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Prefácio

Di/ver(s)cidades: Luta
contínua pela cidade
plural!
Luiz de Jesus Dias da Silva
O Projeto Di/ver(s)cidades tem sua gênese
na sensibilidade, experiência acadêmica-holística e
percepção humanística de Ana Cláudia Cardoso, que a
partir do evento alusivo à Consciência Negra idealizado
e realizado por discentes do curso de Arquitetura e
Urbanismo da Universidade Federal do Pará – UFPA,
quando em três dias consecutivos realizaram sessões de
palestras, depoimentos, debates e atividades culturais
relativos à temática – em novembro de 2019. A proposta
submetida ao Edital Eixos Transversais na PROEX/ UFPA,
que oportunizou a realização do projeto, veio se somar a
outros projetos de pesquisa empreendidos por Ana Claudia.
Nessa época eu estava Diretor da Faculdade de Arquitetura
e Urbanismo – FAU/UFPA e tive a felicidade de participar
do marcante evento organizado pelos estudantes, como
de modo mais comedido, do Projeto Extensionista
denominado Diver(s)cidade, coordenado por Ana Cláudia.
No primeiro fui convidado como professor,
antropólogo e negro, que sou, para narrar experiências
de sofrer e lutar contra a discriminação estrutural
existente e persistente em nosso país e debater quanto
aos problemas daí advindos, com os participantes
8

da jornada; pude também tocar e
cantar sambas de raiz, na programação
cultural, ao final do evento, quando se
comemorou com alegria tal realização.
No Projeto Diver(s)cidade, quanto
diretor, recebi a visita da Professora
Doutora Ana Cláudia Cardoso para tratar
dos encaminhamentos legais, dos trâmites
do Projeto, e, talvez ela tenha percebido
naquele momento, o brilho nos meus
olhos e gentilmente me convidou para
participar; ela explicou rapidamente com
seria, chegamos a trocar ideias, lembrar de
estudantes com perfis de serem partícipes
e me propus a contribuir, embora pouco
tenha participado de fato. O Projeto foi
aprovado e realizado com sucesso entre
agosto de 2020 e julho de 2021, constituído
de uma dinâmica metodológica adaptada
às condições de pandemia da covid-19
que
atravessou
nossos
caminhos,
surpreendendo ao planeta como um
todo com a imposição de medidas de
prevenção necessárias para evitar a
expansão do SARS-coV-II, mais conhecido
com nova corona vírus. Como àquela
altura, o vírus mostrou-se violentamente
fatal, ceifando muitas vidas, a UFPA
decidiu enfrentar o momento com toda a
segurança sanitária indicada pela ciência,
suspendendo
atividades
presenciais,
dentre outros protocolos indicados pela
Organização Mundial de Saúde - OMS.
Assim, nessa perspectiva de ExDiretor da FAU/UFPA, de professor,
antropólogo e homem negro, é que
posso avaliar a enorme contribuição que
o Projeto Diver(s)cidade veio trazer à
comunidade acadêmica e à sociedade em
geral, com inovações na sua programação
realizada em meio remoto, utilizando a
plataforma virtual do Google Meet, adotada

oficialmente pela UFPA nas atividades
remotas geradas a partir de ou
pertinentes à Instituição; contou ainda
com recursos do Coogle.it, do Padlet.
com e do You Tube, o que permitiu
excelência à dinâmica dos participantes.
Metodologicamente o Projeto
foi desenvolvido com execução das
três partes previstas e cumpridas, ou
seja, em três círculos: 1) o Círculo de
Leituras que fora subdividido em três
círculos;2) o Círculo Epistemológico
e o 3) Círculo de Cultura.
O Círculo de Leituras, iniciou
brindando aos participantes, no
primeiro círculo, com a leitura,
interpretação e debates, a partir do
livro de Silvia Cusincanqui, “Sociologia
de la imagem”, onde a autora provoca
os leitores a imergir com ela nas suas
incursões às comunidades na Bolívia,
principalmente de origem indígena,
mas com influência referencial a
toda América do Sul, trabalhando a
imagem e instigando a transformação
social ao conduzir seus debates para
a descolonização do pensamento,
valorizando o coletivo e diversidade,
presentes em todos os setores urbanos;
isso tudo
permitiu a condução
do Projeto para chegar às nossas
realidades amazônicas de lugares
públicos e democráticos, como os de
abastecimentos e encontros populares,
representados pelas feiras, mercados,
orlas e portos, tão bem apresentados
e representados nas discussões finais
dessa primeira parte do Projeto.
No segundo círculo de leitura foi
trabalhado o livro de Alberto Acosta,
“O bem viver” onde o autor conduz
o leitor a procurar com ele novas
9

alternativas
de
desenvolvimento,
busca de direitos reprimidos, como
o direito à natureza sadia, ou de um
Estado plurinacional, democrático,
mas com diferentes democracias,
como uma demodiversidade, que
aceita a pluralidade econômica, a
qual não vise somente a valorização
do capital; contribuindo assim para a
reflexão do leitor a atentar às nuances e
possibilidades oferecidas pela derivação
criativa da economia tradicional, como
a economia solidária por exemplo, que
venha abranger as diversas camadas da
população, sem que seja preciso abdicar
das práticas ortodoxas do capital,
praticadas na contemporaneidade.
Finalizando essa parte do
Projeto Diver(s)cidade, aconteceu o
terceiro círculo de leitura, quando foi
apresentado aos partícipes, o livro
de Franz Fanon, “Pele negra, máscara
branca”, o qual retrata a negritude, o
racismo estrutural no qual todas e todos
da pele negra se encontram imersos e o
autor se auto teoriza, pois as injustiças,
as violências de ordens físicas, psíquicas,
espaciais e culturais escancaram os
desrespeitos tão desumanos, que são
dolorosamente sentidos, armazenados
no subconsciente e refletidos de algum
modo no sofrimento explícitos de
camadas significativas das populações de
vários países colonizados por europeus,
como é o caso do Brasil, que praticam a
marginalização e inferioridade racial de
origem colonizadora, mas perpetuada
pelas sucessivas gerações. O autor
conclui e contribui com a premissa da
necessidade de se continuar essa luta
travada em busca da conquista e até
recuperação da dignidade, da justiça
10

social e do combate aos pensamentos
colonialistas arraigados nas mentes dos
povos colonizados e miscigenados, é
preciso – por exemplo - que se perceba
a necessidade de eleger parlamentares
negros, afinal a maioria da população
brasileira é formada de negros, sendo
muito justo que pessoas de cor
representem o povo no poder legislativo
e em outros poderes e cargos públicos.
O Círculo Epistemológico foi
realizado através de diálogos virtuais
com sujeitos sociais do meio acadêmico,
do meio artístico e da comunidade em
geral que se manifestaram quanto ao
processo social relativo às dinâmicas de
interação das diversidades plurais no
meio urbano, reunindo uma produção
enriquecedora e suas contribuições são
cruciais para o leitor desse dossiê que
retrata fielmente o que foi o evento;
tudo devidamente documentado em
vídeos disponíveis nas redes sociais.
O Círculo Cultural, também foi
realizado com adaptação ao meio
remoto e se revestiu de muita emoção,
não prevista, mas que surpreendeu a
quem teve a oportunidade de participar
desse círculo, tendo todo potencial
para sensibilizar do mesmo modo aos
que possam assistir posteriormente
esse vídeo, que, felizmente se encontra
disponível, na sua íntegra, na plataforma
do You Tube. Essa emoção que não pôde
deixar de ser registrada, por mim que o
assistir, veio a se somar à riqueza cultural
alcançada através da participação
de tantos atores sociais, havendo
uma valorosa representatividade de
educadores de diversas Unidades
Regionais de Ensino da Rede Estadual,
como também das Redes municipais,

principalmente do Município de Belém;
o que formou um rico produto, capaz de
contribuir com gestores, educadores e
estudantes regionais de todos os níveis
de ensino, provocando reflexão quanto
aos sonhos de uma cidade diversa, plural,
inclusiva, democrática e resistente.
Desse modo, o Projeto Di/ver(s)
cidades embora já tenha sido realizado
e a cada dia se afasta mais do último dia
de sua derradeira sessão virtual, deixa
esse dossiê autoexplicativo e recheado
de produtos para consultas, emoções e
inspirações, tornando-se, desse modo,
um evento-documento muito presente e
marcante na história e na vanguarda das
produções que se propõem a debater e
instigar a luta pela dignidade e respeito
às diversidades. Ressalta-se que Projetos
como esse aqui referenciado, são
capazes de provocar novas pesquisas,
ações semelhantes que venham trazer
novos horizontes a serem almejados
e alcançados, inspirando modificações
no trato altamente desrespeitoso
praticado com as ditas minorias, como
acontece principalmente com negros,
indígenas e pessoas LGBTQIA+, os quais
são sempre tratados com desatenção,
invisibilidade ou injustiças ao longo de
nossa trajetória social local e nacional
e que a UFPA já atende, dentro de sua
estrutura organizacional-acadêmica e
histórica tendência de ser democrática,
plural, pública, gratuita e de qualidade,
reservando cotas para ingressos
aos seus cursos e assim minorar as
distorções e as injustiças sociais que
por muito tempo promoveu uma cruel
dicotomia que privilegiava brancos
e ricos, oferecendo-lhes a quase
totalidade das vagas nas Instituições

de Federais de Ensino Superior ao
tempo em marginalizava e relegava a
um plano distante, negros e indígenas,
deixando-os de fora das oportunidades
de ingresso ao ensino superior, dentre
outros direitos a serem conquistados.
Exemplo a ser seguido também nos
Programas de Pós Graduação que muito
bem pode adotar cotas para negros
e indígenas, principalmente esses
últimos, os quais tem seus ancestrais
como os verdadeiros e originais
habitantes do Brasil, distorção essa que
no momento já está sendo reparada.
Finalizo com a visão exclusiva
de um ex-diretor da FAU/UFPA,
colhido pela emoção de assistir a live
final do Círculo Cultural – que muito
recomendo - do Projeto Di/ver(s)
cidades, a qual como o todo do Projeto,
traz inspirações mais específicas para
serem percebidas pelos que fazemos a
FAU, considerando o rico e atualizado
debate promovido, os produtos, os
conteúdos alcançados e disponíveis,
com a alegria de ter tão perto de nós
ou entre nós, a sua coordenadora,
Ana Cláudia, tão premiada nos seus
trabalhos acadêmicos próprios, como
através de seus orientandos. Dentre as
inspirações advindas do Projeto em tela,
estão aquelas relativas à necessidade
de inclusão de nossos alunos mais
carentes – da nossa realidade atual
- que felizmente encontra, na época
presente, a abertura para realizarem
seu curso superior, especialmente
aqueles que são comtemplados
pelas cotas sociais e os oriundos de
escolas públicas, lembrando que
atualmente 50% das vagas disponíveis
na UFPA, são para esses últimos.
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Pensando assim, é que se observa
que na atual geração de discentes
da nossa Escola de Arquitetura e
Urbanismo, há uma significativa parcela
que não se vê contemplada com o
conteúdo programático praticado
atualmente, onde o modelo tomado
por referência projetual para ensino, é
sempre do países colonizadores ou os
hegemônicos, sem comtemplar - ou
quando contempla é numa parcela
mínima - nossa realidade de amazônida,
nossas peculiaridades regionais e nossa
cultura; não considerando, desse modo,
nossos alunos cotistas, o que vem a
contribuir para perpetuar, ainda mais,
a premissa histórica de que o arquiteto
urbanista é sempre um profissional
moldado para servir tão somente a elite
e as classes dominantes, sem alcançar
uma certa sensibilidade retratada, por
exemplos, pelas periferias das cidades
e em especial as espacialidades mais
peculiares da Amazônia. É preciso que
um estudante cotista se veja um egresso
da FAU/UFPA comtemplado pelo
mercado, profissional para servir a todas
as classes e não só a elite. Estando aí a
contribuição do Projeto em referência.
Por tudo isso se faz necessário
que a FAU/UFPA venha a refletir e
urgentemente se adaptar às novas
realidades impostas pela própria
Instituição, UFPA; percebendo essa
necessidade e promovendo as revisões
que se fazem necessárias nos seu
conteúdo programático, aproveitando
este momento em que o curso de
arquitetura e urbanismo, realiza a
revisão legal e atualização no seu
projeto pedagógico de curso-PPC,
podendo propor, assim, disciplinas que
12

retratem mais a realidade habitacional
vivenciada pela população mais
carentes de nossa sociedade, como
por exemplo a representada pela
arquitetura vernacular, que é um bem
patrimonial tangível, embora invisível,
como as habitações produzidas
espontaneamente
nas
periferias
de cidades e nas áreas lindeira aos
rios da Amazônia; como também e
principalmente que essa nova realidade
discente e toda a problemática daí
resultante e vivenciada, seja um tema
transversal ao longo do curso, incluindo
assim os alunos de cota no contexto
arquitetural, os quais precisam se sentir
contemplados nas suas realidades
e visões de mundo. Outras revisões
de abordagens, de exercícios de boa
convivência, são almejadas na busca de
relativa harmonia visando o respeito às
diversidades e contribuindo para que
as cidades cada vez mais venham a
acolher todas e todos os seus cidadãos,
independente de classe, religião,
cor da pele, gênero e preferências
diversificadas. Para que se consiga
maior harmonia, progresso e equidade
social. Estando aí disponível para
inspiração e debates o Projeto Diver(s)
cidade e o que é ainda mais animador,
a presença vibrante, entre nós, de sua
inspirada e premiada coordenadora,
Ana
Cláudia
Duarte
Cardoso.
Belém, 03 de outubro de 2021
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clique aqui para
acessar

