à valorização feminina/
igualdade de gênero. Estados Unidos, 2017.
!"#

Festival de circo. Duque de Caxias,
Rio de Janeiro, 2018.
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Este é o momento em que são apresentados
os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS). Espera-se que os estudantes façam
o reconhecimento de cada um, de modo a
compreender a importância deles na busca da
superação dos principais problemas que enfrentamos
na atualidade. Também será significativa a utilização
do repertório de conhecimentos da turma para
pensar em alternativas que possam contribuir para
a consecução de todos os objetivos.
Cada ODS é identificado por um número e
representado por um ícone. Alguns deles também
estão vinculados a uma imagem ilustrativa. Solicitar
uma pesquisa de imagens representativas dos
demais ODS pode ser uma possibilidade interessante
de explorá-los. Neste caso, a atividade pode se
transformar em um momento de socialização, em que
eles compartilham as imagens coletadas e comentam
a relação que estabeleceram com os ODS.
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Habilidade (EM13CHS101)
Identificar, analisar e comparar diferentes fontes e narrativas expressas
em diversas linguagens, com vistas
à compreensão de ideias filosóficas
e de processos e eventos históricos,
geográficos, políticos, econômicos,
sociais, ambientais e culturais.
Habilidade (EM13CHS303)
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Debater e avaliar o papel da indústria
cultural e das culturas de massa no
estímulo ao consumismo, seus impactos econômicos e socioambientais,
com vistas à percepção crítica das
necessidades criadas pelo consumo
e à adoção de hábitos sustentáveis.

EM13CHS101 EM13CHS303
BNCC
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Desdobrando a ideia de utopia, Eduardo Galeano apresenta poeticamente o seu mundo ideal no poema
El derecho al delirio (“O direito ao delírio”, em português). Abaixo, apresentamos a tradução de alguns trechos dele.
É possível ver o escritor uruguaio declamando seu poema em espanhol (mas com legendas em português) por
meio deste link: https://www.youtube.com/watch?v=Z3A9NybYZj8 (acesso em: 15 set. 2020). Na sequência, responda às questões propostas no Roteiro de trabalho.
O direito ao delírio
Eduardo Galeano

[...]
Que tal se delirarmos por um tempinho
Que tal fixarmos nossos olhos mais além da infâmia
Para imaginar outro mundo possível?
O ar estará mais limpo de todo o veneno que
Não provenha dos medos humanos e das humanas paixões.
Nas ruas, os carros serão esmagados pelos cães.
As pessoas não serão dirigidas pelos carros
Nem serão programadas pelo computador.
Nem serão compradas pelos supermercados
Nem serão assistidas pela TV,
A TV deixará de ser o membro mais importante da família,
Será tratada como um ferro de passar roupa
Ou uma máquina de lavar.
Será incorporado aos códigos penais
O crime da estupidez para aqueles que a cometem
Por viver só para ter o que ganhar
Ao invés de viver simplesmente
Como canta o pássaro sem saber que canta
E como brinca a criança sem saber que brinca.
[...]
Os economistas não chamarão mais
De nível de vida o nível de consumo
E nem chamarão a qualidade de vida
A quantidade de coisas.
Os cozinheiros não mais acreditarão
Que as lagostas gostam de ser fervidas vivas.
Os historiadores não acreditarão que os países adoram ser invadidos.
Os políticos não acreditarão que os pobres
Se encantam em comer promessas.
A solenidade deixará de acreditar que é uma virtude,
E ninguém, ninguém levará a sério alguém que não seja capaz de rir de si mesmo.
A morte e o dinheiro perderão seus mágicos poderes
E nem por falecimento e nem por fortuna
Se tornará o canalha em virtuoso cavalheiro.
A comida não será uma mercadoria
Nem a comunicação um negócio
Porque a comida e a comunicação são direitos humanos.
Ninguém morrerá de fome
Porque ninguém morrerá de indigestão.
)**
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A seção propõe aprofundar as reflexões sobre utopia apresentadas por
Eduardo Galeano, desta vez, de modo implícito, nos versos de um poema
em que ele apresenta os detalhes de um mundo idealizado, no qual, na ótica
do autor, se inverte a lógica vigente que produz injustiças. Trata-se de uma
oportunidade interessante para que os estudantes usem a criatividade para
projetar seus mundos ideais, considerando os princípios da sustentabilidade
e a necessidade de combater desigualdades sociais e de proteger a natureza.
Eles podem ser incentivados a tecê-los em formato de poema ou até mesmo
parafraseando Eduardo Galeano. Outras formas de expressão artística, como
pinturas, esculturas, maquetes, vídeos, animações e montagens digitais, podem
ser igualmente utilizadas nessa apresentação.
A seção proporciona o desenvolvimento da habilidade EM13CHS101,
ao trabalhar a compreensão das ideias filosóficas de Eduardo Galeano (e as
implicações concretas de seus desdobramentos para a superação de problemas
ambientais e sociais) por meio de uma linguagem específica em formato
de poema.
Aproveitando a crítica de Eduardo Galeano à supervalorização da televisão e
da acumulação de bens materiais, a questão 3 do Roteiro de trabalho estimula a
reflexão sobre a influência da mídia de massa na formação de padrões consumistas
e sobre as consequências desse processo, propiciando, assim, o desenvolvimento
da habilidade EM13CHS303.
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1.

Na composição do mundo que idealiza, Eduardo Galeano elenca desde aspectos triviais e peculiares até princípios filosóficos e direitos universais, falando de lagostas, sentimentos, valores e direitos humanos.
E o seu mundo ideal, como seria? Desse mundo, o que você acredita que
realmente poderia ser alcançado?
!"#$%&'$($&)!&!)*+,&%)%#"*#-."/
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Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes percebam que a reflexão sugerida na perspectiva da
utopia envolve avançar continuamente em conquistas objetivas ao buscar um objetivo idealizado.

2. Eduardo Galeano utiliza, em alguns trechos de seu texto, inversões lógicas para
demonstrar as transformações necessárias para chegar ao seu mundo ideal; por
exemplo: “Nas ruas, os carros serão esmagados pelos cães”. Em sua opinião, que
inversões seriam necessárias para que o mundo real se tornasse ambientalmente
sustentável? E quais poderiam reduzir as desigualdades sociais?
Resposta pessoal. Como exemplos de medidas que podem ser efetivadas na busca pela sustentabilidade ambiental, invertendo lógicas vigentes, podem ser citados a alteração dos padrões
de consumo, passando do consumismo para o consumo consciente e ajustado às necessidades
essenciais e a um modo de vida saudável; a superação de modelos de exploração de recursos naturais baseados em práticas predatórias, colocando o lucro acima da preservação ambiental e do
bem-estar dos grupos sociais que vivem em harmonia com a natureza; a disseminação da cultura
do combate ao desperdício, da reciclagem e do reaproveitamento de materiais em oposição ao
paradigma do descarte indiscriminado de resíduos; a incorporação, pela sociedade em geral, de
sabedorias cultivadas nas sociedades indígenas e em outras comunidades tradicionais que valorizam a preservação do meio ambiente, em vez de dar sequência ao extermínio e à aculturação
desses povos. Quanto à redução das desigualdades sociais, poderiam ser mencionadas medidas
que garantissem a equivalência de oportunidades de estudo e geração de renda, desfazendo a dinâmica atual, em que as pessoas que nascem em situação de pobreza encontram grandes entraves
para ascender socialmente, lidando, por exemplo, com dificuldades muito maiores para ingressar
em uma universidade pública do que aquelas com alto poder aquisitivo.

3. O texto sugere que as pessoas se tornariam mais autônomas e menos passivas se
deixassem, entre outras coisas, de ser “assistidas pela TV”; depois, critica a ideia
que vincula a qualidade de vida à quantidade de coisas. Em sua opinião, há uma
relação entre a influência da TV e a valorização do consumo de bens materiais?
Essa relação seria benéfica à sustentabilidade?
Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes reconheçam que a televisão e outras mídias que veiculam produtos da indústria cultural contribuem para difundir padrões de consumo. Quando esses padrões favorecem a valorização da acumulação de bens materiais, resultando em consumo exagerado
de mercadorias, os efeitos não são benéficos para a sustentabilidade, pois o aumento da demanda é
acompanhado pelo aumento da produção, o que, por sua vez, gera resíduos poluentes e intensifica a
exploração de recursos naturais.

4. Nos trechos em que diz: “Ninguém morrerá de fome/ Porque ninguém morrerá de
indigestão” e “As crianças de rua não serão tratadas como se fossem lixo/ Porque
não existirão crianças de rua. / As crianças ricas não serão como se fossem dinheiro/ Porque não haverá crianças ricas.", que característica Galeano quer atribuir à
sociedade de mundo ideal?
Resposta pessoal. Os trechos sugerem uma ideia de equidade social, em que ninguém se situaria em
uma oposição extrema em relação ao outro, ninguém ficaria sem comida nem comeria em excesso,
ninguém seria pobre e ninguém seria rico.
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O COMBATE À POBREZA E A PRESERVAÇÃO
AMBIENTAL
Muitos argumentos podem ser empregados para defender a ideia de buscar
soluções integradas entre problemas ambientais e sociais, mas um aspecto
fundamental sobressai quando se reconhece que a lógica por trás da degradação
do meio ambiente tem a mesma origem da que produz as desigualdades sociais.
O modelo de produção voltado para o lucro e alinhado à perspectiva de crescimento
econômico continuado, que depende da indução do consumo para expandir o
volume e o ritmo de produção, corresponde ao motor do processo que impõe
uma escala de destruição ao meio ambiente superior à capacidade de regeneração
da natureza no tempo necessário para evitar o comprometimento das condições
de vida na Terra. E é esse mesmo modelo que alimenta as desigualdades sociais,
reprimindo os rendimentos dos trabalhadores como um meio de ampliação dos
lucros e determinando a apropriação restritiva desses lucros.
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Capítulo 6

As crianças de rua não serão tratadas como se fossem lixo
Porque não existirão crianças de rua.
As crianças ricas não serão como se fossem dinheiro
Porque não haverá crianças ricas.
[...]
Serão reflorestados os desertos do mundo
E os desertos da alma
Os desesperados serão esperados
E os perdidos serão encontrados
Porque eles são os que se desesperaram por muito esperar
E eles se perderam por tanto buscar.
[...]

GALEANO, Eduardo. El derecho al delirio. Disponível em: https://www.revistaprosaversoearte.com/
para-que-serve-a-utopia-eduardo-galean. Acesso em: 17 ago. 2020.

Roteiro de trabalho
1. Na composição do mundo que idealiza, Eduardo Galeano elenca desde aspectos triviais e peculiares até princípios filosóficos e direitos universais, falando de lagostas, sentimentos, valores e direitos humanos. E o seu
mundo ideal, como seria? Desse mundo, o que você acredita que realmente poderia ser alcançado?
2. Eduardo Galeano utiliza, em alguns trechos de seu texto, inversões lógicas para demonstrar as transformações necessárias para chegar ao seu mundo ideal; por exemplo: “Nas ruas, os carros serão esmagados pelos
cães”. Em sua opinião, que inversões seriam necessárias para que o mundo real se tornasse ambientalmente
sustentável? E quais poderiam reduzir as desigualdades sociais?
3. O texto sugere que as pessoas se tornariam mais autônomas e menos passivas se deixassem, entre outras
coisas, de ser “assistidas pela TV”; depois, critica a ideia que vincula qualidade de vida à quantidade de posses. Em sua opinião, há uma relação entre a influência da TV e a valorização do consumo de bens materiais?
Essa relação seria benéfica à sustentabilidade?
4. Nos trechos: “Ninguém morrerá de fome / Porque ninguém morrerá de indigestão” e “As crianças de rua
não serão tratadas como se fossem lixo / Porque não existirão crianças de rua. / As crianças ricas não serão
como se fossem dinheiro / Porque não haverá crianças ricas.”, que característica Galeano quer atribuir à
sociedade de seu mundo ideal?

Na acepção de utopia trazida por Eduardo Galeano, a
busca por um mundo ideal deixaria de ser entendida co
mo uma ilusão ou perda de tempo para se apresentar
como um meio para obter conquistas concretas, ainda
que menos audaciosas, que não seriam possíveis sem que
se mirasse um objetivo “inalcançável”. É por essa perspectiva que devem ser compreendidas as metas propostas no escopo dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) da ONU, abordados nas páginas 120
e 121, e é dessa maneira que se colocam as atuais lutas

contra os problemas que afetam as pessoas e a natureza,
a fim de que o crescimento econômico venha acompanhado de inclusão social e de proteção ao meio ambiente. Parte dessas lutas é travada por agentes governamentais, parte por grandes organizações da sociedade civil e
parte por cidadãos em ações pessoais ou associados a
pequenos coletivos. Em nosso país e em outros lugares
do mundo, são milhares e talvez milhões de iniciativas
alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável; na sequência você vai conhecer algumas delas.

O combate à pobreza e a preservação ambiental
A primeira meta listada entre as dezessete que compõem os ODS é a erradicação da pobreza. Essa também
é a meta mais importante quando consideramos que a
pobreza se opõe à vida, restringindo o acesso à alimentação e às condições mais essenciais de sobrevivência; é,
pois, também a mais urgente, e aquela à qual todas as
outras ficam subordinadas.
Em situação de pobreza, as pessoas deixam de consumir os nutrientes necessários para uma vida saudável, ficando mais suscetíveis a doenças e tendo, assim,

sua expectativa de vida reduzida. Os jovens pobres recebem menos oportunidades de estudar e de ascender
a bons empregos, ou de abrir seus próprios negócios e
projetos – o que faz com que a perda seja também de
toda a sociedade, que desperdiça talentos. As pessoas
em situação de pobreza tendem, ainda, a ficar mais expostas e vulneráveis à violência, que, por sua vez, num
círculo vicioso, tende a agravar o quadro.
Em determinadas regiões do planeta, a pobreza tem
como par a degradação ambiental, em outro tipo de
METAS PARA UM MUNDO SUSTENTÁVEL
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O círculo vicioso entre pobreza e degradação ambiental ocorre de inúmeras maneiras e em diversas partes do
mundo. Os estudantes terão a oportunidade de conhecer alguns exemplos de como essa relação pode se dar e, por
meio deles, pensar em alternativas para combater tanto a pobreza como os problemas relacionados ao meio ambiente.
A imagem histórica retratando a exploração do garimpo em Serra Pelada pode ser utilizada como recurso gerador
de reflexão, em que os estudantes podem reconhecer na quantidade de pessoas trabalhando, em grande parte
formada por pessoas provenientes de regiões pobres do país, dimensionar o impacto destrutivo que a pobreza
pode provocar no ambiente natural.
Também é importante promover a discussão sobre o uso de lenha como combustível para cozinhar. Trata-se de
uma realidade distante de grande parte dos brasileiros, mas ainda muito presente na vida de muitas famílias em
função da falta de recursos para adquirir gás de cozinha. No continente africano, o uso de lenha para cozinhar é ainda
mais frequente, proporcional aos níveis de pobreza. Além de evidenciar a necessidade de buscar meios de melhorar
a distribuição de renda, com vistas à obtenção de condições para viver com dignidade e acesso a serviços básicos,
como o fornecimento de gás de cozinha, reduzindo os desmatamentos, a abordagem pode ganhar significância
com a reflexão sobre o que esse uso representa para a qualidade de vida e para a execução de tarefas rotineiras por
aqueles que dependem desse tipo de combustível para sobreviver. É preciso enfatizar que o uso de lenha em análise
na abordagem não se refere aos casos em que as pessoas utilizam fogão a lenha como opção gastronômica, e sim
àqueles em que não há opção por falta de recursos financeiros.
Outro aspecto da relação entre pobreza e degradação da natureza que merece destaque diz respeito ao fato de
que os problemas ambientais, tanto os que se manifestam localmente como os que se propagam em escala mundial,
como o aquecimento global, atingem de modo mais nocivo à população mais pobre. Os estudantes podem ser
estimulados a encontrar no conteúdo estudado os elementos que reforçam essa ideia e também outros elementos
com base na análise da realidade em seus espaços de vivência ou mesmo no debate sobre notícias coletadas dos
veículos de imprensa.
Sugere-se que seja proposto aos estudantes o reconhecimento dos exemplos de iniciativas voltadas para a
contenção e o combate de problemas associados à pobreza e ao meio ambiente, identificando os agentes mobilizados
(governo, instituições multilaterais, ONGs, cidadãos autônomos) e comparando as estratégias e a escala de alcance da
atuação, os resultados que já foram alcançados e os que podem ser obtidos, além de outros aspectos que julgarem
importantes. Eles podem ser estimulados ainda a fazer pesquisas complementares para descobrir outras iniciativas
e a compartilhar com a turma as informações levantadas.
Uma das iniciativas abordadas no conteúdo tem como parte de seus objetivos promover projetos agroflorestais.
Os textos a seguir compõem uma série de reportagens alusivas ao Dia da Amazônia, celebrado em 5 de setembro,
e podem ser trabalhados para aprofundar os estudos sobre agroflorestas. A série completa pode ser consultada
acessando o link indicado na fonte dos textos. O tema agroflorestas pode ser explorado ainda de forma interdisciplinar
com os professores da área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias.
Especificamente sobre o projeto da Grande Muralha Verde da África, o mapa ilustrativo da página 127 pode ser
utilizado para que os estudantes dimensionem a grandiosidade da proposta, que pode motivar também a discussão
sobre os desafios impostos e sobre os benefícios que o projeto trará se realmente posto em prática. Por ser uma
reprodução de um material de divulgação do projeto, o mapa não contém os elementos de convenção cartográfica,
como escala, rosa dos ventos e linhas imaginárias, e as informações escritas estão em inglês. Se considerar pertinente,
pode ser utilizado um atlas escolar ou plataformas de mapas digitais na internet para promover o reconhecimento
mais efetivo dos envolvidos no projeto, bem como das áreas correspondentes ao deserto do Saara e do Sael.

TEXTOS COMPLEMENTARES

As crianças de rua não serão tratadas como se fossem lixo
Porque não existirão crianças de rua.
As crianças ricas não serão como se fossem dinheiro
Porque não haverá crianças ricas.
[...]

As agroflorestas e suas vantagens
A discussão sobre sustentabilidade passa essencialmente por alternativas
economicamente viáveis para fazer frente ao desmatamento. Nesse contexto,
o sistema de conservação por agroflorestas emerge como exemplo que agrega benefícios tanto ao agricultor quanto ao meio ambiente.
O SAF [Sistema Agroflorestal], na prática, se trata de um conjunto de técnicas que reúne agricultura e preservação ou recomposição ecológica e que se
vale da dinâmica de sucessão de espécies da flora nativa para trazer aquelas
que agregam benefícios ao terreno, além de mais produtos a quem cultiva.
A implementação desses sistemas também integra um dos sete programas do Plano ABC – Agricultura de Baixa Emissão de Carbono do Ministério
da Agricultura, conjunto de ações cuja meta é reduzir as emissões de gases do

Serão reflorestados os desertos do mundo
E os desertos da alma
Os desesperados serão esperados
E os perdidos serão encontrados
Porque eles são os que se desesperaram por muito esperar
E eles se perderam por tanto buscar.
[...]

GALEANO, Eduardo. El derecho al delirio. Disponível em: https://www.revistaprosaversoearte.com/
para-que-serve-a-utopia-eduardo-galean. Acesso em: 17 ago. 2020.

Roteiro de trabalho
1. Na composição do mundo que idealiza, Eduardo Galeano elenca desde aspectos triviais e peculiares até princípios filosóficos e direitos universais, falando de lagostas, sentimentos, valores e direitos humanos. E o seu
mundo ideal, como seria? Desse mundo, o que você acredita que realmente poderia ser alcançado?
2. Eduardo Galeano utiliza, em alguns trechos de seu texto, inversões lógicas para demonstrar as transformações necessárias para chegar ao seu mundo ideal; por exemplo: “Nas ruas, os carros serão esmagados pelos
cães”. Em sua opinião, que inversões seriam necessárias para que o mundo real se tornasse ambientalmente
sustentável? E quais poderiam reduzir as desigualdades sociais?
3. O texto sugere que as pessoas se tornariam mais autônomas e menos passivas se deixassem, entre outras
coisas, de ser “assistidas pela TV”; depois, critica a ideia que vincula qualidade de vida à quantidade de posses. Em sua opinião, há uma relação entre a influência da TV e a valorização do consumo de bens materiais?
Essa relação seria benéfica à sustentabilidade?
4. Nos trechos: “Ninguém morrerá de fome / Porque ninguém morrerá de indigestão” e “As crianças de rua
não serão tratadas como se fossem lixo / Porque não existirão crianças de rua. / As crianças ricas não serão
como se fossem dinheiro / Porque não haverá crianças ricas.”, que característica Galeano quer atribuir à
sociedade de seu mundo ideal?

Na acepção de utopia trazida por Eduardo Galeano, a
busca por um mundo ideal deixaria de ser entendida co
mo uma ilusão ou perda de tempo para se apresentar
como um meio para obter conquistas concretas, ainda
que menos audaciosas, que não seriam possíveis sem que
se mirasse um objetivo “inalcançável”. É por essa perspectiva que devem ser compreendidas as metas propostas no escopo dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) da ONU, abordados nas páginas 120
e 121, e é dessa maneira que se colocam as atuais lutas

contra os problemas que afetam as pessoas e a natureza,
a fim de que o crescimento econômico venha acompanhado de inclusão social e de proteção ao meio ambiente. Parte dessas lutas é travada por agentes governamentais, parte por grandes organizações da sociedade civil e
parte por cidadãos em ações pessoais ou associados a
pequenos coletivos. Em nosso país e em outros lugares
do mundo, são milhares e talvez milhões de iniciativas
alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável; na sequência você vai conhecer algumas delas.

O combate à pobreza e a preservação ambiental
A primeira meta listada entre as dezessete que compõem os ODS é a erradicação da pobreza. Essa também
é a meta mais importante quando consideramos que a
pobreza se opõe à vida, restringindo o acesso à alimentação e às condições mais essenciais de sobrevivência; é,
pois, também a mais urgente, e aquela à qual todas as
outras ficam subordinadas.
Em situação de pobreza, as pessoas deixam de consumir os nutrientes necessários para uma vida saudável, ficando mais suscetíveis a doenças e tendo, assim,

sua expectativa de vida reduzida. Os jovens pobres recebem menos oportunidades de estudar e de ascender
a bons empregos, ou de abrir seus próprios negócios e
projetos – o que faz com que a perda seja também de
toda a sociedade, que desperdiça talentos. As pessoas
em situação de pobreza tendem, ainda, a ficar mais expostas e vulneráveis à violência, que, por sua vez, num
círculo vicioso, tende a agravar o quadro.
Em determinadas regiões do planeta, a pobreza tem
como par a degradação ambiental, em outro tipo de
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efeito estufa (GEE) e frear o aumento da temperatura global. No Brasil, 25% das emissões de gases de efeito estufa
(GEE) advêm da agropecuária; outros 21%, da produção de energia.
Na região amazônica, a expansão dos modelos agroflorestais tem ocorrido em diferentes pontos dos estados que
a compõem e se mostrado uma alternativa rentável – a ponto de modelos implementados no pequeno município de
Tomé-Açu por imigrantes japoneses, na primeira metade do século passado, por exemplo, terem sido adotados por
agricultores também de outras regiões do Brasil nas últimas décadas.
No caso da Amazônia, por excelência, por si própria já uma área de biodiversidade acima da média mundial, a
alternância de diferentes culturas em áreas de floresta tem sido possível também graças ao intercâmbio entre conhecimentos advindos da pesquisa e da academia e os conhecimentos seculares de povos nativos, sejam eles ribeirinhos,
indígenas ou camponeses assentados oriundos dali e de outras regiões.
Considerado um dos principais especialistas em Amazônia e em mudanças climáticas do Brasil, o climatologista
Carlos Nobre já havia afirmado mês passado, a Ecoa, sobre as vantagens de se manter a floresta amazônica de pé:
“De cada hectare de floresta que desaparece na Amazônia, falamos de 400 a 500 toneladas de gás carbônico que
entram na atmosfera. Se você tem uma bioeconomia de floresta em pé, não desmata, ao contrário: você pega áreas
desmatadas de floresta e as regenera, tirando gás carbônico da atmosfera. É um serviço enorme prestado ao meio
ambiente”, definiu Nobre, para quem modelos como as agroflorestas não apenas ajudam a neutralizar as emissões de
carbono na atmosfera, como aumentam a fertilidade do solo e diminuem os extremos climáticos.
GARCIA, Janaina. Uma floresta em equilíbrio: como agroflorestas na Amazônia mostram que diversidade pode garantir solo, ar e água às próximas gerações.
Uol Ecoa, 1 set. 2020. Disponível em: https://www.uol.com.br/ecoa/reportagens-especiais/
semana-da-amazonia-agroflorestas-garantem-qualidade-de-solo-ar-e-agua-as-proximas-geracoes/index.htm#cover. Acesso em: 2 set. 2020.

Redução de desigualdades e outra matriz de consumo
Para o diretor de conservação e restauração de ecossistemas do WWF-Brasil, Edegar Oliveira, os problemas
nessas duas searas, em relação a grandes áreas de vegetação no Brasil, como Amazônia e Cerrado, dizem respeito
a um modelo de desenvolvimento ainda fortemente baseado na expansão de commodities – como boi gordo e soja,
modelos extensivos de produção.
“O impacto ambiental desse modelo chega a retroalimentar até mesmo o problema da produção dele, assim
como a de alimentos, embora seja nele onde estejam pesquisa, fluxo financeiro e os anseios de parte das populações locais”, avalia Oliveira, que critica ainda o sistema pouco inclusivo e concentrador de renda que marca esse
tipo de produção.
Na avaliação dele, os SAFs representam um “modelo de desenvolvimento totalmente diferente” dos sistemas
extensivos e de monocultura à medida que vêm mostrando ser “possível gerar riqueza econômica, social e ambiental”.
“Com as agroflorestas, aumentam o número de produtos, a receita, a arrecadação de impostos, o número de
empregos e a circulação de renda na região, o que causa uma verdadeira transformação nessas áreas”, pondera.
“Sem contar que estamos alimentando o consumo de carne de boi, ou do que alimentará gado em qualquer lugar do
mundo, de modo que precisamos repensar esse modelo de padrão alimentar”, completa.
Ele conclui: “Esse modelo de desenvolvimento foi importante, mas os dados mostram que não é mais necessário
e que temos, no Brasil, a possibilidade de pensar um modelo de desenvolvimento completamente diferente, mais
inclusivo à própria economia da floresta.”
GARCIA, Janaina. Uma floresta em equilíbrio: como agroflorestas na Amazônia mostram que diversidade pode garantir solo, ar e água às próximas gerações.
Uol Ecoa, 1 set. 2020. Disponível em: <https://www.uol.com.br/ecoa/reportagens-especiais/semana-da-amazonia-agroflorestas-garantem-qualidade-de-soloar-e-agua-as-proximas-geracoes/index.htm#cover>. Acesso em: 2 set. 2020.

ATIVIDADE COMPLEMENTAR

As crianças de rua não serão tratadas como se fossem lixo
Porque não existirão crianças de rua.
As crianças ricas não serão como se fossem dinheiro
Porque não haverá crianças ricas.
[...]
Serão reflorestados os desertos do mundo
E os desertos da alma
Os desesperados serão esperados
E os perdidos serão encontrados
Porque eles são os que se desesperaram por muito esperar
E eles se perderam por tanto buscar.
[...]

GALEANO, Eduardo. El derecho al delirio. Disponível em: https://www.revistaprosaversoearte.com/
para-que-serve-a-utopia-eduardo-galean. Acesso em: 17 ago. 2020.

Roteiro de trabalho
1. Na composição do mundo que idealiza, Eduardo Galeano elenca desde aspectos triviais e peculiares até princípios filosóficos e direitos universais, falando de lagostas, sentimentos, valores e direitos humanos. E o seu
mundo ideal, como seria? Desse mundo, o que você acredita que realmente poderia ser alcançado?
2. Eduardo Galeano utiliza, em alguns trechos de seu texto, inversões lógicas para demonstrar as transformações necessárias para chegar ao seu mundo ideal; por exemplo: “Nas ruas, os carros serão esmagados pelos
cães”. Em sua opinião, que inversões seriam necessárias para que o mundo real se tornasse ambientalmente
sustentável? E quais poderiam reduzir as desigualdades sociais?
3. O texto sugere que as pessoas se tornariam mais autônomas e menos passivas se deixassem, entre outras
coisas, de ser “assistidas pela TV”; depois, critica a ideia que vincula qualidade de vida à quantidade de posses. Em sua opinião, há uma relação entre a influência da TV e a valorização do consumo de bens materiais?
Essa relação seria benéfica à sustentabilidade?
4. Nos trechos: “Ninguém morrerá de fome / Porque ninguém morrerá de indigestão” e “As crianças de rua
não serão tratadas como se fossem lixo / Porque não existirão crianças de rua. / As crianças ricas não serão
como se fossem dinheiro / Porque não haverá crianças ricas.”, que característica Galeano quer atribuir à
sociedade de seu mundo ideal?

Na acepção de utopia trazida por Eduardo Galeano, a
busca por um mundo ideal deixaria de ser entendida co
mo uma ilusão ou perda de tempo para se apresentar
como um meio para obter conquistas concretas, ainda
que menos audaciosas, que não seriam possíveis sem que
se mirasse um objetivo “inalcançável”. É por essa perspectiva que devem ser compreendidas as metas propostas no escopo dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) da ONU, abordados nas páginas 120
e 121, e é dessa maneira que se colocam as atuais lutas

contra os problemas que afetam as pessoas e a natureza,
a fim de que o crescimento econômico venha acompanhado de inclusão social e de proteção ao meio ambiente. Parte dessas lutas é travada por agentes governamentais, parte por grandes organizações da sociedade civil e
parte por cidadãos em ações pessoais ou associados a
pequenos coletivos. Em nosso país e em outros lugares
do mundo, são milhares e talvez milhões de iniciativas
alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável; na sequência você vai conhecer algumas delas.