Apresentação
Em 2019 estudantes da FAU/UFPA organizaram uma
programação para celebrar o dia da Consciência Negra, e
naquela oportunidade os testemunhos e diálogos entre
os alunos e destes com os professores mostraram pontos
que mereciam atenção para que a formação oferecida
pela escola pudesse ser mais inclusiva, respeitando as
identidades que constituem o universo de estudantes
desde que a Lei de Cotas (Lei 12.711/2012) garantiu
50% das vagas ofertadas pelos cursos das instituições
federais para estudantes oriundos de escolas públicas.
Na UFPA o sistema foi consolidado com oferta de
cotas raciais, cotas de renda e de deficiência física.
O direito garantido, contudo, não resultou em adaptação
de práticas didáticas, na incorporação de referências
representativas das identidades negras, indígenas ou
dos grupos que historicamente foram excluídos da
universidade. A formação para a intervenção na cidade,
no edifício (de uso público ou privado) ou no espaço
público segue privilegiando a lógica hegemônica (técnica
e estética), causando desconforto e estranhamento
em metade dos estudantes, que anseiam por soluções
para os ambientes com os quais eles convivem.
Estava claro que o enfrentamento deste desafio requeria
estudo e diálogo, e com esse objetivo o projeto Diver(s)
14
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cidade foi submetido ao edital Eixos
Transversais da UFPA, e após aprovação
desenvolvido de agosto de 2020 a julho
de 2021, com total apoio da plataforma
virtual Google Meet, de grupo do
Whatsapp, de recursos compartilhados
como o mapa mental do Coogle.it e do
Padlet.com e do You Tube. As mídias
sociais permitiram a mobilização de
participantes, que tiveram participação
ativa
no
desenvolvimento
de
exercícios propostos para a construção
de
paralelos
entre
conteúdos
teóricos e cenas do cotidiano.
A metodologia se beneficiou da
experiência do projeto de extensão
Ubuntu, de clara inspiração na obra
de Paulo Freire, desenvolvido no
período anterior no Campus de
Abaetetuba, e teve como primeiro
passo o conhecimento e difusão
do pensamento de autores que
questionam a perspectiva hegemônica,
nas ordens política, econômica e
cultural, ainda predominante no
conhecimento reconhecido no âmbito
da universidade. Esta era uma missão
para
autores
latino-americanos
chamados de decoloniais, ou que se
autodenominam anticoloniais, por
abordarem a cosmovisão, a perspectiva
histórica e/ou o comportamentos de
povos indígenas e de grupos de matriz
africana, no enfrentamento de opressões
diversas, como Silvia Rivera Cusicanqui,
Alberto Acosta e Frantz Fanon.
Além de apresentar de forma didática
uma obra de cada um destes autores,
era necessário disseminar suas
contribuições, preferencialmente após

Google Meet

Para nossas reuniões em grupo,
o Google Meet foi utilizado
como plataforma base de nossos
encontros que foram gravados
e compartilhados em nossas
plataformas virtuais para que
outras pessoas tenham acesso aos
conteúdos produzidos.

YouTube

Em nosso canal no YouTube, Urbana:
urbanização natureza na Amazônia, estão disponíveis as gravações de nossas
reuniões para divulgação dos diálogos
e discussões que aconteceram em
nossos círculos, objetivando alcançar o
maior número possível de pessoas.

Padlet

Ferramenta de criação de mapas
mentais na qual, a partir do livro e seus
tópicos foram feitas as intervenções
por vários participantes do projeto.
Sempre que iniciávamos um novo tema,
trazíamos um link para a plataforma na
qual constavam algumas indagações
apontadas pelos facilitadores, que
então eram alimentadas pelos
demais participantes com relatos e
contribuições que enriquecessem o
debate. Podiam ser adicionadas fotos
juntamente com textos, links e outras
formas de contribuição.

Coggle
O Coggle é uma ferramenta
que a organização utilizará para
fazer um apanhado de sínteses da da obra estudada. Nele
trazemos uma série de conexões
que parte das ideias principais
presentes nas obras para que
possam ter a algumas possibilidades de interpretação.
15

a associação dos conceitos e processos de
análises que esses autores oferecem com
as circunstâncias vividas na Região Norte
do Brasil, e mais especificamente no Pará,
no contexto amazônico. Rodas de conversa
chamadas de Círculos de Leitura foram
realizadas no decorrer de seis meses de
projeto, para que uma audiência plural,
que abrangeu pessoas de outras áreas de
conhecimento, e baseadas em outras cidades
além de Belém, dado o contexto de trabalho
remoto em que o projeto foi desenvolvido
em decorrência da pandemia de Covid-19.
O uso de ferramentas compartilhadas
permitiu a produção de murais com
postagens dos participantes e a consolidação
dos diálogos em recomendações para
ampliação dos conteúdos estudados na
realidade local. Esta etapa contou com o
apoio de guias de leituras, com apresentação
dos autores, linha do tempo de suas obras,
resumo do livro adotado e proposta de um
exercício a partir das categorias de análise
oferecidas pelos autores. Foram gerados
mapas mentais resumindo cada obra,
arquivos intermediários com a publicação
dos murais compartilhados e uma
consolidação das recomendações feita pela
coordenadora. Estes conjuntos de materiais
foram disponibilizados na página do projeto,
hospedada no site www.urbanapesquisa.net,
juntamente com as gravações das discussões.
Esta informação também foi formatada
para difusão ampla, disponibilizada em
redes sociais como You Tube, e Instagram,
em formatos que também permitem
16

sua utilização por escolas de ensino
fundamental, para quem esperamos
apresentar tais conteúdos em oficinas
chamadas de Círculos de Cultura,
somados a outros produtos de pesquisa,
em uma ação de aproximação da
universidade com a educação básica.
O projeto foi concluído com Círculos
Epistemológicos, que foram eventos
com participação de representantes
do mundo não acadêmico (artistas,
representantes do movimento social,
membros de comunidades ribeirinhas,
periurbanas e de bairros populares)
para qualificar o diálogo já realizado nos
Círculos de Cultura a partir da vivência
destas pessoas. Esta atividade foi
adaptada para que o diálogo acontecesse
a partir das mídias sociais, por meio do
perfil do Instagram @urbanapesquisa,
com vídeos curtos dos participantes
da primeira etapa, e vídeos de
convidados emitindo suas perspectivas
sobre
os
assuntos
abordados.

tradicionais, que alcançam maior
representatividade na universidade
pública graças à Lei de Cotas.
A iniciativa espera oferecer argumentos
para que ocorra a adaptação de
conteúdos na formação universitária,
em Arquitetura e Urbanismo e nas
outras áreas que têm impacto nas
relações socioespaciais das pessoas.
Para que a observação, a escuta, e a
autoafirmação da sociodiversidade que
existe nas cidades da Amazônia possa se
materializar na atuação de profissionais
preparados para compreender a si
próprios, e para se colocar como
sujeitos de mudanças materiais
positivas em seus contextos de origem.

Espera-se com tudo isso criar uma
atmosfera lúdica para o tratamento de
temas sensíveis, e oferecer inspiração
sobre caminhos para a superação
de problemas que envolvem as
questões raciais, de classe, de gênero,
de cosmovisão, etc., e avançar na
direção da construção de um ensino
superior que atenda os anseios dos
grupos invisibilizados na sociedade
e ainda tomados como minoritários
pela agenda da educação superior.
Este projeto apoia o reconhecimento
das realidades socioespaciais de
povos nativos e negros, mestiços,
17

Nota metodológica

Como usar este material?
Vamos explicar um pouco como tudo
aconteceu. Para começar lançamos
formulários do Google Docs no perfil do
@pesquisaurbana pra esclarecimento e
inscrição das pessoas interessadas em
participar das atividades programadas
neste projeto.. Procuramos estimular
as pessoas com o retorno de perguntas
que foram lançadas junto com o
formulário. Montamos um grupo
de Whatsapp com os membros da
equipe, para planejamento, e outro
com os participantes. Passamos um
mês fazendo reuniões para produzir
o material inicial: o guia de leitura,
o mapa mental, a apresentação e
o exercício a ser desenvolvido no
círculo de leitura. A partir esta primeira
experiência definimos a sistemática
que foi adotada para a preparação de
todos os Círculos de Leitura, que está
disponível nesta publicação e no site
do projeto (www.urbanapesquisa.
net/diversidade). Com tudo pronto
fazíamos a reunião de apresentação da
obra, na qual lançávamos o exercício
para a audiência, relacionado à
contribuição do autor em tela. A ideia
era instigar os participantes a olhar
para o seu cotidiano de um outro lugar,
e vimos muito disso acontecer. Após
quinze dias fazíamos a reunião virtual
para a discussão com o nosso público,
e deixávamos tudo registrado no You
Tube para quem quisesse acompanhar
depois.
18

As pessoas trouxeram suas impressões
para o mural, e durante as rodas de
conversa
contaram
experiências
pessoais, analisaram situações que
observavam nas cidades, e tudo isso
está disponível nos murais e também
nos vídeos gravados no site do
projeto. Aqui as páginas equivalentes
ao mural estão marcadas com xxx.
Em seguida, estas discussões foram
transcritas e depois condensadas pela
coordenadora do projeto em um texto;
em algumas obras este texto ofereceu
recomendações mais claras e em outras
procurou contextualizar processos que
passam desapercebidos no cotidiano,
mas onde é importante atuarmos
de forma consciente para criar uma
experiência de cidade mais inclusiva.
Depois da realização dos três Círculos
de Leitura fizemos uma campanha de
divulgação dos conteúdos no nosso
perfil do Instagram, e dialogamos muito
com outro projeto, o Contracartografias,
e a partir do diálogo dos estudantes
fomos montando um conjunto de
depoimentos registrados em vídeo,
e que estão sintetizados nas páginas
do Círculo Epistemológico (marcadas
em xxx), que em 2021 precisou ser
completamente virtual. Um estudante
indígena, uma professora artista e
pesquisadora decolonial, um agricultor,
estudantes de graduação e pósgraduação e egressos, compartilharam
conosco suas impressões sobre as
atividades.

Reunindo os entrelaçamentos e
produtos convidamos gestores de
educação para um Círculo de Cultura
para mostrar as ideias que foram
compartilhadas, e a produção de
material de divulgação que este projeto
alimentou (ver www.urbanapesquisa.
net/contracartografias) , e quem sabe
assim, estimular o uso dos produtos
gerados em processos educativos além
dos muros da universidade.
Fizemos esta publicação como um
recurso para ser usado de várias
maneiras, por diversos perfis de
leitores. Se você é pesquisador e está
interessado nos conteúdos, leia tudo.
Mas se você quer conferir as ideias
que poderiam ajudar a melhorar a
formação de quem têm prerrogativas
de escolhas de repertórios para a
produção do espaço da cidade confira
as recomendações de cada Círculo de
Leitura e as nossas Palavras Finais.
Informamos quem participou em cada
seção, para que você perceba tudo
como um trabalho coletivo, e confie
que estes assuntos são pertinentes e
que é mesmo necessário repensar as
coisas para criar soluções próprias do
século XXI para a sociodiversidade que
enriquece nossas cidades.
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Sobre a autora

1° CÍRCULO DE LEITURA : SOCIOLOGÍA DE LA IMAGEN

Linha do Tempo das
Obras Literárias

Silvia Rivera Cusicanqui é socióloga e professora emérita da
Universidad Mayor de San Andrés em La Paz, Bolívia, realiza estudos sobre história oral andina e sobre os processos coloniais
indígenas em contextos rurais e urbanos.