O combate à pobreza e a preservação ambiental
A primeira meta listada entre as dezessete que compõem os ODS é a erradicação da pobreza. Essa também
é a meta mais importante quando consideramos que a
pobreza se opõe à vida, restringindo o acesso à alimentação e às condições mais essenciais de sobrevivência; é,
pois, também a mais urgente, e aquela à qual todas as
outras ficam subordinadas.
Em situação de pobreza, as pessoas deixam de consumir os nutrientes necessários para uma vida saudável, ficando mais suscetíveis a doenças e tendo, assim,

sua expectativa de vida reduzida. Os jovens pobres recebem menos oportunidades de estudar e de ascender
a bons empregos, ou de abrir seus próprios negócios e
projetos – o que faz com que a perda seja também de
toda a sociedade, que desperdiça talentos. As pessoas
em situação de pobreza tendem, ainda, a ficar mais expostas e vulneráveis à violência, que, por sua vez, num
círculo vicioso, tende a agravar o quadro.
Em determinadas regiões do planeta, a pobreza tem
como par a degradação ambiental, em outro tipo de
METAS PARA UM MUNDO SUSTENTÁVEL
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As agroflorestas são alternativas valiosas para o desenvolvimento de uma
economia sustentável e para a redução do ritmo de desmatamento, mas ainda são
exploradas de modo pontual em um país tão grande e com muitas áreas florestais
como o Brasil. Além das agroflorestas, outras práticas sustentáveis são adotadas
em diferentes escalas e contextos no país. A organização de um estudo do meio
pode ser uma estratégia interessante para oferecer aos estudantes a oportunidade
de conhecer e analisar iniciativas sustentáveis na prática. O ponto de partida pode
ser uma pesquisa para identificar no município em que vivem casos significativos de
práticas sustentáveis, tais como unidades de agroflorestas ou de reflorestamento,
hortas comunitárias, cooperativas de agricultura orgânica, comunidades tradicionais
ou parques ambientais abertos à visitação, com o desenvolvimento de projetos de
educação ambiental, entre outros. Com a pesquisa feita, é necessário selecionar
uma das iniciativas e organizar a visita e as atividades que comporão o estudo. Os
passos sugeridos na sequência podem ser úteis na estruturação do estudo do meio.

• Uma das primeiras ações para a organização do estudo do meio deve ser a definição da equipe pedagógica que
participará do projeto. É nesse momento que deve ser decidido se o estudo envolverá apenas uma disciplina ou
se terá uma proposta interdisciplinar. Com essa definição estabelecida, passa-se à construção dos objetivos do
estudo. Podem ajudar nessa tarefa o levantamento de questões como: Que reflexões, competências e habilidades mobilizar? Como registrar as observações? Como socializar as informações coletadas? O que produzir para
sintetizar a trajetória de estudo? Que conhecimentos os estudantes constituirão ao final do estudo?
• A realização de visitas prévias pela equipe pedagógica é uma etapa necessária para determinar a viabilidade
do estudo, definir roteiros de visitação, elaborar atividades e planejar a logística adequada.
• A equipe pedagógica e representantes da administração precisam organizar as demandas burocráticas: agendamento da visita, viabilização de recursos para o transporte, elaboração de circular listando os materiais
necessários (incluindo lanche e água) e termo de autorização dos pais ou responsáveis.
• Propor atividades prévias, ainda no ambiente escolar, pode ser importante para definir diretrizes de estudo
e preparar o olhar dos estudantes para as análises necessárias. Entre inúmeras possibilidades, as atividades
podem contemplar a leitura de textos, a análise de fotografias e imagens de satélite, rodas de conversa e a
elaboração de roteiros de perguntas para uma entrevista. Esse momento também pode ser oportuno para
fazer comunicados e orientações procedimentais, assim como estabelecer regras e combinados.
• É essencial que a visita não seja entendida como um mero passeio. Durante o estudo do meio, os estudantes
precisam ser estimulados a fazer observações e registros (fotografias, desenhos, anotações, gravação de
áudio). Também é muito bem-vinda a intercalação entre momentos de observação e momentos para a
realização de atividades mais estruturadas na forma de questões ou sequência de atividades. A elaboração
prévia de uma apostila com textos, imagens, espaço para anotações e atividades dirigidas pode facilitar a
execução da proposta.
• Os estudos do meio são atividades coletivas, portanto, ficam mais ricas com momentos de pausa para a troca
de impressões e o compartilhamento das informações coletadas, além do fechamento das atividades propostas.
• No retorno à sala de aula, todo o conhecimento mobilizado em campo deve ser retomado. A elaboração
de um produto autoral dos estudantes, organizados em grupos ou mesmo envolvendo toda a turma, pode
ser uma maneira de ampliar o significado do percurso de estudo e de obter uma síntese do que foi possível
aprender. A atividade pode resultar na escrita de um texto coletivo, em uma exposição fotográfica, na construção de maquetes, na organização de um projeto de educação ambiental ou na implantação de uma horta,
composteira ou minhocário, por exemplo, dependendo das condições físicas disponíveis na escola.
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Carlos Vespúcio

O ciclo vicioso entre pobreza e proBRASIL E GRANDES REGIÕES: USO DE LENHA
blemas ambientais se revela também no
fato de que os efeitos das alterações na
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esforços para conter os desequilíbrios
regionais que acompanham a globalização do capitalismo e para reverter os fatores específicos da pobreza em cada parte do
mundo. Isso demandaria ações do Estado em cada país e também a cooperação internacional entre governos por meio de acordos e instituições multilaterais, como a ONU,
e organizações da sociedade civil.
Ainda que restritas à ajuda humanitária de caráter contingencial e sem atacar as causas estruturais da pobreza, várias organizações não governamentais (ONGs) sem fins lucrativos estão mobilizadas para minimizar os efeitos da extrema pobreza em diversas partes do mundo: a Médicos Sem Fronteira, que oferece vacinas e tratamentos a doenças
e ferimentos, e a Care, que atua em projetos voltados para a nutrição, saúde e educação,
muitas vezes são a única fonte de apoio a que a população em situação de fome e desnutrição generalizadas pode recorrer. Órgãos ligados à ONU – como o Fundo das Nações
Unidas para a Infância (Unicef) e o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur), que atuam, respectivamente, para garantir os direitos das crianças e para dar
suporte aos grupos obrigados a se deslocar em função de conflitos – também exercem
funções relevantes no contingenciamento de problemas sociais relacionados à pobreza.

1. Que exemplos mencionados até agora relacionam a pobreza com a degradação ambiental? Você conhece outros?
São mencionados como exemplos a expansão das periferias sobre áreas de vegetação natural, a atuação em atividades como desmatamentos e garimpo ilegal por falta de alternativa de renda e o uso de
lenha como fonte de energia.

2. O que o gráﬁco sobre o uso de lenha no preparo de alimentos pode revelar
sobre a pobreza no Brasil?
O gráfico permite identificar um momento de crescimento no uso de lenha no Brasil como um todo
entre 2016 e 2018, o que é indicativo da elevação dos níveis de pobreza no país; além disso, é possível
relacionar o maior consumo de lenha no Nordeste com a maior proporção de pessoas em situação de
pobreza nessa região.

PARE e PENSE
1. Que exemplos mencionados até agora relacionam a pobreza com a degradação ambiental? Você conhece outros?
2. O que o gráﬁco sobre o uso de lenha no preparo de alimentos pode revelar
sobre a pobreza no Brasil?
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PONTO DE VISTA
Nesta seção, aborda-se um texto em que a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO)
defende a ideia de que os povos indígenas em diferentes partes do mundo são fundamentais para a conservação dos
ambientes naturais ainda pouco impactados por atividades predatórias e, desse modo, contribuem para a segurança
alimentar do planeta. Para defender essa posição, o texto relata exemplos da convivência harmoniosa entre povos
METAS PARA UM MUNDO SUSTENTÁVEL
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Resposta pessoal. A produção comercial em larga escala é voltada para o lucro, o que induz
a produção dos itens mais valorizados no mercado. O sistema de produção comercial também
prioriza os gêneros alimentícios menos perecíveis, mais resistentes ao transporte e favoráveis
à padronização do processamento industrial.

Resposta pessoal. São esperados relatos sobre a exploração não predatória de recursos naturais e sobre práticas agrícolas integradas à vegetação natural.
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e florestais em um mesmo terreno, criando uma intelha Verde da África e impediriam o avanço do deserto
ração mais harmônica entre os agentes biológicos e,
para o sul do continente, o que ameaça imensas áreas de
assim, reduzindo a incidência de pragas, evitando o
terras agricultáveis. Apesar do desafio sem precedentes
uso de pesticidas tóxicos e garantindo maior proteção
e da dificuldade de execução por países que enfrentam
ao solo. O sistema ainda ajuda a fixar os trabalhadores
restrições de investimento, o projeto traz esperança para
no campo, gerando renda e qualidade de vida para
a recuperação de terras já degradadas e para a geração
diversas famílias de pequenos agricultores. Além disde emprego e renda para milhares de pessoas em um
so, com o emprego de técnicas adequadas, o sistema
contexto marcado por elevados níveis de pobreza e desde agroflorestas contribui para preservar o solo e os
nutrição. Veja, no mapa ilustrativo abaixo, a extensão
recursos hídricos, e coloca alimentos saudáveis à displanejada da Grande Muralha Verde da África, represenposição da população.
tada pela linha verde.
Visando contribuir para o combate ao aquecimento global, o CITinova
também conduz projetos de recomEXTENSÃO DA GRANDE MURALHA VERDE DA ÁFRICA
posição da vegetação em antigas
áreas de cerrado. Em outra frente de
atuação, no Recife (PE), a CITinova
desenvolve projetos de redução da
poluição atmosférica e da poluição
das águas do rio Capibaribe. Um desses projetos prevê a disponibilização
de um barco movido a energia solar
Saara
para servir como transporte coletivo
na travessia do Capibaribe.
Mauritânia
Já no continente africano, um
Níger
Sudão
Chade
projeto multilateral de grandes proMali
Eritreia
porções foi idealizado conjuntamenSahel
Senegal
te por governantes de 21 países para
Burkina
conter o avanço da desertificação na
Djibouti
Faso
faixa sul do deserto do Saara, conheNigéria
Etiópia
cida como Sahel, e, ao mesmo tempo, contribuir na luta contra as mudanças climáticas globais. A proposta
foi lançada em 2007 e consiste em
Os países associados ao projeto da Grande Muralha Verde da África são Burkina Faso,
plantar um grande número de árvo-  Camarões, Chade, Djibouti, Eritreia, Etiópia, Gana, Mali, Mauritânia, Níger, Nigéria,
res que formariam a Grande MuraSenegal, Sudão, Argélia, Benin, Cabo Verde, Egito, Gâmbia, Líbia, Somália e Tunísia.

PONTO DE VISTA

B I LI DA

B I LI DA

B I LI DA

DE

4. Você faz parte de uma comunidade tradicional ou já conheceu uma pessoalmente? Se a resposta for positiva, relate práticas sustentáveis relacionadas ao modo de vida dessa comunidade. Se não, pesquise a existência
de comunidades tradicionais no seu município ou estado e registre o que
descobrir sobre suas práticas de extrativismo e agricultura.

Habilidade (EM13CHS306)
Contextualizar, comparar e avaliar os
impactos de diferentes modelos socioeconômicos no uso dos recursos naturais e na promoção da sustentabilidade
econômica e socioambiental do planeta
(como a adoção dos sistemas da agrobiodiversidade e agroflorestal por diferentes comunidades, entre outros).

DE

Não, de acordo com a FAO, a preservação da biodiversidade do planeta é fundamental para
garantir a segurança alimentar e nutricional, portanto, a destruição das florestas afetaria a
população em geral.

Analisar e discutir o papel e as competências legais dos organismos nacionais e internacionais de regulação,
controle e fiscalização ambiental e
dos acordos internacionais para a
promoção e a garantia de práticas
ambientais sustentáveis.

DE

3. Segundo a FAO, os “territórios indígenas tradicionais abrangem 28% da
superfície terrestre do mundo, mas hospedam 80% da biodiversidade do
planeta”. No entanto, os territórios indígenas no Brasil nos últimos anos
vêm sofrendo com a falta de políticas governamentais que impeçam as
invasões e a destruição das áreas florestais. De acordo com os argumentos
da FAO, esse problema atinge apenas os povos indígenas?

Habilidade (EM13CHS305)

WindVector/Shutterstock

2. Um dos argumentos da FAO para valorizar a agricultura praticada por
povos indígenas contrapõe a diversificação de alimentos que eles cultivam
à oferta predominante no mundo, focada em apenas cinco produtos. Em
sua opinião, por que a prática agrícola comercial em grande escala difere
tanto das práticas indígenas em relação à variedade de alimentos?

Analisar e avaliar criticamente os impactos econômicos e socioambientais de cadeias produtivas ligadas à
exploração de recursos naturais e às
atividades agropecuárias em diferentes ambientes e escalas de análise,
considerando o modo de vida das
populações locais – entre elas as indígenas, quilombolas e demais comunidades tradicionais –, suas práticas
agroextrativistas e o compromisso
com a sustentabilidade.

HA

O texto cita técnicas agrícolas adaptadas a ambientes extremos, como as altas altitudes dos
Andes ou as pastagens secas do Quênia. Nas montanhas, os sistemas de gestão da paisagem
preservam o solo, reduzem a erosão, conservam a água e diminuem o risco de desastres; nas
pastagens, o pastoreio de gado e o cultivo, realizados de maneiras sustentáveis, permitem a
conservação da biodiversidade. Na Amazônia, os povos indígenas melhoram a biodiversidade
dos ecossistemas.

BNCC

Habilidade (EM13CHS302)

HA

1. O texto apresenta exemplos de como as práticas agrícolas dos povos indígenas ajudam a preservar o meio ambiente em áreas com quadros naturais
bem distintos. Que exemplos são esses?

L I DA
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indígenas e natureza, destacando as vantagens advindas do modo como produzem
seus alimentos e, por fim, apresentando cinco maneiras pelas quais eles contribuem
para combater as mudanças climáticas.
A seção favorece o desenvolvimento das habilidades EM13CHS302 e
EM13CHS306, ao demonstrar como os modelos de aproveitamento dos recursos
naturais adotados pelos povos indígenas geram impactos econômicos e sociais
positivos, colaborando para a preservação de áreas florestais, bem como para
a contenção dos efeitos das mudanças climáticas, o que contribui para garantir
condições adequadas para a prática da agricultura e para a segurança alimentar,
e fornecendo conhecimentos relacionados à produção de alimentos resistentes
a condições ambientais adversas. Por se tratar de um texto de autoria da FAO,
que, além da importância do conteúdo em si, ilustra a atuação de um dos órgãos
mais importantes da ONU, a seção também contempla princípios constituintes
da habilidade EM13CHS305. A FAO não corresponde a um órgão de controle ou
fiscalização; seu objetivo consiste em oferecer suporte e mobilizar ações voltadas à
nutrição e ao combate à fome, além de produzir pesquisas e estudos que servem
de referência para países de todo o mundo em relação a políticas de fomento ao
desenvolvimento da agricultura com base em técnicas sustentáveis e alinhadas a
propostas de erradicação da pobreza.

EM13CHS302 EM13CHS305 EM13CHS306
BNCC

BNCC

BNCC

A contribuição para a preservação do meio ambiente e, consequentemente, para o enfrentamento da pobreza
não é feita apenas por instituições governamentais, organizações internacionais ou ONGs de atuação local. Segundo a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), os povos indígenas são fundamentais
para o cumprimento dessas metas, pois o modo como produzem seus meios de sobrevivência ajuda a manter o
equilíbrio ambiental necessário para a sobrevivência dos não indígenas também. No texto que você vai ler a seguir,
a FAO apresenta os argumentos para defender essa posição. Depois de lê-lo, discuta o tema com base do Roteiro
de trabalho proposto.
FAO explica como os povos indígenas ajudam a acabar com a fome no mundo
Apesar de representarem apenas 5% da população mundial, os povos indígenas são agentes vitais para a preservação do meio ambiente.
Cerca de 28% da superfície terrestre do mundo, incluindo algumas das áreas florestais mais intactas e biodiversas,
é gerenciada principalmente por povos indígenas, famílias, pequenos proprietários e comunidades locais.
Essas florestas são cruciais para conter as emissões de gases e manter a biodiversidade. Os alimentos indígenas
também são particularmente nutritivos e seus sistemas alimentares associados são resistentes ao clima e se adaptam
bem ao meio ambiente.
O modo de vida e os meios de subsistência dos povos indígenas podem nos ensinar muito sobre como preservar
os recursos naturais, obter e cultivar alimentos de maneiras sustentáveis e viver em harmonia com a natureza.
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A expressão racismo ambiental ainda não foi amplamente difundida e há
outras maneiras de apresentar a recorrência mais intensa dos impactos negativos
dos problemas ambientais, dependendo do contexto, sobre afrodescendentes,
indígenas e imigrantes. Contudo, a conceituação do termo confere uma potência
explicativa que encontra pouca correspondência entre as categorias de análise,
ao vincular explicitamente os efeitos do racismo estrutural, que corresponde às
formas de discriminação racial incorporadas aos mecanismos de funcionamento da
sociedade e aos efeitos da degradação ambiental. Para aprofundar a compreensão
sobre o conceito de racismo ambiental, sugerimos a leitura do texto a seguir.
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O combate ao racismo ambiental
Entre as metas definidas pelos ODS, uma das mais importantes é a redução das
desigualdades sociais, que passa necessariamente pela redução das discrepâncias
das condições de vida em função da etnia ou da
cor.
Você já teve a oportunidade de estudar diferentes aspectos relacionados ao racismo e já pôde
compreender que a questão vai muito além dos
casos de discriminação e de injúria que se manifestam em relações interpessoais. Ao ter contato
com dados que demonstram as desigualdades de
renda e de acesso a oportunidades de emprego
e estudo, por exemplo, podemos constatar que o
racismo compõe a estrutura da sociedade em países como o Brasil e os Estados Unidos. Isso significa
que o racismo, construído historicamente a partir
da introdução forçada de africanos como mão de
obra escravizada e da subjugação dos povos indígenas, é um elemento definidor das características
da população ainda vigente nesses países. Contudo, os impactos do racismo estrutural são ainda
mais abrangentes, afetando as condições de vida  Representantes de movimentos sociais durante ato de reivindicação ao direito
à moradia digna em frente à prefeitura municipal de São Paulo (SP), em 2019.
da população afrodescendente e indígena nos mais
diversos aspectos, incluindo aqueles que permitem
reconhecer a existência de um racismo ambiental.
O racismo ambiental não resulta necessariamente de ações deliberadamente racistas ou
preconceituosas: trata-se da manifestação de
um processo histórico de injustiças sociais que
faz com que os efeitos dos problemas ambientais recaiam de forma mais prejudicial sobre as
parcelas da população em situação de maior vulnerabilidade social, acentuando a demarcação
das desigualdades étnicas e raciais.
No Brasil, ainda não há uma produção sistemática de dados voltados de maneira específica
ao dimensionamento estatístico dos efeitos do
racismo ambiental, mas são volumosos os estu
dos que demonstram que a maior parte da população que se declara como preta ou parda tem,
como local de moradia, as periferias, favelas e áreas  Lideranças indígenas durante negociação, em 2014, de uma pauta
de ocupação precária em geral, ou seja, as mais
de reivindicações definida como forma de compensar os impactos
socioambientais causados pela construção da usina de Belo Monte em
carentes de saneamento básico e as mais expostas
Altamira, Pará. Os indígenas exigiam da empresa controladora da usina e
a riscos ambientais como enchentes, deslizamendo governo federal a construção de escolas e postos de saúde, além de
tos de terra e contaminação do solo. Também é
melhorias nas estradas, para compensar a impossibilidade de navegar em
de conhecimento público que as comunidades intrechos do rio Xingu, decorrente da redução do nível d’água provocada
pela obra.
dígenas são as mais afetadas pela degradação das
áreas florestais e dos recursos hídricos.
A reversão dessa situação é o objetivo de inúmeros projetos de mobilização social que atuam para cobrar do poder público o atendimento ao direito
PARE e PENSE
a condições dignas de moradia e a proteção ao meio ambiente e às reservas
indígenas. Existem também organizações da sociedade civil que atuam para
1. Em que consiste o racismo
formar lideranças políticas entre jovens afrodescendentes e indígenas. As
ambiental?
pessoas à frente das instâncias de poder influenciam diretamente o modo
2. De que maneiras a popucomo a riqueza social é distribuída e como os lugares são ocupados nas cilação que se declara preta
dades, no campo e nas florestas, ampliando ou restringindo em cada localiou parda tende a ser mais
dade as possibilidades de acesso a serviços e estruturas físicas que garantam
afetada pelos problemas soqualidade de vida à população. Portanto, o combate a todas as formas de
cioambientais? E como os poracismo, incluindo o ambiental, requer o aumento da representatividade da
vos indígenas são afetados?
população parda, preta e indígena nos espaços de poder institucional.

129

TEXTO COMPLEMENTAR
Racismo ambiental
Dakota do Norte, Estados Unidos, 2016: uma empresa petrolífera está em vias
de terminar a construção de um oleoduto com quase dois mil quilômetros de extensão. O traçado original é abandonado para evitar que a tubulação passe próxima de Bismarck, capital do estado, já que moradores e autoridades locais temem
pela contaminação dos mananciais de água que abastecem a cidade. A solução
encontrada? Desviar a rota do oleoduto para os limites da Reserva Indígena de
Standing Rock, rente ao lago e ao rio que abastecem os índios Sioux. Carolina do
Norte, Estados Unidos, 1982: rejeitos químicos são depositados há uma década
no condado de Warren, um dos locais mais pobres do estado onde historicamente
se estabeleceram comunidades descendentes de escravos. A substância alocada
por lá, conhecida como PCB, é tão tóxica que o Congresso do país baniu a sua
produção em 1979. A promessa das autoridades é de que, uma vez atingida a capacidade máxima, o depósito será desativado e transformado em área de recreação. Não só o lixão continuou em operação como foi expandido diversas vezes.
O fio que liga essas (e muitas outras) histórias se tece nas desigualdades e discriminações étnicas e raciais que, de antemão, definem quem são os injustiçados e
quem são os privilegiados nas disputas pelo território e em torno dos direitos socioambientais. E pode ser sintetizado
em um conceito: racismo ambiental. “Ninguém decide fazer um lixão em Ipanema ou Copacabana. A decisão de onde
jogar o lixo está ligada à imagem que se tem da população em quem você joga lixo”, resume Tania Pacheco, criadora
do blog Combate ao Racismo Ambiental e coordenadora executiva do Mapa de Conflitos Envolvendo Injustiça Ambiental e Saúde no Brasil, projeto que acompanha centenas de situações nas quais o ônus do modelo de desenvolvimento capitalista recai sobre povos indígenas, comunidades tradicionais, populações negras e pobres. Mas, diferente
de outros conceitos, destaca ela, o racismo ambiental emerge da insurgência desses grupos: “Foi forjado no calor
das lutas do movimento social no condado de Warren para que os rejeitos tóxicos parassem de ser despejados lá”.
Quem empregou pela primeira vez o termo foi Benjamim Chavis, liderança do movimento negro que mesclava
religião (é reverendo) e ciência (é químico) em sua militância. “Racismo ambiental é a discriminação racial nas políticas ambientais. É discriminação racial na escolha deliberada de comunidades de cor para depositar rejeitos tóxicos
e instalar indústrias poluidoras. É discriminação racial no sancionar oficialmente a presença de venenos e poluentes
que ameaçam as vidas nas comunidades de cor. E discriminação racial é excluir as pessoas de cor, historicamente, dos
principais grupos ambientalistas, dos comitês de decisão, das comissões e das instâncias regulamentadoras”, escreveu
ele. Por ter ganhado as manchetes dos jornais graças à combinação de ações diretas de protesto e discurso político
contundente, o caso do condado de Warren serviu de incentivo para que outras comunidades fizessem denúncias
semelhantes, chegando-se ao seguinte quadro: em 1983 nos oito estados do sul dos Estados Unidos (onde a segregação racial era notória), 75% dos depósitos de rejeitos eram instalados em bairros negros, embora a população negra
representasse apenas 20% do total de habitantes da região. Estatística reversa pode ser observada hoje no caso do
oleoduto em Dakota do Norte: 92% dos moradores da cidade de Bismarck, que conseguiram ser ouvidos pelas autoridades e evitar os riscos de contaminação subjacentes à estrutura da indústria petrolífera, são brancos.
“Não é mera coincidência ou acaso”, afirma Tania, que explica que falar de racismo ambiental no Brasil é reconhecer que a constituição dos poderes políticos, econômicos e culturais dominantes está historicamente ligada a
um passado colonial em que os indivíduos brancos foram considerados e tratados como superiores. [...] “O conceito
explicita a dimensão racista dos problemas ambientais e coloca na linha de frente perguntas incômodas: por que é
muito mais fácil e naturalizado agredir o índio, agredir o quilombola?”, questiona Tania.
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O combate ao racismo ambiental

Entre as metas definidas pelos ODS, uma das mais importantes é a redução das
desigualdades sociais, que passa necessariamente pela redução das discrepâncias
das condições de vida em função da etnia ou da
cor.
Você já teve a oportunidade de estudar diferentes aspectos relacionados ao racismo e já pôde
compreender que a questão vai muito além dos
casos de discriminação e de injúria que se manifestam em relações interpessoais. Ao ter contato
com dados que demonstram as desigualdades de
renda e de acesso a oportunidades de emprego
e estudo, por exemplo, podemos constatar que o
racismo compõe a estrutura da sociedade em países como o Brasil e os Estados Unidos. Isso significa
que o racismo, construído historicamente a partir
da introdução forçada de africanos como mão de
obra escravizada e da subjugação dos povos indígenas, é um elemento definidor das características
da população ainda vigente nesses países. Contudo, os impactos do racismo estrutural são ainda
mais abrangentes, afetando as condições de vida  Representantes de movimentos sociais durante ato de reivindicação ao direito
à moradia digna em frente à prefeitura municipal de São Paulo (SP), em 2019.
da população afrodescendente e indígena nos mais
diversos aspectos, incluindo aqueles que permitem
reconhecer a existência de um racismo ambiental.
O racismo ambiental não resulta necessariamente de ações deliberadamente racistas ou
preconceituosas: trata-se da manifestação de
um processo histórico de injustiças sociais que
faz com que os efeitos dos problemas ambientais recaiam de forma mais prejudicial sobre as
parcelas da população em situação de maior vulnerabilidade social, acentuando a demarcação
das desigualdades étnicas e raciais.
No Brasil, ainda não há uma produção sistemática de dados voltados de maneira específica
ao dimensionamento estatístico dos efeitos do
racismo ambiental, mas são volumosos os estu
dos que demonstram que a maior parte da população que se declara como preta ou parda tem,
como local de moradia, as periferias, favelas e áreas  Lideranças indígenas durante negociação, em 2014, de uma pauta
de ocupação precária em geral, ou seja, as mais
de reivindicações definida como forma de compensar os impactos
socioambientais causados pela construção da usina de Belo Monte em
carentes de saneamento básico e as mais expostas
Altamira, Pará. Os indígenas exigiam da empresa controladora da usina e
a riscos ambientais como enchentes, deslizamendo governo federal a construção de escolas e postos de saúde, além de
tos de terra e contaminação do solo. Também é
melhorias nas estradas, para compensar a impossibilidade de navegar em
de conhecimento público que as comunidades intrechos do rio Xingu, decorrente da redução do nível d’água provocada
pela obra.
dígenas são as mais afetadas pela degradação das
áreas florestais e dos recursos hídricos.
A reversão dessa situação é o objetivo de inúmeros projetos de mobilização social que atuam para cobrar do poder público o atendimento ao direito
PARE e PENSE
a condições dignas de moradia e a proteção ao meio ambiente e às reservas
indígenas. Existem também organizações da sociedade civil que atuam para
1. Em que consiste o racismo
formar lideranças políticas entre jovens afrodescendentes e indígenas. As
ambiental?
pessoas à frente das instâncias de poder influenciam diretamente o modo
2. De que maneiras a popucomo a riqueza social é distribuída e como os lugares são ocupados nas cilação que se declara preta
dades, no campo e nas florestas, ampliando ou restringindo em cada localiou parda tende a ser mais
dade as possibilidades de acesso a serviços e estruturas físicas que garantam
afetada pelos problemas soqualidade de vida à população. Portanto, o combate a todas as formas de
cioambientais? E como os poracismo, incluindo o ambiental, requer o aumento da representatividade da
vos indígenas são afetados?
população parda, preta e indígena nos espaços de poder institucional.
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“Em Ilha de Maré [Bahia], as comunidades começaram a elaborar perguntas assim. Por que um empreendimento
como o Porto de Aratu não está na Barra, que é um dos bairros mais etilizados de Salvador, mas foi instalado aqui
em nosso quintal? E foram identificando, no vácuo de respostas do poder público, o processo de racismo ambiental”,
conta Maria José Pacheco, secretária executiva do Conselho Pastoral dos Pescadores (CPP), citando o conflito entre
a população quilombola da ilha da Baía de Todos os Santos, o porto e o complexo industrial que operam no próprio
território, como é o caso da Petrobras, ou a poucos quilômetros dele e provocam contaminação ambiental. [...]
“Essas comunidades vêm de um processo de resistência, com fortalecimento da organização e da articulação
política. E as respostas a esse processo, pelo Estado, por seus órgãos ambientais, nunca se deu no mesmo nível da
mobilização. E a gente foi pensando nisso, que para além da situação de injustiça ambiental e de processos incorretos
de licenciamento, ligados aos interesses econômicos, havia um pano de fundo de discriminação e negação dessas
comunidades. Para o governo e para a sociedade, é como se essas populações não existissem como sujeitos de direitos, como atores políticos, e os espaços onde elas desenvolvem o seu modo de vida fossem vazios. O conceito de
racismo ambiental caiu como uma luva tanto para a gente refletir sobre esse processo tão forte no Brasil, vivenciado
por indígenas, quilombolas, pescadores artesanais, pelas comunidades negras como um todo, quanto para fortalecer
as nossas lutas por direitos e por vida digna, sustentável e com saúde”, afirma Maria José.
[...]
MATHIAS, Maíra. Racismo ambiental. Revista POLI: saúde, educação e trabalho, ano IX, n. 50, p. 31, mar.-abr. 2017.
Disponível em: http://www.epsjv.fiocruz.br/sites/default/files/poliweb50.pdf. Acesso em: 3 set. 2020.