Ch’ixinakax utxiwa: una
reflexión sobre prácticas
y discursos descolonizadores, Silvia Rivera Cusicanqui

De ascendência aymara, um povo que se estabeleceu desde o
período pré-colombiano no Peru, tem em suas vivências, dentro
e fora da academia, a preocupação com o espaço vivido evidenciado nos estudos produzidos pela academia, nos quais a autora
busca uma afirmação política com a intenção de romper com estruturas hegemônicas de produção científica, bem como repensar
as motivações de pesquisadores ao terem suas pesquisas voltadas
a qualquer objeto que represente interesses sociais de povos e comunidades tradicionais, com o propósito de sensibilizar os mesmos em relação ao motivo e objetivo do fazer científico.

De chuequistas y overlockas: una discusión en torno
a los talleres textiles, Silvia
Rivera Cusicanqui

A autora tem sua militância baseada na busca de uma transformação
social descolonizadora e possui um coletivo em La Paz que proporciona a desconstrução de uma formação nortista, ou seja, com raízes no
Norte Global, para latino americanos. A América Latina é colocada no
sentido hemisférico (Sul Global) para destacar as suas matrizes colonizadoras, seja entre as Américas ou em relação a outros continentes.
Sua obra era pouco conhecida até que seus livros passassem a ser publicados. Há um episódio que indica a pertinência do seu pensamento, quando ela recebeu a indicação de pareceristas de uma revista internacional de que ela deveria citar autores decoloniais baseados em
universidades globalmente conhecidas, e quando ela reagiu dizendo
que aquele pesquisador foi quem não a citou quando começou sua
carreira, pois àquela altura ela já discutia aqueles temas todos, mas por
ter se mantido na Bolívia não alcançou a mesma projeção que ele. A
autora evita o gênero nas palavras, usando o x no lugar das vogais, esta
prática não foi mantida no resumo da obra, mas é registrada aqui em
respeito à sua luta feminista.

Lxs artesanxs libertarixs y
la ética del trabajo, Lehm
Ardaya Lehm A., Silvia Rivera Cusicanqui

Hambre de huelga: Ch’ixinakax Utxiwa y otros textos, Silvia Rivera Cusicanqui

2010

2011

2013

Los senderos de Fausto
Reinaga: filosofía de un
pensamiento indio, Gustavo Roberto Cruz, Silvia
Rivera Cusicanqui

2014
Un mundo ch’ixi es posible: ensayos desde un
presente en crisis, Silvia
Rivera Cusicanqui

Mito y desarrollo en Bolivia: el giro colonial del
gobierno del MAS, Silvia
Rivera Cusicanqui
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2020

Ch’ixinakax Utxiwa: On
Decolonising Practices and
Discourses, Silvia Rivera
Cusicanqui

2015

2018

Ch’ixinakax utxiwa: Eine
Reflexion über Praktiken
und Diskurse der Dekolonisierung, Silvia Rivera
Cusicanqui

Sociología de la imagen:
miradas ch’ixi desde la historia andina, Silvia Rivera
Cusicanqui
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Resumo da obra

Sociología
de la Imagen
de Silvia Rivera Cusicanqui
O ponto de partida dos trabalhos
de Cusicanqui reside na sua própria
descendência e origem. A socióloga e
ativista, que se tornou uma referência
no pensamento subalterno da Bolívia,
é originária da etnia ayamara. Em seu
li-vro “Sociologia de la imagen” essa
autora propõe uma estratégia de investigação que permita encontrar as ligações entre a história do passado e os
dilemas vividos no presente por parte
da população andina, e para isso Silvia
utiliza como metodologia uma investigação multifacetária e plural com o
objetivo de iluminar a memória coletiva que se apresenta oculta por meio
de fontes não escritas como os relatos
orais, fotografias, imagens e desenhos.
Para Cusicanqui, diante à crise do
marxismo, a partir da década de 1970,
inicia-se a emergência de novas visões,
não convencionais, que inserem os índios dentro do debate político, reconhecendo nas formas de organização
tradicionais desses grupos um projeto
político próprio que não foi reconhecido pelas ciências sociais. Neste mesmo
contexto a insurgência de grupos subalternizados, reivindicando pautas e
direitos, coloca em xeque a idéia de uma
coletividade pacífica. Nessa confluência
de situações ela descortina velhos mitos,
26

entre eles o de que as comunidades indígenas sempre viveram no isolamento
e na pobreza material e cognitiva. Etes
mesmos mitos justificaram as ações
civilizatórias que tinham como objetivo promover o “desenvolvimento”.
Silvia propõe uma outra forma de
ver a história, que permitiria desnudar
o passado, revelando que essas comunidades viviam, na realidade, sob uma
economia próspera, em que a pecuária
e o comércio de longas distâncias e uma
diversificada produção agrícola, têxtil e
pesqueira eram a base da vida econômica, articulada através de um circuito regional. A autora também busca reverter
a ideia de que essas populações eram
ignorantes e sem conhecimentos formais, demonstrando que na verdade
elas se apropriaram do sistema e código vigentes para proteger suas terras.
A autora desenvolve o método
da sociologia da imagem, como instrumento metodológico de apoio a
sua tarefa revisional sobre a história da
Bolívia e de seus povos subalternizados, segundo o qual os indivíduos deveriam inicialmente expressar e pensar
as suas formas de vivência, para com
isso reconhecerem a si mesmos no
meio em que vivem. A metodologia
da sociologia da imagem propõe um
27
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distanciamento do conhecido e da historiografia clássica e tem como foco de
atenção as práticas de representação
como formas de contar o vivido.
Por meio da Sociologia da Imagem, Cusicanqui promove uma descolonização do olhar, um processo em
que as a memórias e experiências coletivas podem se fundir aos sentidos
corporais e mentais formando um todo
associado. Nesse processo espera-se
uma narração histórica que permita
relacionar ações, personagens e toda a
sorte de sentidos envolvidos na trama
de vida dos agentes subalternizados.
A autora toma como objeto de estudo
a paisa- gem da cordilheira Andina da
América do Sul, mais especificamente a
fronteira entre a Bolívia e o Sul do Peru e
utiliza para isso os registros desenvolvidos por Felipe Guamán Poma de Ayala,
Melchor Maria Mercado e Jorge Sanjnés.
Na primeira parte a autora concentra-se no tempo como articulador
de um espaço – aquele contido nos
mapas da república boliviana representados por Melchor Maria Mercado,
que apresenta as montanhas como uma
força capaz de reunir as coletividades
frágeis (no sentido de não possuírem
uma unidade), mas que haviam sido
agrupadas em um projeto de nação,
constantemente ameaçado por conflitos territoriais. Esse projeto só ganha
prioridade do Estado no século XX,
com a revolução de 1952 que tentou
unificar a diversidade indígena e chola, ao mesmo tempo em que ligou as
regiões orientais e ocidentais da Bolívia.
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PARTE I
Tempo e relato visual
No primeiro ensaio da primeira
parte do livro, Silvia realiza uma análise
das imagens retratadas por Melchor
Mercado em sua obra “Álbum de
paisajes, tipos humanos y costumbres
de Bolivia” (1841-1869). De forma associativa, ou seja, por meio da relação
existente entre essas obras e da ordem
delas dentro da organização geral do
trabalho do cronista. Melchor Mercado
foi um pintor e desenhista, que nasceu
em Sucre, em uma família de classe
média. Durante sua vida, marcada por
frustrações, falta de oportunidades e
uma intensa vida política, que lhe permitiu conhecer os diferentes grupos
humanos, paisagens e costumes da
região andina, ele retratou a diversidade humana de um vasto território
que até então era pouco conhecido.
A obra de Melchor Mercado
representa a diversidade cultural e social que marcavam uma sociedade extremamente hierarquizada, mas que,
no entanto, possuía um sentimento de
pertencimento que era baseado justamente na pluralidade. Seu álbum nesse
sentido possibilitava ou buscava possibilitar uma identificação com os expectadores, da mesma forma em que
fomentava o estímulo ao imaginário
nacionalista das elites da república. A
sua representação da nação boliviana
foi feita a partir do retrato de personagens e paisagens que compunham a
natureza da Bolívia, exibindo nas telas
a população marginalizada mista e di-

versa que compunha o material humano do país. Em suas pinturas é possível
perceber um esforço de documentar,
típico de exploradores e viajantes, os
hábitos, gestos, tradições e formas de
viver do interior da república boliviana.
Cusicanqui revisa o álbum deixados por Melchor Mercado, iniciando
sua análise com a representação de tipos andinos que viviam no entono do
mercado. Chama atenção nas primeiras lâminas a forma como ele retrata
a convivência “multiétnica” de tipos
mestiços, cholo e índios nos mercados e na feira. Essas imagens mostram
o vasto tema da festa, onde é possível
distinguir um ambiente caracterizado
pela segregação e cruzamentos que
remontam ao período colonial. Nessas imagens a distinção social é feita
através das vestimentas, que simbolizam uma hierarquia social, de riqueza
e de poder. Nas imagens também
ganham centralidade o papel da mulher chola na articulação mercantil entre vales, minas e cidades. Maria Mercado frequentemente as representa
com uma grande riqueza de detalhes.
Cusicanqui argumenta que o
que articula as imagens é uma visão
histórica e regional do espaço percebido pelo pintor como um ambiente
de agitação humana e comercial e
paisagens nomeadas séculos atrás.
O segundo conjunto de imagens
diz respeito a representação de igrejas,
barcos e montanhas em uma tentativa
de estabelecer uma relação com a organização do poder político na região.
A ligação simbólica entre igrejas e
montanhas nessas representações tem
como objetivo evidenciar a unidade

Fonte: CUSICANQUI, 2015, p. 51

em torno da totalidade política que se
criou por meio do compartilhamento
da mesma cordilheira e de séculos de
história colonial entre Peru e Bolívia.
A sequência de fotos dessa série
parece demonstrar o interesse do autor em apontar as fontes de soberania
e poder no Peru, Chile e Bolívia, além
da diferença de força militar naval e
terrestre existente entre as três jovens
nações, que poderiam vir a entrar em
conflito em um futuro próximo. Essas
imagens ganham desse modo o significado da leitura do poder militar e
29
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político das repúblicas, que está diretamente associado ao poder da igreja
A precariedade do poder boliviano expresso nas imagens, as
diferenças de seus grupos humanos,
e a descontinuidade entre o mercado
interno do país e as suas fronteiras administrativas serão um empecilho para
o projeto de comunidade contínuo e
viável na Bolívia, que as elites do país
tanto almejavam. Segundo Cusicanqui,
Melchor Mercado imaginava um projeto de Bolívia em que a nação era vista como um conjunto homogêneo de
povos contemporâneos, unidos por cadeias de montanhas, rotas e mercados.
A última sequência de desenhos
analisados por Silvia diz respeito ao
momento em que Melchor inicia uma
fase de exploração de paisagens mais
íntimas com representações éticas e estéticas nacionais. Esses desenhos, produzidos no final de sua vida, passam a
representar uma paisagem integrada
em que a montanha, a paisagem humanizada e a igreja formam um todo
que emana a sensação de ordem e prosperidade que é reflexo do momento da
vida pela qual passava Melchor Mercado.
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Fonte: CUSICANQUI, 2015, p. 58

Fonte: CUSICANQUI, 2015, p. 59

Histórias alternativas
O segundo ensaio da primeira
parte do livro é uma análise da construção de narrativas históricas por meio
de imagens e relatos orais. Cusicanqui
parte nessa análise do pressuposto de
que a história tem uma pluralidade de
sentidos de acordo com quem a narra.
Essa pluralidade se expressa de várias formas e através de diferentes meios (oral,
desenho, pintura, filmes), mas a autora
30

Fonte: CUSICANQUI, 2015, p. 68

ressalta que em uma sociedade tão diversa culturalmente como a sociedade
boliviana a imagem ganha destaque
porque consegue transmitir uma forma
de comunicação intercultural mais ampla do que outros sistemas de códigos.
Essas formas de narrar a história
através de outros meios, que não os
re- gistros escritos, frequentemente
são desenvolvidas por grupos marginalizados, e por isso são pouco exploradas pela academia. Assim, Cusicanqui
realiza neste ensaio uma análise das
obras do cineasta Jorge Sanjinés e do
pintor-explorador e político Melchor
María Mercado com o objetivo de
compreender a forma como ambos
representam a história social de seu
tempo. A autora conceitua o trabalho
dos dois artistas como uma sociologia
da imagem, uma vez que a interpretação da realidade nessas obras parte de uma visão da sociedade em que
Mercado e Sanjines viveram, e não somente uma cópia dos acontecimentos a que eles estavam submetidos
no tempo histórico em que viveram.
Tanto na obra de Mercado quando nos filmes de Sanjines, é possível
ver em destaque a dinâmica cultural e
as ações coletivas das sociedades indígenas e cholas, que são as principais
protagonistas de suas representações.