Tão importante quanto problematizar as causas e os efeitos do racismo ambiental é enfatizar os movimentos de
resistência e as lutas de superação desse problema. Nesse sentido, é fundamental que os estudantes percorram os
exemplos apresentados no capítulo, reconhecendo as estratégias mobilizadas em diferentes lugares e envolvendo
diferentes grupos sociais. Eles também podem ser incentivados a pesquisar outros exemplos encontrados em
realidades mais próximas à deles.
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O racismo ambiental é o processo que faz com que os efeitos dos problemas ambientais recaiam de
forma mais prejudicial sobre as parcelas da população em situação de maior vulnerabilidade social,
acentuando a demarcação das desigualdades étnicas e raciais.

2. De que maneiras a população que se declara preta ou parda tende a
ser mais afetada pelos problemas socioambientais? E como os povos
indígenas são afetados?
A maior parte dos moradores em áreas de risco ambiental é formada por pessoas autodeclaradas
pretas ou pardas. Já os povos indígenas são afetados principalmente pela destruição de áreas florestais, de onde, de modo geral, obtêm seus meios de sobrevivência.
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1. Em que consiste o racismo ambiental?

O combate ao racismo ambiental
Entre as metas definidas pelos ODS, uma das mais importantes é a redução das
desigualdades sociais, que passa necessariamente pela redução das discrepâncias
das condições de vida em função da etnia ou da
cor.
Você já teve a oportunidade de estudar diferentes aspectos relacionados ao racismo e já pôde
compreender que a questão vai muito além dos
casos de discriminação e de injúria que se manifestam em relações interpessoais. Ao ter contato
com dados que demonstram as desigualdades de
renda e de acesso a oportunidades de emprego
e estudo, por exemplo, podemos constatar que o
racismo compõe a estrutura da sociedade em países como o Brasil e os Estados Unidos. Isso significa
que o racismo, construído historicamente a partir
da introdução forçada de africanos como mão de
obra escravizada e da subjugação dos povos indígenas, é um elemento definidor das características
da população ainda vigente nesses países. Contudo, os impactos do racismo estrutural são ainda
mais abrangentes, afetando as condições de vida  Representantes de movimentos sociais durante ato de reivindicação ao direito
à moradia digna em frente à prefeitura municipal de São Paulo (SP), em 2019.
da população afrodescendente e indígena nos mais
diversos aspectos, incluindo aqueles que permitem
reconhecer a existência de um racismo ambiental.
O racismo ambiental não resulta necessariamente de ações deliberadamente racistas ou
preconceituosas: trata-se da manifestação de
um processo histórico de injustiças sociais que
faz com que os efeitos dos problemas ambientais recaiam de forma mais prejudicial sobre as
parcelas da população em situação de maior vulnerabilidade social, acentuando a demarcação
das desigualdades étnicas e raciais.
No Brasil, ainda não há uma produção sistemática de dados voltados de maneira específica
ao dimensionamento estatístico dos efeitos do
racismo ambiental, mas são volumosos os estu
dos que demonstram que a maior parte da população que se declara como preta ou parda tem,
como local de moradia, as periferias, favelas e áreas  Lideranças indígenas durante negociação, em 2014, de uma pauta
de ocupação precária em geral, ou seja, as mais
de reivindicações definida como forma de compensar os impactos
socioambientais causados pela construção da usina de Belo Monte em
carentes de saneamento básico e as mais expostas
Altamira, Pará. Os indígenas exigiam da empresa controladora da usina e
a riscos ambientais como enchentes, deslizamendo governo federal a construção de escolas e postos de saúde, além de
tos de terra e contaminação do solo. Também é
melhorias nas estradas, para compensar a impossibilidade de navegar em
de conhecimento público que as comunidades intrechos do rio Xingu, decorrente da redução do nível d’água provocada
pela obra.
dígenas são as mais afetadas pela degradação das
áreas florestais e dos recursos hídricos.
A reversão dessa situação é o objetivo de inúmeros projetos de mobilização social que atuam para cobrar do poder público o atendimento ao direito
PARE e PENSE
a condições dignas de moradia e a proteção ao meio ambiente e às reservas
indígenas. Existem também organizações da sociedade civil que atuam para
1. Em que consiste o racismo
formar lideranças políticas entre jovens afrodescendentes e indígenas. As
ambiental?
pessoas à frente das instâncias de poder influenciam diretamente o modo
2. De que maneiras a popucomo a riqueza social é distribuída e como os lugares são ocupados nas cilação
que se declara preta
dades, no campo e nas florestas, ampliando ou restringindo em cada localiou parda tende a ser mais
dade as possibilidades de acesso a serviços e estruturas físicas que garantam
afetada pelos problemas soqualidade de vida à população. Portanto, o combate a todas as formas de
cioambientais? E como os poracismo, incluindo o ambiental, requer o aumento da representatividade da
vos indígenas são afetados?
população parda, preta e indígena nos espaços de poder institucional.
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LER DOCUMENTO
A seção aborda um exemplo bastante representativo do histórico de violência e expropriação a que os povos
indígenas foram submetidos no Brasil. Trata-se da história do povo Potiguara, um exemplo de resiliência e de luta pela
preservação de suas terras e tradições. Espera-se que os estudantes façam a leitura atenta dos detalhes do documento
histórico selecionado para recompor o longo processo de disputa pelas terras dos Potiguara, pesquisando o significado
e contextualizando termos e expressões desconhecidas, identificando os artifícios utilizados pelos invasores e os
impactos socioambientais desse processo. Também é importante que os estudantes consigam dimensionar o poder
de resistência dos Potiguara, que ainda hoje continuam lutando para sobreviver no que restou de suas terras, mesmo
após séculos de violência. Igualmente importante é o reconhecimento e a valorização da liderança de Eliane Potiguara,
cuja trajetória intelectual permitiu a diversificação dos caminhos de luta de seu povo e deu respaldo para influenciar
mulheres indígenas de todo o país no engajamento ativista.
O percurso analítico que os estudantes precisam desenvolver para a resolução das atividades que compõem o
Roteiro de trabalho mobiliza procedimentos compreendidos pela habilidade EM13CHS103, por meio dos quais
será possível explorar o documento histórico para selecionar informações pertinentes para estruturar o raciocínio
exigido em cada questão.
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Capítulo 6

HA
HA

HA

B I LI DA

B I LI DA

DE

B I LI DA

DE

LER DOCUMENTO

DE

1. De quando data a primeira perda de
território dos Potiguara mencionada
no documento? As memórias compartilhadas pela avó de Eliane Potiguara
que relatassem apenas histórias que
ela mesma vivenciou poderiam abranger
esse período, ou ela teria que recorrer a
documentos como esse para recompor
a origem da luta do seu povo contra
invasores?

HA

Roteiro de trabalho
EM13CHS103 EM13CHS503 EM13CHS601
BNCC

BNCC

BNCC

A estratégia de recorrer à memória dos avós para mobilizar a luta das mulheres indígenas, como propõe Eliane
Potiguara, faz ainda mais sentido quando podemos dimensionar esse desafio por meio da restituição histórica das
lutas e da resistência dos povos indígenas a partir da chegada dos colonizadores europeus. E isso pode ser feito
pela análise de documentos históricos que relatam os processos de ocupação do território brasileiro, evidenciando
a reprodução de diferentes formas de expropriação dos povos indígenas ao longo da história e, ao mesmo tempo,
atribuindo maior peso aos termos luta e resistência, que perdem força na medida em que, erroneamente, o imaginário coletivo reduz a disputa pela terra à subjugação quase passiva dos indígenas aos interesses dos invasores
durante e após a colonização portuguesa.
Na sequência, você vai ter a oportunidade de analisar o trecho de um documento que restitui o histórico de
ocupação das terras do povo Potiguara, do qual descende Eliane Potiguara. Trata-se de um documento da Fundação Nacional do Índio (Funai), de 19 de maio de 2004, que reconhece os estudos de identificação e delimitação
da Terra Indígena Potiguara de Monte-Mor nos municípios de Marcação e Rio Tinto, na Paraíba. Após a leitura,
responda às questões do Roteiro de trabalho.
[...]
I.2 – Histórico da ocupação.
Os Potiguara ocupavam o litoral nordestino desde o que conhecemos hoje como estado da Paraíba até o estado
do Maranhão. No século XVI, envolveram-se na disputa entre portugueses e franceses que ancoravam suas embarcações na costa da antiga província da Paraíba em busca do pau-brasil. Devido a sua aliança contra os inimigos da
Coroa Portuguesa, foram objeto de ataques armados cujo intuito era a retomada da soberania lusitana naquela faixa
litorânea. Foram expulsos de uma grande extensão de terras que ocupavam; rechaçados para além do rio Paraíba,
ficaram concentrados entre os rios Mamanguape e Camaratuba, região em que vivem atualmente. É a partir do início
do século XVIII, que aparecem as menções explícitas aos aldeamentos de São Miguel da Baía da Traição e Monte-Mor
(ou Preguiça), dirigidos por missionários carmelitas. Cartas Régias, Alvarás e Regimentos de 1710, 1728, 1755, 1758,
1785 e 1804 confirmaram a concessão de terras aos índios de Monte-Mor. Na Segunda metade do século XVIII, Monte-Mor foi elevada à condição de Vila, apresentando assim uma extensão bem superior a légua quadrada conferida
às missões. Por todo o século XIX há várias referências documentais quanto ao reconhecimento público dos índios de
Monte-Mor, seja pelo governo imperial, por sacerdotes católicos ou pela imprensa.
Em 1865, o engenheiro Antônio Gonçalves da Justa Araújo – que foi nomeado para medir as terras dos patrimônios
indígenas da Paraíba no ano anterior – informa que os índios de Monte-Mor viviam aldeados e grande parte de suas terras
estavam arrendadas. Justa Araújo constatou também a incansável luta dos Potiguara contra os invasores de suas terras. No
ano seguinte, foi concluída a demarcação do perímetro da Sesmaria de Montemor. Foram delimitados os lotes de 165 índios
e dos arrendatários, que foram nominalmente relacionados. Apresentou também o quadro da aldeia de Montemor com
75 posses para índios, não distribuídas. Em 1875, quando foi permitida a venda de terras aforadas em aldeamentos extintos,
não poderiam estar incluídas as terras de Montemor. Os terrenos doados em lotes aos índios de Montemor não podiam ser
vendidos, pois eram inalienáveis devido à condição de órfãos dos índios, que os impedia de alienar suas terras sem assistência judicial e negava qualquer possibilidade de serem desapropriados. Por outro lado, a extinção de um aldeamento só
implicava em devolução se fosse abandonado pelos índios; o que não ocorreu no caso da Sesmaria de Montemor.
Um homem conhecido como Comendador Campelo, figura de grande prestígio político, residente em Mamanguape,
conseguiu apoderar-se de trinta títulos de lotes indígenas. Mandava prender os índios por motivos fúteis e depois oferecia-lhes a liberdade em troca dos terrenos que detinham. No início do século XX, esses terrenos foram vendidos para
a Companhia de Tecidos Rio Tinto. A Companhia coagia os índios a venderem as suas terras, utilizando inclusive a força
armada de seus capangas. Ameaçados de morte, muitos índios “venderam” suas terras e foram empregados como
operários da fábrica. Para estes a Companhia mandou construir casas que eram alugadas. As casas antigas, que eram de
taipa e cobertas com palha (de palmeira, de coqueiro ou de capim manibu), foram demolidas. Na Vila Montemor, onde
foi construída uma segunda fábrica, os índios foram expulsos e tiveram as suas casas de palha incendiadas. Frederico
Lundgren, tratado como coronel pelos índios, firmou-se no cenário social local como senhor absoluto, a sua vontade era
lei que vigorava – muitas vezes imposta violentamente. Havia um regime de medo e terror implementados pelos vigias da
Companhia de Tecidos Rio Tinto que assegurava a manutenção da ordem desejada pela família Lundgren.
A Companhia, após apropriar-se de grande parte do território indígena, tinha sob seu controle as alternativas
econômicas existentes então. Muita madeira foi cortada e queimada, retirada das matas e dos mangues, para suprir
a energia necessária para a indústria de tecidos não parar e alimentar a ânsia de poder e riqueza dos fundadores da
“Manchester Paraibana”. O desmatamento também contribui para o assoreamento do Mamanguape. Esta situação
agravou-se mais tarde, na década de 80, com a disseminação das plantações de cana. Obviamente, os mais prejudicados com tal imprudência foram aqueles que obtinham o seu sustento com os recursos naturais das matas e dos
mangues: os pequenos agricultores e pescadores/catadores da Barra de Mamanguape, indígenas ou não.
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Habilidade (EM13CHS103)
Elaborar hipóteses, selecionar
evidências e compor argumentos
relativos a processos políticos,
econômicos, sociais, ambientais,
culturais e epistemológicos, com
base na sistematização de dados e
informações de diversas naturezas
(expressões artísticas, textos filosóficos e sociológicos, documentos
históricos e geográficos, gráficos,
mapas, tabelas, tradições orais,
entre outros).
Habilidade (EM13CHS503)

O documento menciona que os Potiguara foram
expulsos de uma grande extensão de terras já no
século XVI, que corresponde ao início da colonização portuguesa. Portanto, a luta dos Potiguara
é muito mais antiga do que as experiências vivenciadas pela avó de Eliane Potiguara. Atualmente,
há muitos indígenas alfabetizados em português,
que, por isso, contam com a opção de recorrer a
registros e a documentos oficiais para pesquisar aspectos relativos à história de seu povo. No
entanto, a recomposição da origem da luta contra invasores, assim como o da sabedoria de
seus antepassados, poderia ser feita com o compartilhamento da memória coletiva que se
constitui ao longo do tempo com as histórias transmitidas oralmente de geração em geração,
sem a necessidade de documentos escritos.
GOVERNO FEDERAL. Fundação Nacional do Índio. Resumo do relatório dos novos estudos de identificação e delimitação da Terra Indígena Potiguara de
Monte-Mor. Brasília, 19 maio 2004. Disponível em: https://documentacao.socioambiental.org/documentos/POD00052.pdf. Acesso em: 19 ago. 2020.
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A análise dos relatos que recompõem o histórico de invasão às terras dos
Potiguara, incluindo os detalhes de como os invasores agiram ao longo de séculos,
abre a oportunidade para que os estudantes coloquem em prática a habilidade
EM13CHS503 e, ao mesmo tempo, por meio do reconhecimento do protagonismo
político de Eliane Potiguara, simbolizando a luta do povo Potiguara e dos demais
povos indígenas, eles podem desenvolver a habilidade EM13CHS601.
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2. Transcreva um trecho do texto que faça menção à luta dos Potiguara para
manter a posse sobre suas terras.

Identificar diversas formas de violência (física, simbólica, psicológica etc.),
suas principais vítimas, suas causas
sociais, psicológicas e afetivas, seus
significados e usos políticos, sociais
e culturais, discutindo e avaliando
mecanismos para combatê-las, com
base em argumentos éticos.
Habilidade (EM13CHS601)
Identificar e analisar as demandas e
os protagonismos políticos, sociais
e culturais dos povos indígenas e
das populações afrodescendentes
(incluindo as quilombolas) no Brasil
contemporâneo considerando a história das Américas e o contexto de
exclusão e inclusão precária desses
grupos na ordem social e econômica
atual, promovendo ações para a redução das desigualdades étnico-raciais
no país.