Histórias alternativas
O segundo ensaio da primeira
parte do livro é uma análise da construção de narrativas históricas por
meio de imagens e relatos orais. Cusicanqui parte nessa análise do pressuposto de que a história tem uma
pluralidade de sentidos de acordo com
Fonte: CUSICANQUI, 2015, p. 68

quem a narra. Essa pluralidade se expressa de várias formas e através de
diferentes meios (oral, desenho, pintura, filmes), mas a autora ressalta que
em uma sociedade tão diversa culturalmente como a sociedade boliviana a imagem ganha destaque porque
consegue transmitir uma forma de
comunicação intercultural mais ampla
do que outros sistemas de códigos.
Essas formas de narrar a
história através de outros meios, que
não os registros escritos, frequentemente são desenvolvidas por grupos
marginalizados, e por isso são pouco exploradas pela academia. Assim,
Cusicanqui realiza neste ensaio uma
análise das obras do cineasta Jorge
Sanjinés e do pintor, explorador e
político Melchor Maria Mercado com
o objetivo de compreender a forma
como ambos representam a história
social de seu tempo. A autora conceitua o trabalho dos dois artistas como
uma sociologia da imagem, uma
vez que a interpretação da realidade
nessas obras parte de uma visão da
sociedade em que Mercado e Sanjines
viveram, e não somente uma cópia dos
acontecimentos
a
que
eles
estavam submetidos no tempo histórico em que viveram.
Tanto na obra de Mercado quanto nos filmes de Sanjines, é possível
ver em destaque a dinâmica cultural e
as ações coletivas das sociedades indígenas e cholas, que são as principais
protagonistas de suas representações.
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O ciclo de testem u n h o s n o s fi l m e s
de Jorge
Sanjinés
A oralidade como forma de narrar
o tempo histórico começa a se destacar
na Bolívia durante a década de 1970,
quando a ditadura militar do período impõe uma forte repressão política. Nesse
contexto diversas obras deram lugar
a vozes subalternizadas para que elas
pudessem documentar suas experiências por vias não tradicionais, como os
seus próprios corpos, que demonstram
as marcas de conflitos no processo de
luta e insurgência política. Essas vias
- as imagens, fotografias e filmes, que
fazem parte os discursos orais, passam
a disputar a legitimidade como formas
de testemunho da verdade histórica
ao mesmo tempo em que apresentam
novos significados para os acontecimentos, a partir do ponto de vista de
vozes marginalizadas, que adicionaram
novos sentidos e uma maior pluralidade a uma história que até então se
apresentava como linear e progressiva. O filme “La Nación Clandestina” de
Sanjinés é exposto como um reflexo
das transformações na forma de compreender a natureza do tempo histórico.
Nessa película, Sanjinés oferece uma
leitura do passado como um tempo
reversível, ou seja, um passado que
pode ser futuro. O filme narra a saga do
personagem principal que retorna a sua
comunidade depois de tentar viver na
cidade. O cineasta expõe nesse movimento de retorno um despertar da vida
32
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alienada da cidade que marginalizou
o protagonista. Segundo Cusicanqui
esse filme permite o questionamento da ideia de progresso encarnada
na história oficial (e na forma de ver
a organização do espaço a partir da
cidade) e dá um novo sentido para o
passado colonial a partir das tradições
e culturas ancestrais que poderiam viabilizar um futuro livre de opressão.
“Para receber o canto dos pássaros” é
outra obra de Sanjinés que também
reflete sobre a estrutura social do país
ao explicitar as formas de racismo que
são reproduzidas pela intelectualidade criollo mestiza. Mostra como as
dificuldades de comunicação entre
povos e culturas diferentes continua
sendo um entrave para a relação de
confiança e convívio entre todos os
diferentes, que perdura desde o período colonial.

Melchor Maria Mercado, ou a narrativa de
uma nação possível
A partir de sua única obra conhecida, intitulada “Álbum de paisajes, tipos humanos y costumbres de
Bolivia” (1841- 1869) Cusicanqui inicia
uma análise sobre as aquarelas que
demonstram a estratificação colonial
da sociedade boliviana do século XIX,
período em que para a historiografia
tradicional a jovem república teria passado por crises e depressões econômicas. Mas Silvia, a partir dos retratos de
Mercado, argumenta que esse período foi na verdade marcado por uma
economia dinâmica estruturada a
partir da integração entre diferentes

agentes sociais em redes de rotas comerciais que conformavam uma série
de relações econômicas e simbólicas e um intercâmbio rural-urbano.
Essa economia fortaleceu o
comércio interior e regional, criando
oportunidades para as comunidades
indígenas e cholas, fato que foi comprometido pelo aumento da opressão
que se desenvolve com a expansão
da economia exportadora do século XIX. Na obra de Mercado, além
dessa redescoberta da importância
das redes econômicas regionais, organizadas em torno das montanhas,
também é marcante a presença
das mulheres como vendedoras
ambulantes dentro desse circuito.
Por meio da representação das
roupas e vestimentas dos personagens de Mercado é possível distinguir
a rígida estrutura social da sociedade
vigente e a proliferação de tipos mestiços que circulam por essas rotas
comerciais regionais, constituindo um
registro da vida cotidiana nos espaços
rurais e urbanos da Bolívia. Segundo Silvia, o Álbum tenta apresentar
um projeto de nação possível, ao
mesmo tempo em que evidencia os
limites que o sistema colonial lhe impôs.

O
potencial
epistemológico das
fontes
orais e iconográficas
No ensaio Cusicanqui evidencia
as narrativas fragmentadas da nação,
apontando como um projeto de uma
sociedade moderna e desejável está
comprometido pela divisão étnica e
pela dominação colonial que sobre-

vivem sob a aparente igualdade promovida pelo mercado e pelo modelo
cidadão (ou de cidadania).
As classes subalternas menosprezadas pelas classes dominantes são
iluminadas quando representadas a partir de seus próprios termos, e uma maneira de fazer isso foi por meio de filmes
e imagens, que romperam com as idéias
dominantes a respeito desses indivíduos, e pela tentativa de unificação totalizante imposta pelas elites, com a ajuda
das ciências sociais e a sua forma de narrar a história social em uma sequência
linear de progresso e modernização. O
audiovisual tem, segundo a autora, o
potencial de revitalizar as forças que dão
forma à sociedade, dando voz a sujeitos
subalternizados que foram vistos como
empecilhos para o ideal de sociedade
homogênea, moderna e ocidentalizada,
por reproduzirem práticas tradicionais
concebidas como irracionais diante da
lógica de mercado.
Tanto Sanjinés, quanto Mercado,
revelam a existência de uma pluralidade
étnica de sujeitos na sociedade boliviana que traduz concepções diferentes
de tempo histórico e de ordem social. E
mesmo com uma visão pessimista sobre
a possibilidade de mudança estrutural
na organização social, no que diz respeito ao lugar dos povos marginalizados,
ambos os artistas põem em evidência
a possibilidade de uma outra nação ser
possível, baseada na pluralidade que
servirá de base para uma outra modernidade.
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O mito do pertencimento da Bolívia ao mundo
ocidental. Réquiem para
um nacionalismo: o pertencimento do passado
Com o objetivo de refletir sobre
as contradições sociais e políticas geradas no bojo das reformas estatais durante a revolução de 1952 que funda
a moderna nação boliviana, Silvia analisa a construção identitária da nação
boliviana que influencia os problemas
atuais de identidade e identificação
nesse país. Para a autora, desde o período colonial, foi formada uma estrutura
ideológica que se manifesta por meio
de uma prática profunda e internalizada de autodesprezo nas personalidades colonizadas denominada por
ela de mestiçagem colonial andina.
A base dessa estrutura ideológica era o discurso de homogeneização
sob o manto da miscigenação que
reuniria várias raízes diferentes em
torno da criação de um novo personagem caracterizado como cidadão
dentro dos preceitos eurocêntricos e
coloniais. Esse processo de homogeneização para adequar as populações
marginalizadas dentro de um padrão
hierarquizado aconteceu de forma violenta e forçada em um movimento de
reinvenção das marcas do passado que
são apagadas para dar lugar a modernidade e a racionalidade ocidentais.
No intento de excluir as tradições,
que passaram a ser consideradas arcaicas e atrasadas, até mesmo o aparato
estatal foi utilizado como forma de di34
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fundir o espírito progressista através
de instrumentos como reformas educativas, o serviço militar e a imprensa.
A oligarquia republicana comandou
esse processo e encontrou formas de
suprimir os oprimidos como sujeitos
de sua própria historicidade, e de impor a identidade mestiça como única
identidade legítima da nação boliviana moderna. Identidade essa fundada sob as bases ocidentais, brancas, homogêneas e individualistas.

Políticas do corpo
Os dirigentes do movimento
revolucionário de 1952 iniciaram um
processo de transformação da sociedade através da criação de um novo
cidadão mestiço (e sem memória) que
seria fruto de mudanças estruturais –
como reforma agrária, educação universal e monolíngue e o voto universal. Esse projeto de reforma cultural
era objeto de um intenso debate nos
ambientes letrados urbanos, enquanto no campo e nos subúrbios se desenvolvia uma luta de caciques porta-vozes de demandas por escolas e
igualdade de cidadania, como forma
de recuperar as terras usurpadas, fazendo valer a legislação colonial. Estes
queriam letrar-se para ter domínio sobre o conjunto de leis que lhes garantiam a posse da terra e outros direitos
fundamentais. Sem saber ler e sem
conhecer essas leis, mas submetidos
a eles se tornavam vulneráveis. Ao se
apropriarem do espanhol poderiam
criar estratégias baseadas na própria
legislação que os oprimia e para isso
a escola indígena era fundamental.
O Estado na verdade só reconhece

o direito a cidadania dos indígenas na
medida em que esses podem exercê-lo
com a venda de suas terras, dando
dessa forma uma aparência legal a um
processo de desterritorialização dessas populações dos espaços rurais.
Enquanto para as elites e classes
médias a escola indígena representava uma forma de redenção indígena
através da transformação desses indivíduos em cidadãos mestiços homogêneos, para os próprios índios esse
projeto de educação constituía-se como
um instrumento de luta política em favor da garantia de seus interesses. Esse
movimento indígena “de baixo para
cima” foi responsável pela organização
de diversos núcleos escolares promovidos pelas próprias comunidades de
forma autônoma e autofinanciados.
No mesmo sentido e contexto,
várias organizações que desafiavam o
estado oligárquico começam a surgir
buscando formas de ampliar a noção
de cidadania, que excluía boa parte dos
grupos da vida política do país. Esse fato
fez o governo acelerar a guerra com o
Paraguai como forma de exterminar
os índios, o que no fim reforçou ainda
mais o argumento das populações indígenas, que passaram a contestar o fato
de que se os índios já eram cidadãos
para lutar (e morrer – 50 mil perderam
a vida) na guerra, por que não poderiam ser considerados cidadãos para recuperar suas terras usurpadas e para
exigir justiça e igualdade perante a lei?
Esse argumento deu força para o
florescimento da educação indígena no
pós-guerra, ajudando a difundir núcleos
escolares que se tornaram espaços de
mediação e expansão das idéias sindi-

Fonte: CUSICANQUI, 2015, p. 114

calistas, nativas e de esquerda, abrindo um maior contato étnico e simbólico entre o campo e a cidade. Para as
classes dominantes, no entanto, essa
experiência foi transformada em uma
forma de introduzir mecanismos civilizatórios mediante novas formas de
higiene, moralidade, educação cívica e
até mesmo outros sistemas de trabalho.
O sistema educacional imposto aos indígenas passa a estabelecer
como metas fundamentais da escola
indígena a conversão dos índios em
agricultores integrados ao mercado, e
à casa camponesa, em um modelo de
higiene e estilos de vida modernos.
Transferindo assim uma forte
35
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carga cultural modernizante aos corpos
subalternizados (a questão da higiene
é chave aqui, pois passa-se a promover o modo de vida americano em que
as tarefas domésticas associadas a higienização da casa e de seu entorno
são atributos das mulheres). Na escola
os hábitos e tradições dos índios passaram a ser vistos como anti-higiênicos e desencadeadores de patologias
sociais que só poderiam ser solucionadas via medicina moderna que era
importada dos Estados Unidos (dando
início a uma ocidentalização forçada
dos hábitos corporais nos indígenas).
Em suma o sistema educacional
oficial buscava introduzir elementos da
civilização universal na cultura indígena
em um processo que teria como resultado a miscigenação e a transformação
do índio em camponês, uma figura
com uma identidade universal boliviana, que só poderia ser alcançada com
a destruição da cultura da população
indígena. Essa tendência teve como
resultado o abandono da agricultura
e um forte êxodo rural em busca da cidadania ocidental, o que era uma contradição em relação aos interesses das
oligarquias que desejam manter os índios no campo produzindo comida de
forma barata e eficiente para as cidades.
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A reinvenção da história
Cusicanqui analisa neste ponto como foi construída e narrada a
historiografia oficial da revolução de
1952, que dois anos após o movimento revolucionário criou a Comissão
de História do Povo Boliviano ou
Comissão de História Nacional, para
“reconstruir a verdadeira história da
Bolívia ”, supostamente adulterada pelas classes oligárquicas. Essa releitura
seria feita por meio da revisão das fontes documentais existentes (primárias) em arquivos estaduais, municipais
ou privados, bem como da “tradição”
(oral), buscando reconduzir as interpretações negativas sobre a Bolívia em direção aos aspectos positivos da nação.
Por meio da obra “Album de la
Revolución” Cusicanqui analisa a forma com que o Movimento Nacionalista Revolucionário narra de modo linear o processo histórico da revolução
de 1952 e desenvolve um processo
denominado por ela de imperialismo
interno baseado no imperialismo externo, por meio de uma construção
simbólica de um nacionalismo homogeneizador em que as elites letradas
receberiam das mãos da população a
gestão do país e levariam a nação boliviana em direção à independência financeira (pretensamente conseguida com
a nacionalização das minas ) e a modernidade e civilidade cristã ocidental.

Fonte: CUSICANQUI, 2015, p. 129

Fonte: CUSICANQUI, 2015, p. 132
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Requiém
para
nacionalismo
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um

Em seguida, a autora apresenta
argumentos que situam a verdadeira
posição de submissão da Bolívia em
relação ao Estados Unidos dentro do
sistema mundo capitalista do século XX.
Segundo Silvia, havia uma contradição
no discurso das elites que comandaram
a revolução e tomaram o poder, entre
a sua ideologia de ruptura, baseada no
discurso da independência econômica

Considerações finais
e de mestiçagem, e a tarefa contínua de
transformar a Bolívia em parte do mundo ocidental. Essa tarefa era o centro de
um paradoxo entre colonialismo interno
(encarnado no projeto cultural de mestiçagem) e a submissão ao imperialismo.
Cusicanqui argumenta que a elite boliviana foi incapaz de exercer a soberania
que pregava, isso fica claro no Memorando sobre Política Exterior de Bolívia.

Cusicanqui procura demonstrar
as contradições do projeto cultural
do MNR através da forma como esse
movimento expressou a sua visão dos
fatos e acontecimentos históricos. Usando como fonte o decreto de 27 de
abril de 1954, que criou a Comissão de
História do Povo Boliviano, o Álbum
da Revolução de 1954 e o Memorando
de Política Externa da Bolívia (ou seja,
todas fontes oficiais) a autora demonstra as permanências da estrutura social colonial na Bolívia. Destaca que a
tentativa de inserção do país em uma
modernidade ocidental foi responsável por uma verdadeira submissão ideológica, que tentou apagar o índio da
história com a disseminação do discurso de miscigenação camponesa.
Também destaca a negação do
papel da mulher, vista unicamente
como responsável pelas tarefas de
casa e pelo cuidado com a família, fato
que pode ser comprovado pela forma
como as mulheres aparecem nos registros oficiais (como viúvas ou mães
angustiadas, mas nunca como parte
efetiva do movimento de insurreição).

PARTE II
Em busca de
episteme própria

Fonte: CUSICANQUI, 2015, p. 156
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A segunda parte do livro é organizada em cinco subpartes: a universidade de Ch’ixi; uma reflexão sobre a linguagem dos símbolos; um outro olhar
sobre a totalidade; amo a montanha; e

uma retórica anti-conquista. Através
dessas cincos subdivisões a autora
apresenta uma discussão sobre especificidades da construção de uma cultura
civilizatória, descreve a cultura original
do lugar e os pontos de conflito entre
tradição e colonização, a autora consegue também mostrar os impactos dessa
trajetória de colonização nos tempos
atuais e apresenta possibilidades de
perspectivas futuras.
Cusicanqui inicia o debate com
o entendimento de que a colonização
precisa ser analisada para além das palavras. Ela explica que a colonização
está na comunicação não necessariamente verbal, no que aceitamos como
convenções, nas práticas e ações. Dessa
forma, é necessário entender e analisar
as imagens, pois elas oferecem interpretações e narrativas sociais que muitas vezes não aparecem nas palavras.
Uma das grandes questões iniciais é
compreender que as imagens podem
nos oferecer uma perspectiva e compreensão crítica da realidade.
Assumindo a importância das imagens,
Cusicanqui cria uma teorização visual
do sistema colonial.
Nesse sentido, a partir das imagens, a autora analisa valores, conceitos, relações de tempo-espaço, colonização e subordinação, população e
território. A partir dessa análise uma
das primeiras desconstruções que aparecem é da ideia de ordem e desordem.
A ideia de organização de ruas, distribuição de espaços centrais, organização do calendário, relações com o
mundo sagrado, entre outros exemplos,
que só podem ser julgados ordenados
ou desordenados a partir de um ponto
de referência. Dessa maneira, pode-se
39
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perceber, que o sistema colonial estabeleceu a referência e “condenou”
tudo aquilo que era diferente do seu
contexto, como desordenado, sendo
que na verdade havia sim uma ordem,
entretanto, uma ordem desconhecida
para os recém chegados àquele território.
A autora discute essa questão
da necessidade de ordenamento, imposta pelo sistema colonial, sob diversas perspectivas. Apresenta como a
população originária do local contava
com uma relação com o cosmos, com
a natureza, com a comunidade e com
as autoridades, muito diferentes das
relações criadas pelos colonizadores.
A população local apresentava, reconhecia e consolidava a diversidade de
formas de ocupação, rituais, crenças e
modos de vida, e sofreu a imposição de
uma padronização a partir da chegada
dos conquistadores.
A autora consegue articular
bem a teoria com relatos, experiências de viajantes, antropólogos e pro-

Fonte: CUSICANQUI, 2015, p. 192
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duções visuais e literárias que reforçam
os danos da “conquista” desse território.
Um exemplo é a utilização dos desenhos e Waman Puma para apresentar a
organização do tempo e como essa organização não era simplesmente linear,
mas era sim articulada com a produção,
com o tempo na natureza, com as práticas da comunidade, rituais religiosos,
práticas femininas e masculinas, etc.
Analisando os exemplos apresentados por Cusicanqui é possível
compreender a colonização, dominação
e opressão do outro como uma negação
do desconhecido. Esse desconhecimento coloca o outro na condição de primitivo ou atrasado, simplesmente por ele
não seguir ou se encaixar no mesmo
padrão do colonizador. Dessa maneira surgiu o jogo de representações e
criação de estereótipos, que acabaram
por condicionar o lugar do outro.
Uma das questões interessantes
que a autora destaca foi a emergência
das palavras ‘desenvolvimento e progresso’ e a força que elas assumiram.

Fonte: CUSICANQUI, 2015, p. 197

Fonte: CUSICANQUI, 2015, p. 186

É importante destacar que estas palavras eram desconhecidas da população
tradicional e não tinham traduções na
língua local. No momento que essas palavras assumiram grande importância
houve a tentativa de tradução. Nesse
debate, a autora levanta um questionamento importante: o peso e o local em
que essas palavras colocam e situam a
população nativa. Quem são os desenvolvidos e quem são os atrasados? Para
quem ainda falta o progresso chegar?
Quem é o portador do progresso? Essas
questões, novamente, são muito subjetivas, pois dependem de referencial de
comparação.
Esta discussão possibilita uma
outra correlação com o exemplo anteriormente citado da organização do
calendário. Para os conquistadores, que
apresentam um calendário “capitalista
moderno”, a noção de tempo é linear,
vazia e foca na organização do tempo
de trabalho humano. Para eles, olhar as
correlações existentes no calendário da
população nativa não faz sentido, pois
parece que o tempo para a população
local é lento demais e não é totalmente
produtivo, por isso os entendem como
atrasados. A autora afirma então existir
um grande obstáculo epistemológico.
Na descrição de como eram a organização espacial, as relações sociais
e ambientais, Cusicanqui mostra como
a noção de cosmos, espaço e tempo
influenciava o ordenamento espacial,
por isso havia tanta diversidade na
população nativa. Em contrapartida, as
relações estabelecidas pelos colonizadores eram sempre relações duais e isso
acabava refletindo também nas relações
espaciais e por isso os espaços tor-

naram-se simétricos, geométricos e formais. Nesse momento, a autora mostra
como o desenvolvimento se converte
em símbolos espaciais, pois os espaços
tradicionais diversos foram reconfigurados e assumiram formas lineares, geometrizadas, como o uso do ladrilho,
a pavimentação das ruas e praças. A
diversidade vai desaparecendo e dando lugar a espaços padronizados. Por
isso, afirma a autora, é tão difícil mudar
o paradigma do desenvolvimento, pois
ele não é apenas uma palavra, ele assume imagens e símbolos concretos.
Com as correlações apresentadas pela autora é possível entender
a colonização como uma poderosa
força, que além de desterritorializar as
populações, anula todas as esferas de
significados que a terra pode assumir para elas. Com este olhar é possível
compreender o quanto o espaço revela
sobre os processos pelos quais a população passou. Entender o processo
de colonização é entender a violência
da conquista que está por trás, que vai
muito além de termos reducionistas.
Cusicanqui traz essa discussão
também para os dias de hoje ao
mostrar que o espaço atual é confuso
e bagunçado em função do não reconhecimento e respeito da diversidade
espacial existente e da tentativa de
padronização da forma de conceber a
cidade. A autora relaciona essa matriz
predatória de conceber o espaço, com
o apagamento das outras matrizes, que
reconheciam por exemplo o protagonismo da mulher, o protagonismo da
natureza, o protagonismo do cosmos.
Anteriormente o espaço era muito mais
diverso e consequentemente menos
predatório.
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Para o repensar das relações sociais e espaciais ser possível é necessário
assumir um outro olhar, um olhar descolonizado. É necessário desmontar
o contexto social e descer para as interações cotidianas, pois é a partir das
memórias, relatos e imagens das práticas rotineiras que a diversidade pode
emergir novamente. Cusicanqui destaca também a importância de olhar
para o passado, pois afirma que muito
do que reproduzimos hoje é função do
desconhecimento e do apagamento
do que existia no momento anterior à
colonização, dessa forma seria possível
recuperar, compreender e reavivar um
mundo com novos significados.

PARTE III
Notas metodológicas e entrevistas
Experiências de montagem criativa. Da história oral a imagem em movimento [1998]
Na terceira parte do livro, a autora explora as metodologias que utilizou durante seus anos de experimentação
com a imagem em movimento (audiovisual). Através de imagens, fotografias
e os sentimentos e reflexões que estes
causam na exploração de perspectivas
da etno-história, semiótica, arqueologia
e análise iconográfica, possibilitando a
descoberta de outros enfoques sobre a
matriz civilizatória indígena.
A imagem se cristaliza nas expressividades mais pessoais que afloram do
inconsciente, em tramas complexas
e sinestésicas que surgem da história
42
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oral, e de suas necessidades de comunicação, porque para a oralidade não
basta apenas a transcrição, há muito
mais em questão na oralidade. A imagem (fotografia e vídeo) a permitiu
“cruzar com liberdade os cárceres disciplinares” (CUSICANQUI, 2015, p. 284).
Seus trabalhos são expressivos e racionais e indagam o tecido social, por
meio de personagens construídos na
singularidade de seus dramas cotidianos. Utiliza como exemplos Melchor
Maria Mercado e Jorge Sanjinés, observando que antes mesmo de haver a
disciplina de sociologia da imagem já
haviam registros, como por exemplo
os de Melchor Maria Mercado, que desenhavam a paisagem social e cultural
de todos os lugares da Bolívia, dando
bases à construção de um dos textos
mais contundentes sobre variegação,
mestiçagem, mercado interno e os
paradoxos do poder político na Bolívia.
Destaca-se a bem sucedida empreitada através de imagens (ilustrações).
Jorge Sanjinés, que produziu
audiovisual sobre a temática indígena na Bolívia e o veio nacionalista que
havia recaído sobre eles desde 1952.
Seus filmes revelaram que aqui não
só havia índios como racismo, violência, negação cultural. Mostra a falaciosa democratização movimentista
(de movimentos unificadores bolivianos que apagam histórias em prol da
democratização, do sentimento nacionalista e da sistemática capitalista)
movimentos estes que se empenhavam em abolir terminologias raciais da
linguagem oficial. Assim, enquanto o
trabalho indígena sustenta a estrutura
produtiva do país, o poder se constrói
sobre uma cidadania ilusória que en-