“Em 1865, o engenheiro Antônio Gonçalves da Justa Araújo – que foi nomeado para medir as terras dos patrimônios indígenas da Paraíba
no ano anterior – informa que os índios de Monte-Mor viviam aldeados e grande parte de suas terras estavam arrendadas. Justa Araújo
constatou também a incansável luta dos Potiguara contra os invasores de suas terras."

3. O documento relata que no século XIX também houve casos de expulsão de indígenas Potiguara de suas
terras por meio de procedimentos distintos dos confrontos tradicionais com o uso da força física. Que procedimentos foram esses?
O documento relata práticas coronelistas: um homem influente conhecido como Comendador Campelo consegue se apropriar de parcelas
das terras dos Potiguara, determinando a prisão de indígenas por motivos fúteis, oferecendo-lhes, na sequência, a liberdade em troca
das terras.

4. A implantação de unidades industriais no começo do século XX em terras que pertenciam aos Potiguara,
além de promover a expulsão de indígenas de modo violento, também teria propiciado aos empresários a
obtenção de mão de obra barata, algo importante naquele período subsequente à abolição do trabalho
escravo. Como isso teria acontecido?
O uso da violência serviu não só para obter terrenos baratos por meio da coação dos Potiguara, que se viam obrigados a ceder suas
terras, mas também para transformar os indígenas, que perdiam sua ligação com a terra e com seus meios de subsistência, em operários
das fábricas.

5. Por que os eventos que acompanharam a instalação de indústrias nas terras que pertenciam aos Potiguara
poderiam ser enquadrados no conceito de racismo ambiental?
Além de promover a expulsão violenta dos Potiguara de suas terras, os industriais provocaram danos ambientais, como a destruição da
cobertura vegetal e o comprometimento dos recursos hídricos, prejudicando os povos que dependiam da natureza como meio de sobrevivência, além dos próprios Potiguara, outras comunidades não indígenas de pescadores e coletores.
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PARE e PENSE

Em relação à localização da moradia, o racismo ambiental se constata quando as áreas próximas a
fontes de poluição ou que de algum modo ofereça risco aos moradores são ocupadas majoritariamente por determinado grupo étnico ou racial. Nos Estados Unidos, os casos de câncer de pulmão
provocados por poluentes lançados por usinas a carvão incidem mais sobre os afrodescentes que
vivem em áreas próximas. Também há maior exposição a poluentes atmosféricos entre as comunidades latinas da califórnia, que utilizam com mais frequência o transporte público.

2. Por que fazer caminhadas, como propõe a organização GirlTrek, pode
ser compreendido como uma estratégia de enfrentamento do racismo
ambiental?
Um dos efeitos do racismo ambiental se reflete em condições precárias de moradia e de acesso a
estruturas e serviços que proporcionem bem-estar à população afrodescendente, que fica mais propícia a doenças. Portanto, as caminhadas e outras ações de autocuidado podem ajudar a reverter
esse quadro.

Cerca de 2 milhões de
pessoas moram a 5 quilômetros das 12 usinas
de carvão mais poluentes
dos Estados Unidos, com
taxas acima da média de
incidência de câncer de
pulmão. 76% dessas pessoas são negras.

As pessoas que não possuem carro e dependem do
transporte público chegam
a ter 19% mais contato
com poluentes atmosféricos do que a média da
população na Califórnia.

Na Califórnia, membros da
comunidade latina são 15%
mais expostos às partículas
finas, que causam doenças
respiratórias, do que a média.
Entre as comunidades negras,
a exposição chega a ser 18%
mais alta. Para os residentes
brancos, o número é 17%
menor que a média.

Membros da comunidade
latina respiram 63% mais
poluição do que produzem e a população negra,
56% mais do que produz.
Já a exposição das pessoas
brancas aos poluentes é
17% menor do que produzem.

Fonte: UNIVERSIDADES DE HARVARD, Stanford e Washington, National Association for the Advancement of Colored People (NAACP), Union of Concerned Scientists. Disponível em: https://www.uol.com.br/ecoa/reportagens-especiais/racismo-ambiental-comunidades-negras-e-pobres
-sao-mais-afetadas-por-crise-climatica/index.htm#page23. Acesso em: 18 ago. 2020.

As informações contidas no quadro acima
evidenciam que os problemas ambientais não
representam riscos apenas para a dinâmica da
natureza, mas também para a saúde e qualidade
de vida dos seres humanos. E em um contexto
de racismo ambiental são muitas as formas pelas
quais os setores mais vulneráveis da sociedade
sentem os efeitos desses problemas. Nos Estados Unidos, as mulheres negras formam o grupo
que apresenta os piores quadros de saúde no
país, em função de uma alimentação inadequada, condições precárias de moradia e ritmos de
vida e trabalho desgastantes. A busca para desfazer essa realidade motivou a organização do  Integrantes da GirlTrek durante desfile na cidade de Denver, nos Estados
Unidos, em 2017, em celebração às marchas e lutas históricas pela
movimento social GirlTrek, cuja atuação parte
igualdade de acesso aos direitos civis.
da ideia de que a difusão de uma cultura de cuidado pessoal, envolvendo alimentação saudável
e atividades físicas, deve compor as estratégias de superação das desigualdades raciais.
A organização GirlTrek reúne mais de 800 mil integrantes, que estimulam a prática de caminhadas coletivas
durante 30 minutos por dia como uma das alternativas mais acessíveis para a manutenção da saúde e do bem-estar entre as mulheres negras. Dessa maneira, é possível prolongar a expectativa de vida delas e transformar
esse ganho em resistência, como explica a cofundadora da organização, Vanessa Garrison:

Kathryn Scott/The Denver Post
via Getty Images

1. De que modo a localização da moradia pode indicar a ocorrência de
racismo ambiental? Que exemplos são encontrados nos Estados Unidos?

O GirlTrek nunca foi uma organização de fitness. Nunca pedimos às mulheres para perder peso ou caber no seu jeans skinny.
Nosso chamado de ação sempre foi de que merecemos cuidar de nós mesmas. E quando dedicamos tempo a isso, temos
uma revolução. Para as mulheres que não sabem por onde começar, pedimos apenas que comecem com uma caminhada.
[...]
Caminhar é uma herança cultural que permitiu às mulheres desacelerar e reconsiderar o ritmo da vida para reivindicar
tempo para si mesmas, num mundo e numa economia que dizem que não somos dignas disso.
“Caminhar para criar uma revolução” é mote do movimento negro GirlTrek. Uol-Ecoa. 7 ago. 2020. Disponível em:
<https://www.uol.com.br/ecoa/ultimas-noticias/2020/08/07/caminhar-para-criar-uma-revolucao-e-mote-de-criadora-da-girltrek.htm>.
Acesso em: 18 ago. 2020.

PARE e PENSE
1. De que modo a localização da moradia pode indicar a ocorrência de racismo ambiental? Que
exemplos são encontrados nos Estados Unidos?
2. Por que fazer caminhadas, como propõe a organização GirlTrek, pode ser compreendido como
uma estratégia de enfrentamento ao racismo ambiental?
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O pasto que voltou a ser floresta
As imagens que você observou na abertura do capítulo mostram paisagens da Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Fazenda Bulcão, em Aimorés, Minas Gerais, antes e depois do início da intervenção
promovida pelo casal Lélia Deluiz Wanick Salgado e Sebastião Salgado,
fundadores do Instituto Terra. Sebastião Salgado se tornou conhecido
internacionalmente como um premiado fotógrafo que documentou cenários naturais exuberantes e povos de culturas distintas em diversas partes
do mundo, expondo muitas situações de tragédia social e pobreza. Mas,
com a criação do Instituto Terra, em 1998, Sebastião e Lélia também começaram a se destacar na atuação pela causa ambiental.
O Instituto Terra foi concebido como uma organização civil sem fins lucrativos
destinada a promover ações fundamentadas no desenvolvimento sustentável
como forma de recuperar áreas degradadas, sobretudo na região drenada pela
 Sebastião Salgado durante
apresentação de sua obra Genesis
bacia hidrográfica do rio Doce, entre Minas Gerais e Espírito Santo. Entre as
em Moscou, Rússia, em 2016.
principais formas de atuação estão a difusão da educação ambiental, o desenvolvimento e o fomento de pesquisas científicas
voltadas para o reflorestamento da Mata Atlântica,
ÁREA DE ATUAÇÃO DO INSTITUTO TERRA a produção e o plantio de mudas de espécies nativas e a recuperação de nascentes.
40º O
Em pouco mais de duas décadas, o Instituto Terra
MG
BA
já obteve resultados expressivos, e aquele que mais
chama a atenção é, de fato, o reflorestamento da
MÉDIO
RIO DOCE
RPPN Fazenda Bulcão, pelo impacto visual na paisaBAIXO
gem e principalmente pela transformação rápida e
RIO DOCE
ES
efetiva da dinâmica ambiental de uma área que estava degradada pelo desmatamento e pela longa exposição do solo ao pisoteio do gado e que voltou a ser
floresta. O êxito desse projeto, que vem dos impactos
positivos no sistema ecológico local, serve de exemplo
de que é possível replicar e amplificar projetos de re20º S
cuperação ambiental em outras partes do planeta. No
entanto, o alcance da proposta conduzida por Lélia e
OCEANO
Sebastião Salgado não se restringe às intervenções já
ATLÂNTICO
concretizadas na RPPN Fazenda Bulcão: o maior legado em construção talvez esteja na formação de noALTO
RIO DOCE
Proposta de Programa de
vos agentes de transformação, pois tão significativo
Mobilização Social
RJ
Local curso capacitação
quanto reconstituir a mata destruída é compartilhar
Cidade base
0
70 km
os conhecimentos adquiridos nesse processo para
que a iniciativa possa se multiplicar.
Fonte: Instituto Terra.
Além de receber a visita de grupos escolares, o
Instituto Terra atua na formação de professores e de
gestores escolares, com o objetivo de promover a incorporação da educação ambiental na grade temática e nas práticas de ensino nas escolas da região em
que a organização atua. Trata-se de uma estratégia
que pode propiciar, no futuro, o surgimento de novos promotores de projetos socioambientais como
os desenvolvidos pelo Instituto Terra, produzindo,
como efeito de maior alcance, a conscientização sobre a importância de adotar um modo de vida sustentável no qual as ações cotidianas são fundamentais para estabelecer uma relação mais harmoniosa
com o meio ambiente e para garantir bem-estar às
pessoas. Nesse sentido, o consumo responsável, a
coleta seletiva, a contenção do desperdício, a priorização da bicicleta como meio de transporte e outras
ações que contribuem para evitar a degradação do
meio ambiente podem ser entendidas como medi Alunos de uma escola em visita ao viveiro de mudas no Instituto
das tão importantes quanto o replantio de árvores
Terra recebem orientações de uma instrutora. Reserva Particular do
Patrimônio Natural Fazenda Bulcão, Aimorés, Minas Gerais, 2019.
em áreas já degradadas.

O PASTO QUE VOLTOU A SER FLORESTA

Carlos Vespúcio

Andrei Kobylko/Shutterstock

O exemplo do Instituto Terra e a concretização do reflorestamento da Fazenda
Bulcão em um período relativamente curto, mais do que propiciar o reconhecimento
das realizações efetivadas por meio dos projetos de sustentabilidade da organização,
representam uma sinalização de que é possível reverter parte significativa da
degradação ambiental que já atingiu florestas, lençóis freáticos, solo, rios, oceanos
e atmosfera.
Espera-se que os estudantes reconheçam as frentes de atuação do Instituto
Terra e valorizem iniciativas como essa. O mapa ilustrativo da página pode ser
utilizado para demonstrar a abrangência dessa atuação. Mais uma vez, trata-se de
um material de divulgação e, por isso, não apresenta escala nem outros elementos
cartográficos.
Entre os projetos tocados pela organização, parte destina-se à educação
ambiental. Os estudantes podem ser motivados a pesquisar de que forma a
educação ambiental pode contribuir para transformar hábitos e melhorar a
qualidade de vida, especificamente, em seus espaços de vivência.
A abordagem deste tópico também pode ser uma boa oportunidade para estudar a biografia de Sebastião
Salgado, um dos fundadores do Instituto Terra. As obras do fotógrafo também merecem destaque e podem,
inclusive, servir para a análise de questões socioambientais em diferentes países do mundo por onde Sebastião
Salgado atuou, documentando realidades muitas vezes marcadas por conflitos, pobreza e devastação ambiental.
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O reflorestamento de uma área intensamente degradada na Fazenda Bulcão, que voltou a ser floresta em poucos anos.

O Instituto Terra atua na formação e na conscientização de pessoas a respeito do reflorestamento,
recuperação de recursos hídricos e de outros aspectos relacionados à sustentabilidade. A organização também atua no desenvolvimento e difusão científicos.

2. De que outras maneiras o Instituto Terra
atua para difundir a sustentabilidade?

B I LI DA

EM13CHS106 EM13CHS304
BNCC
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Anualmente, o Instituto Terra publica um relatório documentando os resultados obtidos em suas várias frentes
de atuação. Trata-se de um meio para dar transparência à aplicação dos recursos recebidos por meio de doações
e para demonstrar os benefícios concretos alcançados nos períodos considerados. Para dimensionar a abrangência
da atuação do Instituto Terra, você vai conferir, abaixo, os principais resultados divulgados no relatório de 2018,
que estão sintetizados em uma tabela simples, com os dados quantitativos (números apurados) na coluna da esquerda e as informações qualitativas (descrição dos resultados) na coluna da direita. Depois de analisar a tabela,
responda às questões do Roteiro de trabalho.
INSTITUTO TERRA: RESULTADOS EM 2018
75

Nascentes protegidas com a construção de quase 23,5 quilômetros de cercas.

41

Famílias rurais atendidas com assistência técnica para a recuperação de nascentes.

1 977

Total de nascentes protegidas desde 2010 pelo Programa Olhos D'Água, beneficiando diretamente
1 044 unidades rurais.

82

Hectares de áreas degradadas de Mata Atlântica contemplados com ações de restauração florestal,
incluindo a RPPN Fazenda Bulcão e áreas contempladas com projetos externos.

2 072

Hectares é o total trabalhado pelo Instituto Terra na região do vale do rio Doce desde a sua fundação.

125 090
6 020 633
2 117

2. De que outras maneiras o Instituto Terra atua para difundir a sustentabilidade?
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1. Que intervenção concreta do Instituto Terra representou uma transformação intensa da paisagem em Aimorés, Minas Gerais?

DE

1. Que intervenção concreta do Instituto Terra representou uma transformação intensa da paisagem em Aimorés, Minas Gerais?
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Segundo dados do Instituto da Terra, mais de 82 mil
pessoas em mais de 170 municípios já participaram de seus
projetos educacionais. Além das comunidades escolares, os
projetos contemplam prefeitos, secretários municipais, lideranças políticas e produtores rurais, que são os que lidam
mais diretamente com o meio natural e os que mais podem
impactá-lo de um modo ou de outro. Com iniciativas dessa
abrangência é possível difundir uma cultura de preservação
e de reparo de impactos negativos gerados no passado.
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Christian Ender/Getty Images

Viçosa

Mudas nativas de espécies da Mata Atlântica produzidas em 2018.
Total de mudas de 297 diferentes espécies da Mata Atlântica produzidas desde 2002.
Pessoas capacitadas – entre professores, alunos, produtores rurais, técnicos agrícolas, ambientais e
florestais – por meio de ações de Educação Ambiental em 2018.