cobre novas formas de racismo e exclusão.
Esta mesma temática está cristalizada em trabalhos como os de:
a) Vicente Berneros - Ukamau;
b) Marcelino Yanahuya - Mallku; c) Reynaldo Yucra e Orlando Huanca - La nacion clandestina.
Cusicanqui é categórica ao afirmar a ocorrência de narrativas invisíveis,
utiliza a expressão “silêncios culturais”
para falar das condutas coletivas hegemônicas e do apagamento cultural
que a própria palavra escrita trouxe aos
povos andinos (seu recorte de pesquisa
é o planalto andino). Metaforicamente
descreve que a Bolívia é um país em
que os tempos são distintos e as idades
se dão as mãos, com a intenção de descrever os diferentes tempos e modos
de vida que coexistem naquele lugar,
oriundos da colisão entre colonizador
e colonizado, e propõe um desnudamento da trama étnica da dominação,
imposto pela matriz colonial.
Percebe que a oralidade é complexa, constrói pontes que se unem nas
brechas do ser (no sentido das formulações de identidade de cada um), pontes sobre brechas de classe, de hábitos
culturais e de geração. É uma relação
de escuta (de escutar e ser ouvido), o
exercício da história oral não é passivo,
não se dá somente por ligar o gravador
e transcrever os testemunhos. Esse tipo
de comportamento reforça uma passividade.
E percebe isso, a partir de seu trabalho em conjunto com Zulema Lehm,
com quem viveu uma experiência de 5
anos de escuta ativa, em um processo

que permitiu a possibilidade de serem
interpeladas, questionadas e transformadas, modificando sua compreensão
teórica das coisas, no sentido vital da
experiência subjetiva: “Em um único
livro, capturamos com Zulema Lehm a
experiência de cinco anos de escuta ativa, densa e cheia de meandros e altos
e baixos - também revivemos traumas e
dores -, que nos confrontava com a possibilidade de sermos desafiados, questionados e transformados, não apenas
em nossa compreensão teórica das coisas, mas no sentido vital da experiência
intersubjetiva.” (CUSICANQUI, 2915, p.
286, tradução nossa).

Criar e descobrir
Ainda sobre sua experiência em
conjunto com Zulema Lehm, que se
constituiu no livro Los artesanos libertarios y la ética del trabajo, Cusicanqui
deu-se conta de que tinha uma visão
sobre construção coletiva, que foi desconstruída no decorrer deste trabalho
de pesquisa.
Como mencionado anteriormente, a metodologia de participação
das entrevistas ativas permitiu que elas
fossem confrontadas com argumentos
contundentes de seus interlocutores,
expondo as visões geracionais de extrema importância, já que os panos de
fundo de seu contexto geracional era
diferente para cada participante, principalmente no que diz respeito às visões
sobre anarquismo (o livro baseava-se
na desconstrução da palavra anarquia
e o despertar da organização de trabalhadorxs bolivianos).
Sua visão sobre anarquismo,
política e sobre o trabalho confron43
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tou-se com as perspectivas dos interlocutores/entrevistados sobre as mesmas
temáticas, resultando em visões distintas. Essas pessoas com quem Silvia
trabalhou não eram um coletivo, passaram a ser de acordo com os encontros feitos para o objetivo de pesquisa.
Eram pessoas que haviam sobrevivido
uma vida de luta laboral e política sobre
seus direitos de trabalho e existência. É
natural que se identificassem com uma
visão mais que outras. Foi necessário
reconhecer essa pluralidade de visões,
que tanto faz parte do processo criativo como do reconhecimento na participação dessas outras visões, dentro da
montagem do trabalho de pesquisa. A
discussão sobre utopias anarquistas era
o produto da intervenção que propunham (montagem do livro), era preciso
reconhecer a intervenção de produção
da montagem (ou seja, a discussão e o
processo prévio a esta montagem) com
os interlocutores. Cita Susan Sontag:
“criar é descobrir” aludindo à montagem
de testemunhos que expõe a personalidade criativa e teórica, como também a
própria experiência vivida de ambas as
pesquisadoras.

O cinema e a inutilidade
da escrita
Nesse tópico, Cusicanqui aborda
a montagem criativa como metodologia para exploração da experiência da
história oral a partir da experiência de
seu documentário ficcional ‘Wut Walanti: Lo Irrepalable’ como exemplo de que
a montagem tem objetivo de abrir possibilidades reflexivas no espectador, já
que imagens diversas extraem novos
significados causando impacto senso44
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rial, emotivo e intelectual provocados
nos espectadores.
As entrevistas também ganham
vida e protagonismo quando as pessoas fogem da guia (de perguntas), essa
fuga deu nome ao seu trabalho “Wut
Walanti” quando no último dia o entrevistado mencionou e explicou o significado, origem e a relação com o massacre, temática do documentário ficcional.
Assim, ela o descreve [a pesquisa e o
trabalho do filme]: “Como uma pedra
quebrada, os mortos injustamente, os
inocentes massacrados, falam-nos das
fissuras do tempo do dano irreparável
que sofre a comunidade quando esses
crimes ficam impunes e da ferida moral que nos inflige o cinismo dos poderosos.” (CUSICANQUI, 2015, p. 291,
tradução nossa).
A descrição acima exprime sua
visão e dos entrevistados sobre o evento que ocorreu e que documenta, a autora assume preferência pela imagem
pois julga a palavra como inútil frente a
possibilidade da montagem criativa da
potência de denúncia e da captação da
indignação moral e coletiva, ainda que,
em linhas gerais, o vídeo (o audiovisual)
nem se discuta criticamente na Bolívia.
Seu afastamento da escrita se dá pela
facilidade com que o conhecimento racional legitima poderes, o que ocorreu
com um de seus livros (Oprimido pero
no vencidos), o qual repudia, pois a apropriação de sua escrita acabou por ter
sido feita por uma geração de intelectuais que flexibilizam a matriz de dominação e acabam reforçando exclusões
e a colonialidade. A imagem em movimento busca escapar dessa cooptação
da palavra escrita através de um diálogo direto com o público amplo. Em

seu mais recente trabalho: “Sueño en
el cuarto rojo” ela busca maiores interfaces metafóricas, por ser mais aberto,
pode ser facilmente identificado coletivamente a partir de suas percepções,
não percepções dadas, mas interpretadas a partir de um conjunto cognitivo
próprio individual-coletivo que permite
entender e reconstruir suas próprias
cognições e, portanto, narrativas.
O olho intruso como pedagogia [2012]

O surrealismo
A autora utiliza imagens como
principal expressão de seu trabalho
e também como função de registro e
comunicação da oralidade. Para Susan
Sontag, a fotografia é como sensação
surrealista, porque nos enfrentamos
com o paradoxo do tempo, o que foi
cristalizado naquele tempo e contexto
e o que se vê, olha, analisa, dentro do
quadro. É possível visualizar emoções,
em oposição ao texto, não há movimento, expressões faciais, a sinestesia da imagem.
Dentro dessa manifestação de
sentimentos que as imagens causam,
Cusicanqui recupera a Manqhapacha,
ou energia que se manifesta e exerce
sua irresistível e lúdica fascinação como
cerne da fotografia ou imagem e sua
essência paradoxal de confrontar realidades e causar reflexão no espectador.
É através da fotografia, ou da imagem
em movimento que se captura, com um
olho intruso, a câmera, a contradição
que coexiste dentro da realidade cultural, semiótica e histórica, onde coexistem
um presente e um “passado não digerido” a partir de códigos simbólicos que
podem ser identificados face à comuni-

dades urbanas e rurais que vivem juntas
num modo de vida paradoxal, (porque
se confrontam), mas permanecem puras, surrealistas no resultado ou interação.
É a partir desses sistemas culturais
coexistentes que ela define e utiliza a expressão Ch’ixi para ilustrar e argumentar
sua decisão acadêmica na apropriação
do termo, que seria mais adequado à
[do que] dialética, hibridismo ou sincretismo: “Ch’ixi refere-se literalmente
ao cinza manchado, formado por uma
infinidade de pontos pretos e brancos
que se unem para a percepção, mas permanecem puros, separados. É uma forma de pensar, falar e perceber que se baseia no múltiplo e no contraditório, não
como um estado transitório que deve
ser superado (como na dialética), mas
como uma força explosiva e contenciosa, que potencializa nossa capacidade
de pensamento e ação. Opõe-se, assim,
às ideias do sincretismo, do hibridismo
e da dialética da síntese, que estão sempre em busca do um, da superação das
contradições por meio de um terceiro
elemento, harmonioso e completo em
si mesmo.” (pág. 295 - tradução livre)

A sociologia da imagem
A prática da sociologia da imagem foi aprofundada por meio de sua
metodologia na universidade pública
em La Paz na disciplina de Sociologia
da Imagem. E consistia no trajeto da
consciência de ver > olhar (mirar) >
representar, aliando teoria e prática.
O exercício se dá a partir do olhar focalizado e do olhar periférico,
podem ser feitos a partir de “vagabundeios” etnográficos de rua. Por meio de
45
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descrição escrita ou diálogo horizontal
com as pessoas que serão fotografadas.
A câmera neste momento é um olho
intruso, começamos então a olhar <<o
olhar>> sobre outras pessoas. O curso
finaliza com a exposição de um ensaio
visual.

Outra versão do mercado
da imagem
Em suas disciplinas, a autora se abre
para a possibilidade do uso de imagens
de estúdios populares que não vendem
suas imagens. Imagens de celebrações
públicas ou privadas de fotógrafos que
ganham a vida oferecendo seus serviços
nas portas de entrada de eventos (matrimônios, festividades, etc).
Há um ponto de compras dessas
imagens em uma feirinha local. Antes de
mais nada, questiona-se primeiramente:
quem poderia querer comprar essas imagens? Entende-se, primariamente, que
o potencial comprador poderia ensejar
uma suplantação de identidade com o
que havia na foto, várias delas eram de
construções, então poderia haver um
sentimento de projeção de propriedade
daquelas construções.
O objetivo era fazer o exercício
do olhar sobre o universo social representado através da construção de uma
história com três a cinco fotografias e
fazer conexões entre ideias do social
com a teoria sociológica clássica, muitas
reflexões surgiam, mas principalmente
surgiam fissuras no saber acadêmico,
surgiam relações assimétricas, o olhar
do desprezo, mundos silenciados quanto mais verbalizados através dos choques de realidade entre os alunos e as
imagens.
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Posteriormente surge a hipótese
das fotos serem como illas do ritual de
ch’alla (illas são objetos ao redor dos
quais as pessoas jogam bebida alcoólica, simbolizando um agradecimento
ou desejo) passando a ser também
uma projeção de desejos, já que nessas imagens há representações de
matrimônios, formaturas, casas, construções, comércios e etc. Ou seja, o
comprador toma a foto como símbolo
de desejo para o ritual de ch’alla.
Os resultados de tais exercícios possibilitaram o surgimento de
um grupo de estudos com os participantes da disciplina como uma espécie de continuação de investigação na
perspectiva da pedagogia da imagem
com uma pegada mais corporal e
política em sua temática de discussão.

Fotografias do fazer
Depois de trabalhar no livro
Princípio Potosi Reverso, a autora teve
a oportunidade de trabalhar em uma
casa semi arruinada, fazer hortas num
espaço que estava desqualificado, em
estado decadente, a fotografia passou
de olho intruso para ser um acompanhante quase que ritual do trabalho feito
naquela casa. Um marco de concepções
e conceitos que iam se produzindo enquanto grupo.
Traçando um paralelo entre Nova
York e Paris que foram mecas da fotografia e da discussão sobre fotografia, com
debates teóricos e políticos. Cusicanqui
conclui que o momento comunitário
ajuda a manter a integridade e singularizar a consciência individual e assim
exercer um olhar crítico como resistência às mensagens e códigos da modernidade alienada (aqui simbolizadas pela

discussão e fazer fotográfico individualista de NY e Paris). A partir do confronto
entre realidades, a fotografia faz parte do
fazer e o fazer se torna cristalizado dentro
do quadro.