82 078

Pessoas já receberam algum tipo de treinamento do Instituto Terra desde a sua fundação.

9 107

Visitantes passaram pela RPPN Fazenda Bulcão, sede do Instituto Terra, no ano de 2018. Sendo
6 244 visitas espontâneas e 2 863 pré-agendadas, incluindo um público formado por professores,
estudantes, pesquisadores, profissionais da área ambiental, entre outros grupos.

130 172
R$ 1 384 MIL

Total de visitantes que passou pela RPPN Fazenda Bulcão desde a fundação, em 1998.
Total de doações recebidas no ano de 2018.

Fonte: INSTITUTO Terra: Relatório de atividades, 2018. Disponível em: https://institutoterra.org/files/Relatorio_2020_30_07.pdf. Acesso em: 18 ago. 2020.

Roteiro de trabalho
1. Na tabela, a coluna da esquerda é composta de números muito diferentes: o menor é 41 e o maior,
6 020 633. Esses números são comparáveis? Podemos afirmar que o menor número é indicativo de resultados pouco relevantes?
2. Entre todos os resultados dispostos na tabela, qual lhe chamou mais atenção? Esse destaque se justifica
pelos resultados avaliados quantitativamente, qualitativamente ou pelo conjunto de informações das duas
colunas? Explique sua resposta.
3. Retome as informações do Infográfico (páginas 120 e 121) e cruze-as com as informações da tabela acima. Quais
das dezessete metas elencadas pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são contempladas pelo Instituto
Terra?
METAS PARA UM MUNDO SUSTENTÁVEL
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B I LI DA

Utilizar as linguagens cartográfica,
gráfica e iconográfica, diferentes gêneros textuais e tecnologias digitais
de informação e comunicação de
forma crítica, significativa, reflexiva
e ética nas diversas práticas sociais,
incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e difundir informações,
produzir conhecimentos, resolver
problemas e exercer protagonismo
e autoria na vida pessoal e coletiva.

PARE e PENSE
1. Que intervenção concreta do Instituto Terra representou uma transformação intensa da paisagem em Aimorés, Minas Gerais?
2. De que outras maneiras o Instituto Terra
atua para difundir a sustentabilidade?

B I LI DA

DE

LER TABELA

DE

A seção apresenta uma proposta simples:
analisar o conteúdo de uma tabela que sintetiza
os resultados obtidos pelo Instituto Terra e
publicados em um relatório de 2018 para avaliar
o alcance da atuação da organização. A proposta
demanda o reconhecimento das características
técnicas da tabela e das informações divulgadas
por meio dela, assim como a análise qualitativa
dessas informações, cruzando com os Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável.

Segundo dados do Instituto da Terra, mais de 82 mil
pessoas em mais de 170 municípios já participaram de seus
projetos educacionais. Além das comunidades escolares, os
projetos contemplam prefeitos, secretários municipais, lideranças políticas e produtores rurais, que são os que lidam
mais diretamente com o meio natural e os que mais podem
impactá-lo de um modo ou de outro. Com iniciativas dessa
abrangência é possível difundir uma cultura de preservação
e de reparo de impactos negativos gerados no passado.

HA

LER TABELA

Habilidade (EM13CHS106)

EM13CHS106 EM13CHS304
BNCC

BNCC

Anualmente, o Instituto Terra publica um relatório documentando os resultados obtidos em suas várias frentes
de atuação. Trata-se de um meio para dar transparência à aplicação dos recursos recebidos por meio de doações
e para demonstrar os benefícios concretos alcançados nos períodos considerados. Para dimensionar a abrangência
da atuação do Instituto Terra, você vai conferir, abaixo, os principais resultados divulgados no relatório de 2018,
que estão sintetizados em uma tabela simples, com os dados quantitativos (números apurados) na coluna da esquerda e as informações qualitativas (descrição dos resultados) na coluna da direita. Depois de analisar a tabela,
responda às questões do Roteiro de trabalho.
INSTITUTO TERRA: RESULTADOS EM 2018
75

Nascentes protegidas com a construção de quase 23,5 quilômetros de cercas.

41

Famílias rurais atendidas com assistência técnica para a recuperação de nascentes.

1 977

Total de nascentes protegidas desde 2010 pelo Programa Olhos D'Água, beneficiando diretamente
1 044 unidades rurais.

82

Hectares de áreas degradadas de Mata Atlântica contemplados com ações de restauração florestal,
incluindo a RPPN Fazenda Bulcão e áreas contempladas com projetos externos.

2 072

Hectares é o total trabalhado pelo Instituto Terra na região do vale do rio Doce desde a sua fundação.

125 090
6 020 633
2 117

Mudas nativas de espécies da Mata Atlântica produzidas em 2018.
Total de mudas de 297 diferentes espécies da Mata Atlântica produzidas desde 2002.
Pessoas capacitadas – entre professores, alunos, produtores rurais, técnicos agrícolas, ambientais e
florestais – por meio de ações de Educação Ambiental em 2018.

82 078

Pessoas já receberam algum tipo de treinamento do Instituto Terra desde a sua fundação.

9 107

Visitantes passaram pela RPPN Fazenda Bulcão, sede do Instituto Terra, no ano de 2018. Sendo
6 244 visitas espontâneas e 2 863 pré-agendadas, incluindo um público formado por professores,
estudantes, pesquisadores, profissionais da área ambiental, entre outros grupos.

130 172
R$ 1 384 MIL

Total de visitantes que passou pela RPPN Fazenda Bulcão desde a fundação, em 1998.
Total de doações recebidas no ano de 2018.

Habilidade (EM13CHS304)

Fonte: INSTITUTO Terra: Relatório de atividades, 2018. Disponível em: https://institutoterra.org/files/Relatorio_2020_30_07.pdf. Acesso em: 18 ago. 2020.

Roteiro de trabalho
1. Na tabela, a coluna da esquerda é composta de números muito diferentes: o menor é 41 e o maior,
6 020 633. Esses números são comparáveis? Podemos afirmar que o menor número é indicativo de resultados pouco relevantes?

A análise de uma tabela deve ser entendida
como uma atividade de leitura de um gênero
de comunicação e, no caso proposto, tanto o
teor do conteúdo nela compreendido como as
questões que direcionam a análise possibilitam
aos estudantes acessar informações relevantes para produzir conhecimentos e
resolver problemas, favorecendo o desenvolvimento da habilidade EM13CHS106.
Por sua vez, os dados reunidos na tabela a ser analisada revelam impactos
socioambientais positivos alcançados pelo Instituto Terra, reflexão que está em
conformidade com o desenvolvimento da habilidade EM13CHS304.
2. Entre todos os resultados dispostos na tabela, qual lhe chamou mais atenção? Esse destaque se justifica
pelos resultados avaliados quantitativamente, qualitativamente ou pelo conjunto de informações das duas
colunas? Explique sua resposta.

3. Retome as informações do Infográfico (páginas 120 e 121) e cruze-as com as informações da tabela acima. Quais
das dezessete metas elencadas pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são contempladas pelo Instituto
Terra?
METAS PARA UM MUNDO SUSTENTÁVEL
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Analisar os impactos socioambientais
decorrentes de práticas de instituições
governamentais, de empresas e de indivíduos, discutindo as origens dessas
práticas, selecionando, incorporando
e promovendo aquelas que favoreçam
a consciência e a ética socioambiental
e o consumo responsável.

Roteiro de trabalho
1. Na tabela, a coluna da esquerda é composta de números muito diferentes: o menor é 41 e o maior, 6 020 633.
Esses números são comparáveis? Podemos afirmar que o menor número é indicativo de resultados pouco
relevantes?
A coluna da esquerda abrange números de natureza diferente, por isso não são comparáveis. Pelo mesmo motivo, não é possível determinar a relevância de um resultado pelo valor numérico indicado na coluna da direita. Para isso, é importante avaliar o conjunto de
informações das duas colunas.

2. Entre todos os resultados dispostos na tabela, qual lhe chamou mais atenção? Esse destaque se justifica
pelos resultados avaliados quantitativamente, qualitativamente ou pelo conjunto de informações das duas
colunas? Explique sua resposta.
Resposta pessoal. O conjunto de informações disponíveis nas duas colunas permite uma avaliação mais completa dos resultados.

3. Retome as informações do Infográfico nas páginas 120-121 e cruze-as com as informações da tabela acima.
Quais das dezessete metas elencadas pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são contempladas
pelo Instituto Terra?
Os resultados obtidos pelo Instituto Terra contemplam as metas 6, 11, 13, 14, 15 e 17 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
O papel do cidadão no dia a dia
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Além de criar ou de aderir a uma organização engajada em causas que ajudem a atender os Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável, os cidadãos podem
contribuir muito nessa busca com ações que realizam
em sua rotina.
A lógica da produção voltada para o lucro requer
do meio corporativo a adoção de estratégias para estimular o crescimento contínuo do consumo. Para isso,
a publicidade associada aos meios de comunicação
de massa cumpre a função de influenciar o comportamento das pessoas, supervalorizando os bens materiais ao vinculá-los à ideia de felicidade e consolidando,
assim, uma cultura consumista em razão da qual muitas pessoas passam a comprar mercadorias em quantidade excessiva, frequentemente de maneira impulsiva
ou desvinculada das necessidades concretas. E, como
o consumismo impulsiona a produção de mercadorias,
crescem os impactos negativos sobre o meio ambiente,
em função da maior exploração de recursos naturais e
do descarte de dejetos. Desse modo, a principal contribuição que podemos dar, por meio de ações cotidianas, para a construção de um mundo mais sustentável
é reduzir os níveis de consumo, procurando comprar
somente o que será realmente utilizado, evitando produtos supérfluos e o desperdício.
Outras ações positivas podem ser realizadas quando nos dispomos a conhecer a origem dos produtos
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 Ciclovia na cidade de Bogotá (Colômbia), 2020.

DE

O objetivo do conteúdo é propiciar o reconhecimento, em ações do dia a
dia, de potência para contribuir na construção de um mundo sustentável e o
autorreconhecimento como agentes desse processo, que podem e devem agir
para transformar positivamente a realidade em que estão inseridos. É de grande
relevância que os estudantes identifiquem especialmente os hábitos de consumo
atuais como um dos meios fundamentais para enfrentar os principais problemas
ambientais do mundo contemporâneo. Entender a conexão entre consumo
exagerado, aumento da produção e degradação ambiental é a chave que deve
mobilizar a revisão de padrões consumistas.

Gabriel L. Guerrero/Shutterstock

O PAPEL DO CIDADÃO NO DIA A DIA

que consumimos e a priorizar a aquisição de mercadorias recicláveis e produzidas de modo sustentável e
com respeito aos trabalhadores. Na região amazônica,
por exemplo, imensas áreas de pastagem são abertas
ilegalmente por meio de desmatamentos e queimadas.
Portanto, ao comprar carne é importante investigar se
a empresa fornecedora está comprometida a não comercializar produtos obtidos dessas áreas.
Também é importante cobrar dos governantes
políticas de preservação ambiental e de garantia dos
direitos dos povos tradicionais e denunciar eventuais
casos de agressão ao meio ambiente. No Brasil, a polícia ambiental e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) cumprem
papéis de grande relevância no combate a crimes ambientais por meio de ações de fiscalização, orientação
e repressão. O Ibama também atua na concessão de licenças ambientais para instalação e funcionamento de
empreendimentos condicionadas à análise e aprovação
de relatórios de impactos ambientais.
Há ainda uma série de outras ações do dia a dia
que podem contribuir para um mundo mais sustentável: priorizar a bicicleta e os transportes coletivos,
reaproveitar embalagens, utilizar sacolas retornáveis,
economizar água, separar os materiais recicláveis para
a coleta seletiva e muitas outras.

EM13CHS301 EM13CHS305 EM13CHS604
BNCC

BNCC

BNCC

A ONU é um organismo multilateral que define atos normativos aos países-membros por meio de resoluções e
que define programas voltados para a obtenção de avanços coletivos em diferentes áreas. Como você já sabe, os
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estão enquadrados em um programa que prevê metas a serem perseguidas por todos os países signatários. Porém, como a ONU não dispõe de mecanismos que obriguem o cumprimento das metas, as estratégias de ação dependem das iniciativas voluntárias das organizações não governamentais e, sobretudo, das políticas de governos e Estados destinadas a impedir ou restringir práticas degradantes para
as pessoas e o meio ambiente, e a fiscalizar e coibir crimes ambientais. Ainda que o papel da ONU não se estenda à
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Habilidade (EM13CHS301)

Dando sequência à valorização dos gestos
corriqueiros como forma de incorporar os
princípios da sustentabilidade no modo de vida
das pessoas, a seção propõe utilizar o Guia do
preguiçoso para salvar o mundo elaborado
pela ONU como referência para pesquisar a
incorporação de hábitos sustentáveis na vida
dos integrantes dos grupos sociais dos quais os
estudantes fazem parte.
A principal habilidade desenvolvida na
seção é a EM13CHS301, que conduzirá os
Habilidade (EM13CHS305)
estudantes a avaliar como as pessoas da
PESQUISA
Analisar e discutir o papel e as comamostra consultada estão contribuindo na
petências legais dos organismos napromoção da sustentabilidade socioambiental
cionais e internacionais de regulação,
por meio da incorporação de hábitos que
controle e fiscalização ambiental e
favoreçam o descarte adequado dos resíduos,
dos acordos internacionais para a
a
redução
do
consumo
de
produtos
supérfluos, o combate ao desperdício, a
promoção e a garantia de práticas
economia de água e de energia elétrica, etc. A proposta também contempla
ambientais sustentáveis.
as habilidades EM13CHS305 e EM13CHS604 na medida em que se apoia em
Habilidade (EM13CHS604)
material produzido pela ONU, que é um indicativo de uma das formas de atuação
Discutir o papel dos organismos interdesse organismo internacional. A ONU, além de conjugar grandes esforços da
nacionais no contexto mundial, com
comunidade internacional para a composição de uma agenda de sustentabilidade
vistas à elaboração de uma visão críticomo a que se ampara nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, fomenta
ca sobre seus limites e suas formas de
meios para que os objetivos sejam alcançados com o lançamento de projetos
atuação nos países, considerando os
variados, com diferentes níveis de alcance, e que incluem a educação ambiental,
aspectos positivos e negativos dessa
como a que deu origem ao Guia do preguiçoso para salvar o mundo.
atuação para as populações locais.
A produção de pesquisas e materiais de apoio e o fornecimento de suporte técnico
para a implantação de projetos sustentáveis em países de todo o mundo são formas
de atuação que contrabalançam os limites institucionais da ONU. Ainda que produza relatórios que eventualmente
constatam falhas na execução de políticas ambientais nos países-membros, a ONU não age como órgão oficial de
fiscalização e de punição no interior do território dos Estados soberanos.
Problematizar hábitos e práticas individuais e coletivos de produção,
reaproveitamento e descarte de resíduos em metrópoles, áreas urbanas
e rurais, e comunidades com diferentes características socioeconômicas,
e elaborar e/ou selecionar propostas
de ação que promovam a sustentabilidade socioambiental, o combate
à poluição sistêmica e o consumo
responsável.

O papel do cidadão no dia a dia

Além de criar ou de aderir a uma organização engajada em causas que ajudem a atender os Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável, os cidadãos podem
contribuir muito nessa busca com ações que realizam
em sua rotina.
A lógica da produção voltada para o lucro requer
do meio corporativo a adoção de estratégias para estimular o crescimento contínuo do consumo. Para isso,
a publicidade associada aos meios de comunicação
de massa cumpre a função de influenciar o comportamento das pessoas, supervalorizando os bens materiais ao vinculá-los à ideia de felicidade e consolidando,
assim, uma cultura consumista em razão da qual muitas pessoas passam a comprar mercadorias em quantidade excessiva, frequentemente de maneira impulsiva
ou desvinculada das necessidades concretas. E, como
o consumismo impulsiona a produção de mercadorias,
crescem os impactos negativos sobre o meio ambiente,
em função da maior exploração de recursos naturais e
do descarte de dejetos. Desse modo, a principal contribuição que podemos dar, por meio de ações cotidianas, para a construção de um mundo mais sustentável
é reduzir os níveis de consumo, procurando comprar
somente o que será realmente utilizado, evitando produtos supérfluos e o desperdício.
Outras ações positivas podem ser realizadas quando nos dispomos a conhecer a origem dos produtos

Gabriel L. Guerrero/Shutterstock

que consumimos e a priorizar a aquisição de mercadorias recicláveis e produzidas de modo sustentável e
com respeito aos trabalhadores. Na região amazônica,
por exemplo, imensas áreas de pastagem são abertas
ilegalmente por meio de desmatamentos e queimadas.
Portanto, ao comprar carne é importante investigar se
a empresa fornecedora está comprometida a não comercializar produtos obtidos dessas áreas.
Também é importante cobrar dos governantes
políticas de preservação ambiental e de garantia dos
direitos dos povos tradicionais e denunciar eventuais
casos de agressão ao meio ambiente. No Brasil, a polícia ambiental e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) cumprem
papéis de grande relevância no combate a crimes ambientais por meio de ações de fiscalização, orientação
e repressão. O Ibama também atua na concessão de licenças ambientais para instalação e funcionamento de
empreendimentos condicionadas à análise e aprovação
de relatórios de impactos ambientais.
Há ainda uma série de outras ações do dia a dia
que podem contribuir para um mundo mais sustentável: priorizar a bicicleta e os transportes coletivos,
reaproveitar embalagens, utilizar sacolas retornáveis,
economizar água, separar os materiais recicláveis para
a coleta seletiva e muitas outras.
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 Ciclovia na cidade de Bogotá (Colômbia), 2020.
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A ONU é um organismo multilateral que define atos normativos aos países-membros por meio de resoluções e
que define programas voltados para a obtenção de avanços coletivos em diferentes áreas. Como você já sabe, os
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estão enquadrados em um programa que prevê metas a serem perseguidas por todos os países signatários. Porém, como a ONU não dispõe de mecanismos que obriguem o cumprimento das metas, as estratégias de ação dependem das iniciativas voluntárias das organizações não governamentais e, sobretudo, das políticas de governos e Estados destinadas a impedir ou restringir práticas degradantes para
as pessoas e o meio ambiente, e a fiscalizar e coibir crimes ambientais. Ainda que o papel da ONU não se estenda à
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A atividade é importante para a aquisição de repertório em relação à técnica de pesquisa proposta e também ao possibilitar o envolvimento concreto do estudante em práticas de intervenção positiva na realidade da qual faz parte.

EM13CHS106 EM13CHS304 EM13CHS305
BNCC

BNCC

BNCC

Você estudou neste capítulo que a atual busca por um mundo sustentável envolve não somente a promoção de
práticas de extração de recursos naturais, de produção, de consumo e de descarte de dejetos de maneiras menos
impactantes ao meio ambiente, como também a adoção de medidas de combate à pobreza. Mas a compreensão
de que o combate aos problemas ambientais só pode obter êxito se os problemas sociais também forem atacados
nem sempre existiu. Ao analisar o organograma a seguir, você vai poder ter uma ideia de como a ideia de sustentabilidade foi sendo construída no tempo.
Organogramas são esquemas de apresentação sintética de informações que estabelecem conexões entre elas,
facilitando a visualização e leitura do conjunto. Neste caso, o organograma agrega informações no formato de
legendas a uma linha do tempo. Após a leitura das informações, resolva as questões do Roteiro de trabalho.

RELEITURA

Desenhando um futuro responsável
Em cinco décadas, como a discussão sobre a sustentabilidade evoluiu

Nesta seção, os estudantes são incentivados a fazer a análise de um organograma
que compõe uma linha do tempo em que se apresenta a evolução do conceito de
sustentabilidade e das metas delineadas para alcançá-las. É interessante que eles
percebam que os conceitos, como o de sustentabilidade, também são produto
de processos políticos e históricos, o que reforça a importância de se engajar
em ações efetivas na transformação dos espaços de vivência e de pressionar os
representantes do governo para a adoção de medidas que satisfaçam as metas
de sustentabilidade.
Além do conteúdo do organograma, trata-se de uma oportunidade de o
estudante se apropriar desse recurso como possibilidade de comunicação direta
e sintética, favorecendo o desenvolvimento da habilidade EM13CHS106.
A seção possibilita o desenvolvimento das habilidades EM13CHS304 e EM13CHS305, ao conduzir os estudantes
a avaliar o papel da ONU como promotora de práticas sustentáveis, com impactos socioambientais positivos.
A análise da evolução das metas de sustentabilidade ao longo das conferências realizadas permite identificar o
impacto de políticas governamentais e das ações de ONGs, empresas e indivíduos no meio ambiente e na qualidade
de vida das pessoas.
1972

1987

1992

1997

Conferência de Estocolmo –
Manifesto Ambiental

Comissão Brundtland –
Relatório Nosso Futuro Comum

Eco 92 – Agenda 21

Cúpula da Terra + 5 –
Protocolo de Kyoto

Pioneira ao estabelecer
bases para uma agenda
ambiental, dentre as
quais estava o desenvolvimento dentro de um
contexto saudável ao
meio ambiente.

O evento alertou para a
associação entre questões ambientais e sociais:
“Um mundo onde a
pobreza e a desigualdade
são endêmicas estará
sempre propenso a crises
ecológicas”.

Realizada no Rio, o evento
adotou a Agenda 21,
avançando na discussão ao
incluir como inimigos do
meio ambiente padrões de
consumo e a estrutura da
economia internacional.

Em sessão para revisar
a Agenda 21, as metas
para reduzir as emissões
de gases de efeito estufa
incluíram busca por
padrões sustentáveis
de energia e fim da
pobreza.

2000

2002

2012

2015

Cúpula do Milênio – Objetivos
do Desenvolvimento

Rio + 10

Rio + 20

Agenda 2030 (ODs) +
Acordo de Paris

Garantia de respeito
ao meio ambiente,
igualdade de gênero,
redução da mortalidade
infantil e educação
básica de qualidade
aparecem nas oito metas
estabelecidas aqui
pela ONU.

Em Johanesburgo, África
do Sul, a Cúpula Mundial
sobre Desenvolvimento
Sustentável fez um
balanço de conquistas e
desafios desde a Cúpula
da Terra de 1992.

No Rio, desenhou ações
para uma década nas
áreas de transporte,
energia, redução de
desastres. Temas como
economia verde e
desertificação entram
em destaque.

Em Nova York, países da
ONU definiram novos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
até 2030. Saneamento,
trabalho decente e
agricultura sustentável
aparecem aqui.

CARO, Juliana. ECOA, 20 jul. 2020. Disponível em: https://www.uol.com.br/ecoa/reportagens-especiais/floresta-em-pe-reduz-impacto-de
-crise-climatica-e-rombo-economico/index.htm#page6. Acesso em: 20 ago. 2020.
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Roteiro de trabalho

BNCC

1. De acordo com o organograma, que avanços foram obtidos em 1972?

Habilidade (EM13CHS106)

A Conferência de Estocolmo de 1972 foi pioneira na definição de uma agenda ambiental.

2. É possível afirmar que, quinze anos após a Conferência de Estocolmo, a
compreensão sobre as metas ambientais passou por mudanças significativas?
Sim, as mudanças foram muito significativas, ao estabelecerem relação entre questões ambientais e sociais por meio do Relatório Nosso Futuro Comum.

3. Em sua opinião, por que o consumo passou a ser considerado um fator
importante para as metas de sustentabilidade?
Resposta pessoal. O consumo é um componente fundamental do sistema que vai da exploração dos recursos naturais, passando pelo processamento industrial, até o descarte de dejetos.
Quanto maiores os níveis de consumo além das necessidades básicas dos seres humanos,
maiores serão os volumes de mercadorias produzidas, a quantidade de dejetos descartados e
a intensidade da degradação dos ambientes naturais para extrair matérias-primas.

4. A partir de qual momento as pautas sociais ganharam mais peso nas metas
de sustentabilidade?
A partir de 2000, com a definição dos objetivos de desenvolvimento do milênio, que incorporaram metas relacionadas à igualdade de gênero, redução da mortalidade infantil e educação
básica de qualidade.

5. Uma vez definidas as metas de sustentabilidade (como as apresentadas no organograma), cabe às instâncias de governo de cada país, além
de adotar medidas práticas, ajustar a legislação para cumprir as metas.
Na organização federativa do Brasil, há leis municipais, estaduais e federais.
Faça uma pesquisa na legislação do seu município para descobrir se foram
criadas leis motivadas por metas de sustentabilidade. A seu critério, amplie
a pesquisa para abarcar a legislação do seu estado ou as leis federais.
Depois, organize as informações em uma tabela, procurando relacionar
cada lei encontrada com uma meta estabelecida pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, inserindo na coluna da esquerda a lei, incluindo
o seu número e o ano, e na coluna da direita, a meta relacionada.

Utilizar as linguagens cartográfica,
gráfica e iconográfica, diferentes gêneros textuais e tecnologias digitais
de informação e comunicação de
forma crítica, significativa, reflexiva
e ética nas diversas práticas sociais,
incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e difundir informações,
produzir conhecimentos, resolver
problemas e exercer protagonismo
e autoria na vida pessoal e coletiva.
Habilidade (EM13CHS304)
Analisar os impactos socioambientais
decorrentes de práticas de instituições
governamentais, de empresas e de indivíduos, discutindo as origens dessas
práticas, selecionando, incorporando
e promovendo aquelas que favoreçam
a consciência e a ética socioambiental
e o consumo responsável.
Habilidade (EM13CHS305)
Analisar e discutir o papel e as competências legais dos organismos nacionais e internacionais de regulação,
controle e fiscalização ambiental e
dos acordos internacionais para a
promoção e a garantia de práticas
ambientais sustentáveis.

Espera-se que os estudantes explorem os canais oficiais da Prefeitura e da Câmara de Vereadores para obter acesso à legislação municipal. Geralmente, essas instituições mantêm sites na internet para divulgar informações relevantes para os cidadãos. Também devem ser
incentivadas visitas presenciais aos referidos órgãos, além de bibliotecas e arquivos públicos.
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Nesta seção, os estudantes encontram sugestões de materiais complementares
para aprofundar os estudos sobre a sustentabilidade. Sugere-se trabalhar em
uma atividade complementar com o documentário A história das coisas, com
vistas a debater questões ambientais e consumo, em uma roda de conversa, na
qual, depois da exibição do vídeo, os estudantes podem refletir sobre as próprias
práticas de consumo.

Roteiro de trabalho
1. De acordo com o organograma, que avanços foram obtidos em 1972?
2. É possível afirmar que, quinze anos após a Conferência de Estocolmo, a compreensão sobre as metas ambientais passou por mudanças significativas?
3. Em sua opinião, por que o consumo passou a ser considerado um fator importante para as metas de
sustentabilidade?
4. A partir de qual momento as pautas sociais ganharam mais peso nas metas de sustentabilidade?
5. Uma vez definidas as metas de sustentabilidade (como as apresentadas no organograma), cabe às instâncias
de governo de cada país, além de adotar medidas práticas, ajustar a legislação para cumprir as metas. Na organização federativa do Brasil, há leis municipais, estaduais e federais. Faça uma pesquisa na legislação do seu
município para descobrir se foram criadas leis motivadas por metas de sustentabilidade. A seu critério, amplie a
pesquisas para abarcar a legislação do seu estado ou as leis federais. Depois, organize as informações em uma
tabela, procurando relacionar cada lei encontrada com uma meta estabelecida pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, inserindo na coluna da esquerda a lei, incluindo o seu número e o ano, e na coluna da direita,
a meta relacionada.

Divulgação
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A GRANDE Muralha Verde. Direção de Jared P. Scott. Inglaterra, 2019. (92 min).
Esse documentário, dirigido por Jared P. Scott e produzido pelo brasileiro Fernando Meirelles, tem como mote a proposta de formação da Grande Muralha Verde da África a
partir do plantio de milhões de árvores na borda sul do deserto do Saara. Mas as reflexões
geradas pelo filme vão além da execução do projeto, demonstrando como a escassez de
solo fértil se conecta com outros problemas, como a pobreza e a violência, que estimulam
os grandes fluxos de imigrantes e refugiados.

INSTITUTO Socioambiental (ISA). Disponível em: https://www.socioambiental.org/pt-br. Acesso em: 21 ago. 2020.
O Instituto Socioambiental é uma organização não governamental, sem
fins lucrativos, que atua na defesa de “bens e direitos sociais, coletivos e
difusos, relativos ao meio ambiente, ao patrimônio cultural, aos direitos
humanos e dos povos”. Trata-se de uma das mais importantes instituições
de engajamento em questões sociais e ambientais no Brasil, uma referência na produção e divulgação de estudos relativos aos povos indígenas.
No portal do ISA é possível encontrar publicações sobre monitoramento
de áreas protegidas, políticas de direito socioambiental, documentos históricos sobre a demarcação de territórios de indígenas, além de importante acervo com textos, fotos, mapas e vídeos sobre as tradições, línguas
e memórias dos povos tradicionais brasileiros.

Reprodução

ENEM

ONU
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OBJETIVOS de Desenvolvimento Sustentável. ONU, 2015. Disponível em:
https://nacoesunidas.org/pos2015/. Acesso em: 20 ago. 2020.
A ONU disponibiliza em seu portal um volume significativo de conteúdos relativos
aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Entre textos escritos e audiovisuais, há informações sobre a origem, fundamentos, conceitos, projetos em andamento e parcerias. Também há materiais de conscientização, de caráter lúdico,
destinados à população em geral; entre eles, um jogo de tabuleiro, disponível em:
https://nacoesunidas.org/vivaosobjetivos/. Acesso em: 20 ago. 2020.
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Artigo em que os autores lançam mão dos conceitos de território e de territorialidade para analisar conflitos
que envolvem comunidades tradicionais em áreas protegidas.
SILVA, L. Ambiente e justiça: sobre a utilidade do conceito de racismo ambiental no contexto brasileiro.
Coimbra: e-cadernos CES, 2012. Disponível em: https://journals.openedition.org/eces/1123. Acesso em:
13 set. 2020.
Nesse artigo, a autora discute a importância dos conceitos de justiça ambiental e racismo ambiental para
a compreensão dos conflitos sociais que surgem em decorrência das distintas formas de manifestação dos
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