A epistemologia como
ética
O trabalho manual permitiu que se
criasse um ambiente em que se contradizem os pólos epistemológicos e éticos
que permeiam o surrealismo, o existencialismo e a semiótica exploradas através
da polis e da comunidade. A polis, representada pelo lado da divisão direita, masculina, da escrita e pensamento racional
ou kupi e a comunidade pela esquerda,
feminina e sombria (imagem e trabalho
corporal) ou ch’iqa.
Também se relacionam e se confrontam o alaxpacha - diurno, exterior
e visual - e o manqhapacha - auditivo,
sinestésico de dentro e debaixo, que se
associaram ao inferno, com a terra e com
o submundo. A epistemologia ch’ixi “consistiria em abrir e ampliar esse terceiro
espaço, tecendo os dois mundos opostos
em uma trama dinâmica e contenciosa,
em que ambos se interpenetram sem jamais se fundir ou hibridizar. Esse taypi ou
zona de contato é o espaço ch’ixi de uma
estrutura de opostos complementares. Lá
a teoria se confunde com a prática, a comunidade autopoiética é realizada e pensada, desejada e evasiva, já realizada na
única energia do desejo”. (CUSICANQUI,
2015, p. 302 - tradução nossa).
No plano político busca-se uma
área comum para a prática de bom governo e bem viver, conhecimento corporal
e intersubjetivo, no trabalho busca-se o

fazer conhecendo com o corpo e autoconstrução através do diálogo com a matéria,
conversas (práticas reflexivas conjuntas);
utilizando o silêncio da palavra, e o visual/
sinestésico como expressão dominante
culminando em uma ética do fazer. As imagens abaixo mostram as fotografias do
fazer dentro desse trabalho de reforma
que tornou a fotografia um acessório do
fazer e da troca de conhecimentos dentro
da construção/autoconstrução do espaço
e do ser:

Fonte: CUSICANQUI, 2015, p. 303
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Material de suporte:
GUIA DE LEITURA

MAPA MENTAL

2° ENCONTRO VIRTUAL

3° ENCONTRO VIRTUAL

Participantes do círculo de leitura

Contribuições do
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Círculo de
Leitura

Ana Claudia Duarte Cardoso - Coordenadora
Bruno Pena Vieira / Bolsista - PIBEX
João Pedro Gomes
Marcus Enzo de Souza Lima
Bruna Gomes Ribeiro Santos
Heloísa Costa Assunção
Jose Evilazio Britos Nunes
Isabela Avertano Rocha
Luna Bibas
Felipe Costa de Almeida
Camila Moura Rocha
Rayssa Pimenta
Ana Claudia Duarte Cardoso
Bruno Vieira
Adriana Alves de Lima
Aryane de Paula Gondim
Maria Beatriz Aragão Andrade
Bruna Gomes Ribeiro Santos
Carlos Eduardo Lima Leão de Araújo
Daniela Vasconcelos de Lima
Edenilda Negrão
Evilyn Cruz Espinheiro
Giuliana Lima
Jesus Silva
Juliana Santos Arruda
Junior Rolo
Márcia Cristina Ever de Almeida
Marcus Enzo de Souza Lima
Nathália Canêdo de Lima Silva
Paloma de Oliveira Santos
Pedro Miranda
Rayssa Pimenta
Roberta Safira
Taynara Gomes
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Desafio Final

Exercício compartilhado

No padlet do grupo foram abertas colunas para inserção de registros e comentários sobre lugares/situações representativas do processo de colonização que
a autora discute no nosso contexto. É premissa para a tarefa que seja possível conseguir os registros na internet, em respeito às condições sanitárias impostas pela
pandemia de Covid-19. Sugere-se que os participantes observem como os espaços/
temas sugeridos aparecem na mídia contemporânea e como vêm sendo representados no decorrer do tempo.
Diferentes perspectivas para analisar o objeto escolhido:

Temas sugeridos:
1. O lugar de abastcimento;
2. Espaços da festa;

1° CÍRCULO DE LEITURA : SOCIOLOGÍA DE LA IMAGEN

a) Sob o ponto de vista da elite (ou do
agente colonizador): 1. O lugar de abastecimento pode ser representado por
registros do supermercado, da loja de
conveniência, do shopping (vídeos e
material publicitário); 2. Espaços da
festa terá registros de lugares onde há
música, dança (clube, boite, show ). 3. O
espaço do encontro poderá ter registros
do clube, da casa, do prédio, do bar, do
restaurante. 4. Arte poderá ser registrada em fotos, pinturas, músicas, formas
de vestir, etc. 5. O tempo linear, do relógio e da eficiência.
b) Sob o ponto de vista dos grupos populares (o colonizado): 1. O lugar do abastecimento pode ser a feira e o mercado.
Observar o que é enquadrado na cena;
como foram feitas essas representações;
quem aparece nessas representações
(vídeos e postagens); 2. Espaços da
festa, representado por registros manifestações populares (na praça, na rua,
nas casas de aparelhagem, rodas de
carimbó, nas casas). 3. O espaço do encontro, representado por registros de
espaços públicos (orla, o rio, a praia, a
praça, a rua). 4. Arte poderá ser registrada por fotos, pinturas, músicas, moda,
mas também pelo grafite, arte de rua,
cartazes, fotos, vídeos. Observar como o
tema do registro é apresentado (se romantizado, distorcido, realista, etc.). 5. O
tempo da natureza, dos ciclos, da cultura, do cotidiano.

Após selecionados os registro
analisar: se e como ocorre manifestação
de desvalorização da cultura popular,
racismo, machismo, lgbtfobia, capacitismo, e outras formas de intolerância.
Levantar diretrizes sobre como
poderíamos construir novas representações a partir de um contato mais
informado sobre a realidade (menos orientado pelos veículos de dominação):
como deveria ser feita a observação, a
escuta do outro, como deveria ser manifesto o respeito à natureza, à cultura,
qual a contribuição das estratégias de
educação.
As colunas foram alimentadas
com uma sequência de registros (fotos,
vídeos, desenhos, etc.), seguidos de comentários (análise). As análises foram
discutidas na reunião subsequente do
grupo, sendo complementadas pelas
diretrizes. Após a conclusão deste ciclo
o conteúdo do padlet será foi divulgado
em formato PDF como contribuição do
projeto de pesquisa para a sociedade.

3. O espaço do encontro;
4. Arte local.
5. O Tempo.
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Síntese da discussão

Círculo de leitura
construído
O lugar do abastecimento
Mercado e feira: as intervenções
propostas para a feira do Ver-o-Peso tendem a transformá-la em um mercado,
em que muda a lógica de operação, com
redução da flexibilidade do espaço e das
pos- sibilidades de improviso e de acordo entre os feirantes. A proposta de espaços mais fechados (transição da banca
para o box) também modifica condições
de iluminação e ventilação, sem que
nenhuma simulação ou demonstração
seja feita para explicar como será o novo
desempenho. Há maior preocupação
em adequar o espaço ao padrão de higiene e de uso de pessoas brancas que
podem consumir nestes termos, do que
com o feirante, com o fornecedor ribeirinho, ou o consumidor de menor renda.
Recomendação: abordar uma feira
popular sob suas múltiplas dimensões,
para compreender a riqueza de fluxos e
de possibilidades sociais, e então avaliar qual o suporte físico mais adequado
para a manutenção da sua identidade.
Atentar para o racismo e par o discurso
colonizador da narrativas técnicas.
Shopping: alternativa climatizada,
higienizada e higienista. Tendência de
absorver todos os tipos de atividade até
a feira de orgânico. Mas tem custo da estrutura e o direcionamento para um tipo
de consumidor. Foram citados os casos
60

de expulsão de jovens negros em grupo
de shoppings no período pré-pandemia, os jovens procuravam outros espaços
de aglomeração e a elite conservadora
que frequenta estes espaços os manteve
controlados para seu uso. No entanto, há
pressão para conversão dos espaços de
orla que são multifuncionais e inclusivos
para usos exclusivamente de lazer.
Recomendação: após a pandemia
a lição de que ambientes de abastecimento abertos, que não pro- movem
grandes aglomerações são necessários nas cidades. Estruturas específicas
para uma atividade são socialmente
muito caras, observar a monofuncionalidade é típica dos espaços da elite
enquantoamultifuncionalidadeprevalecenosespaçospopulares.Atentarparaopoderdossímbolos.
Feiras, portos e espaços populares: Após longo período de abandono
pela administração pública espaços
populares como o Porto do Sal ou o
Porto da Palha, tiveram a manutenção
assumida pelos próprios usuários, o
que favoreceu uma leitura estética do
improviso e do remendo. Esse ciclo de
abandono levou à justificativa de que
estes espaços precisam ser saneados,
sem que se reconheça suas múltiplas

apropriações (caso do Porto da Palha,
usado pela população ribeirinha). A estética dos grupos populares é associada
à carência, ao perigo, à precariedade,
sem que haja esforço para identificar o
que é necessário atender para melhorar
as condições de apropriação cotidiana.
A opção mais comum é a substituição
das estruturas, e implantação daquelas
tipologias que são utilizadas comercialmente, de mais fácil implantação para
as empresas (concepção referenciada
pelos padrões de consumo da elite). Há
uma grande incompreensão sobre a importância do trabalho dos ribeirinhos,
extrativistas e agricultores familiares
para o abastecimento das feiras e mercados, e da população em geral. O impacto da Covid-19 mostrou a magnitude da
informalidade na economia brasileira, e
o quanto é tendenciosa a utilização das
demandas da elite para a produção ou
intervenção nos espaços das cidades.
Observar o caso da proposta para a
área do Mercado de São Brás em Belém,
onde a maquete eletrônica mostra uma
redoma de vidro onde hoje acontecem
as demonstrações de skate e as batalhas
de rap, que são manifestações da cultura e do esporte popular. O espaço público é privatizado, segundo uma solução
altamente ineficiente para o clima local,
para viabilizar mais espaço de consumo para a elite (climatizado), enquanto
no exterior as palmeiras imperiais, são
a proposta de embelezamento da área
sem fornecer nenhuma sombra.
Recomendação: observar o processo de produção e manutenção de
estruturas físicas como uma estratégia
política, que pode desqualificar e justificar a substituição de tipologias e espaços que precisariam de investimento

para continuar como são. Atentar para o
poder dos símbolos na difusão de ideologias.

O espaço da festa e do encontro
Contradição entre expectativa e
discurso em relação à natureza: o relato da transformação ocorrida na área do
Igarapé Castanhal, na cidade de Castanhal. Atualmente o rio tem somente sua
nascente protegida pelo Parque Ibirapuera, no passado ele era utilizado
pela população de muitas formas, e
mesmo inserido na área central, próximo à Prefeitura e à área comercial, era
usado pelas pessoas para lavar roupa,
tomar banho, socializar. Hoje nesta área
o rio foi canalizado, e onde mantém seu
leito natural sofreu ocupação informal.
A população vê o processo como signo
de progresso, mas sente saudades do
rio, quer que a cidade cresça e viaja 15
km para ter acesso a estruturas artificiais
de um balneário que tem acesso pago,
com estrutura de serviços (restaurante,
espaço para piquenique), para ter acesso ao banho. Na vila do Apeú o rio ainda
está disponível ex- atamente como era
o Igarapé Castanhal, passa pelo quintal
de casas e permite que seus moradores
tomem banho de rio, socializem na beira do rio, e essa estrutura de lazer não
existe de outra forma (praça, parques e
outros espaços públicos). A aceitação
de que os rios urbanos são destinados
a receber dejetos e lixo não considera
a importância dos rios para os grupos
populares (fonte de alimento, área de
drenagem natural, espaço de trabalho,
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lazer, sociabilidade), e que isso não é resolvido em equipamentos como praças
e parques, especialmente quando nem
arborização ou mobiliário estes espaços recebem. Nas áreas onde os rios
são suprimidos não há equipamentos
ou quando há, eles são inadequados e
insuficientes. Também não há solução
de drenagem para água acumulada nas
áreas que deveriam estar livres, que são
várzeas do rio. Outra experiência não
reconhecida é a da chuva. Há poucas
estruturas que permitam as pessoas
observarem a chuva, se protegerem
dela ou interagirem com ela, apesar da
chuva ser um fenômeno cotidiano nas
cidades da região.
Recomendação: observar as
práticas locais, e avaliar o quanto regular processos pode ser mais adequado
do que promover intervenções físicas.
A intervenção física e a ocupação podem expressar valores simbólicos de
outros contextos, e uma vez impostos,
agir como vetores de aculturação e colonização.
A monofuncionalização e fuga
do padrão: a transformação das margens de rio em orlas ou a canalização
dos igarapés elimina as poli funcionalidade do rio, distancia a população da
água, aumenta a dependência de renda para o lazer compatível com a identidade cultural regional. Por outro lado,
nas pequenas comunidades ribeirinhas
que ocupam apenas a margem do rio,
a estiva é o local do encontro (o espaço público), para onde convergem
todas as edificações (residências, igrejas, esco- las). Em muitas vilas e comunidades já está em curso a substituição
das estivas de madeira por pon- tes de
concreto, que são ampliadas, formando
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píers onde há recursos (como na frente
à igreja, que também é onde tem a antena para acesso à internet), criando o
espaço a aglomeração dos jovens. As
políticas preveem soluções padrão para
as comunidades, inclusive a provisão
de poços naquelas que estão na beira
de grandes rios, literalmente sobre a
água. As propostas prontas oriunda de
Brasília não admitem a supressão do
poço, que não pode ser feito na várzea,
e não redirecionam este recur- so do
poço para outra coisa que seja realmente necessária, como o tratamento
e armazenamento da água captada do
rio. Os técnicos não conseguem entender a imagem da vila sobre palafitas.
Recomendação: flexibilidade, capacidade de observação e confiança no
conhecimento local podem resultar em
melhor utilização de recursos públicos
e privados.
A homogeneização: a linguagem
das redomas de vidro, das paradas de
ônibus tubulares vem do sul, e os viajantes do sul visitam a Amazônia em
busca do exótico, de novos odores, sabores e ex- periências, mas a elite local
demanda a imagem do que considera
igual ao desenvolvido, os outros signos
são tomados como não desenvolvidos,
insatisfatórios. É preciso que haja reelaboração e aperfeiçoamento, mas para
melhor atendimento de quem já utiliza os espaços, e maior inclusão, e não
para elitização e homogeneização dos
espaços públicos, abertos ou fechados.
Isso promove a exclusão pela renda, a
gourmetização. Todos os marcos arquitetônicos de Belém são alinhados
com este padrão de Amazônia Gourmet (Hangar, com vidros belgas, Parque do Utinga, Estação das Docas, etc.),

persegue-se um padrão de desenvolvimento que não é autêntico ou viável
nesta real- idade. Promove-se o desenraizamento como sinônimo de desenvolvimento, que não instrumental- iza a
vida para a criação de uma cidade mais
acessível e democrática; criam-se novos
híbridos, que são pautados mais pelos
símbolos do que pela busca de melhorias nas condições da vida real! Não é
deixar como está, é compreender o que
realmente pode ser feito em termos de
aperfeiçoamento de tipologias, sistemas construtivos, tecnologias, gestão
de processos, evitando colocar ambulantes em um prédio de muitos andares distantes do fluxo, por exemplo.
Como fazer a população ter algum discernimento sobre o que é apresentado
como moderno, que causa admiração
mas é mais caro ou não atende todos
os grupos sociais? Como explicar que é
preciso ter mais atenção aos parâmetros impostos pela natureza aqui do que
em outras regiões. Como fazer a população deixar de tomar como referência
os outros lugares e admirar o que funciona e dá conforto e prazer aqui. Como
defender um espaço que exclui e que
substitui algo que antes atendia os grupos populares?
Recomendação: não tomar revistas, fotos, manuais como referência.
Observar a re- alidade e compreender
as necessidades locais para intervir com
compromisso social.

A arte local
O poder das representações: um
paralelo entre o trabalho de dois fotógrafos paraenses, um de orientação

popular e outro inserido em grupo social de renda mais alta, revela olhares
mui- to diferentes da área do Ver-o-Peso, uma representação exclui pessoas e
mostra um casario que poderia existir
em qualquer cidade brasileira com centro histórico. A outra mostra animais e
as pessoas no seu trabalho cotidiano
na mesma área, com personagens e
movimentos que co- municam o que
realmente acontece por lá. Discute-se
a visão colonizadora, que busca uma
as- sepsia, que neste sentido é também
racista. Por outro lado, a produção de
maquetes eletrôni- cas, ou de realidades
virtuais é seletiva, repleta de referências externas que são assumidas como
melhores por quem as propõe ou produz. Há muita ênfase na perspectiva do
consumo, da dinâmica econômica formal, na associação com lugares que são
vistos como elegantes, mas frequentemente onde as condições sociais e ambientais são muito diferentes. Manter
uma re- doma de vidro climatizada em
Belém gera custos que selecionam seus
futuros frequentadores.
Recomendação:
as
representações são repletas de subjetividades, é preci- so compreender as motivações de quem as produz. Não existe
neutralidade.

O tempo
O tempo no espaço público e no
lugar de acesso público: tecendo paralelos entre a praia do Tucunaré, exemplo de um espaço de livre acesso, e o
Shopping de Marabá, um espaço privado
de acesso público, observa-se que a maneira como o tempo é gasto é muito difer63
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ente. O encontro no shopping é visto como
tempo produtivo, da perspectiva capitalista, porque envolve consumo ou a difusão
de valores da sociedade capitalista, enquanto o tempo na praia é livre, tempo do
ócio. Há também a discussão dos tempos
da natureza, pois a praia só está disponível em certos meses, durante a vazante do
rio, quando os sedimentos estão expostos.
Nessa época há famílias que mudam para os
bancos de areis, levam fogão e geladeira,

e passam um mês na praia. A população
não sabe que há risco da praia desaparecer se acontecer a construção de uma
hidrelétrica. A praia é a única fonte de
divertimento gratuita nos finais de semana, lugar de caminhada e encontro. Se
a hidrovia começar a funcionar as praias
desaparecerão em outras cidades do Tocantins, o progresso provocará uma ruptura nos modos de vida, não prevista ou
reconhecida. A energia será direcionada
para outros lugares, e na região restarão
os riscos biológicos e sísmicos (há indícios geológicos de que ocorrem abalos na
região).
Recomendação: o horizonte das intervenções deve considerar o tempo que
a Terra levou para formar aquele contexto
/ lugar. Não é recomendável reduzir a vida
à experiência e à comodidade humanas,
melhor ajustar a experiência humana aos
tempos e ritmos da natureza, que é abundante e democrática.
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EQUADOR
Território que foi ocupado por povos indígenas que
foram incorporados ao império Inca durante o século XV,
e colonizado pela Espanha no século XVI. Tornou-se independente da Espanha em 1820, como parte da Colômbia,
e em 1830 proclamou sua independência. A língua oficial
do país é o espanhol (93%), mas 13 linguas nativas são
reconhecidas, das quais a principal é o Quechua (4,1%).
É o 17º dos países mais megadiversos do mundo, com animais e plantas endêmicos, e quatro grandes biomas (Costa, Serra, Amazônia e Ilhas Galápagos). O país reconhece
a pluridiversidade de povos, e conta com 72% de sua população de mestiços de indígenas com outras raças, 6% de
população branca, 10% de população de origem africana,
e 7% de indígenas. O país foi o primeiro no mundo a
reconhecer os direitos da Natureza, ou os direitos ecossistêmicos.
Duas cidades concentram 2,7 milhões de habitantes,
Quito e Guayaquil (são um pouco maiores do que a Região
Metropolitana de Belém), e apenas 3% da população vive na
região da selva amazônica, onde estão as reservas de petróleo,
que foram usadas por Correa para financiar a nova infraestrutura que articulou o território do país (que é dividido em vinte
províncias); na sua gestão a dívida externa foi questionada, e
houve redução da pobreza e do desemprego no país. A partir de 2017 o governo neoliberal, de Lenin Moreno, reduziu o
gasto público, reduziu impostos, dolarizou a economia, dentre outras medidas, para atrair capital estrangeiro, e reduziu
o subsídio do combustível afetando duramente os povos indígenas. Infelizmente o país, que conta com vulcões ativos e
risco de abalos sísmicos, em 2020 teve sua população severamente afetada pela pandemia de Covid-19.
(Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/Ecuador e depoimentos de habitantes do país,
e https://covid19.who.int/region/amro/country/ec)
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Resumo da obra

BUEN VIVIR
Buen Vivir: é a tradução para o
espanhol da expressão Quechua “Sumak
Kawsay”, língua em que este conceito
foi criado. O tradutor do livro (Tadeu
Breda) informa em nota que de acordo
com o dicionário Quechua-Espanhol Shimiyukkamu Dicionario Kichwa-Español,
publicado pela Casa da Cultura de Ecuador
em 2007, sumak significa hermoso, bello,
bonito, precioso, primoroso, excelente;
kawsay significa vida. Sumak é traduzido
então como “bom, melhor”, e kawsay como
“viver”. O tradutor esclarece que apesar
disso, a escolha da tradução é também
política e não linguística, e Bem viver em
português aproxima-se mais de Buen Vivir,
e que melhor mesmo é manter a expressão
em espanhol, para evitar mais alteração de
significado na tradução para o português.
Ele também esclarece que a expressão Buen
Vivir é usada no Equador e a expressão Vivir
Bien é usada na Bolívia, e Bem Viver é a
expressão em uso no Brasil. O importante
é manter a coerência com os princípios
do Bem Viver de respeito à pluralidade de
expressões utilizadas pelos povos e culturas
que adotam a filosofia apresentada nesta
obra.
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CAPÍTULO I
Aprender o
caminho
do inferno para dele se
afastar
No primeiro capítulo da obra, Alberto Acosta expressa uma espécie de
manifesto sobre os objetivos políticos
do Bem Viver, argumentando em favor
do Bem Viver como a construção de
“uma oportunidade para construir coletivamente uma nova forma de vida”.
A base do que conhecemos
como Buen Vivir, no Equador, ou Vivir
Bien, na Bolívia, surge a partir das mobilizações e rebeliões populares das últimas décadas, especialmente a partir
dos mundos indígenas equatorianos e
bolivianos, e tem como ponto central a
defesa de uma relação harmoniosa entre os seres humanos e entre estes e a
Natureza. Fundamental a este conceito
é a tentativa de superação do modelo
tradicional de desenvolvimento e seus
múltiplos sinônimos, qual seja os modos de produção e de vida importados
dos países de capitalismo central, e a
introdução de uma visão mais plural,
que dê conta da diversidade da qual a
própria sociedade é constituída. Nesse
sentido, a visão de mundo dos marginalizados pela história, no caso em
questão dos povos e nacionalidades
indígenas, oferece um ponto de partida
para se pensar em relações pessoais e
com a natureza que ultrapassem as re-

strições daquelas relações postas pelo
capitalismo.
O exercício é complexo. Trata-se
não apenas de incorporar o Bem Viver
nas Constituições, como o fizeram recentemente o Equador e a Bolívia, mas
de transformar a lógica operante das
coisas. Para Acosta, isso significa uma
superação do capitalismo. Não implica, no entanto, que devemos esperar
o “fim do capitalismo” para, então, tornar o Bem Viver uma realidade, mas sim
destacar as diferentes manifestações
do Bem Viver que continuam presentes
no nosso dia a dia.
A complexidade desta tarefa advém, em grande medida, porque para
entender o conceito em sua completude, precisamos recuperar a cosmovisão dos povos e nacionalidades, isto
é, as formas como estas comunidades
enxergavam o mundo. O desafio é, inclusive, linguístico, uma vez que o termo Buen Vivir tem origem no kichwa
(sumak kamsay) e as suas versões em
espanhol ou português trazem consigo
uma compreensão diferentes daquela
dadas pelos povos que originaram a expressão.
Um elemento chave para iniciarmos o entendimento do Bem Viver é
partir da premissa de que “o centro das
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atenções não deve ser apenas o ser humano, mas o ser humano vivendo em
comunidade e em harmonia com a Natureza”. Isso implica questionar o antropocentrismo que, em grande parte, sustenta a visão de mundo ocidental desde
a Antiguidade. Queremos dizer com isso
que para o Bem Viver a organização da
vida deve ser biocêntrica, isto é, orientada a partir de uma visão que entenda
que ser humano e Natureza não estão
dissociados e compõem um mesmo
sistema. É neste sentido, por exemplo,
que a Constituição do Equador de 2008
reconhece a Natureza como um sujeito
de direitos, e a Constituição bolivariana
de 2009 outorga um posto importante à
Pacha Mama, ou Mãe Terra. Ainda que,
como destaca Acosta, a inclusão destes
conceitos à Constituição dos referidos
países não implique necessariamente
em uma mudança imediata da ordem
operante, é necessário reconhecer a importância destes feitos, que subvertem
a lógica da Natureza enquanto reserva
de valor e a interpretam como um elemento fundante e essencial para a manutenção da vida; sem ela, colocamos
em risco a nossa própria existência.
Aprender o “caminho do inferno”
é, portanto, entender a lógica operante
do sistema vigente, suas falhas e o que
não fazer, para, então, “dele se afastar”.

CAPÍTULO II
O bem viver, uma proposta global
No segundo capítulo do livro,
Acosta traz algumas reflexões sobre
o potencial do Bem Comum em um
contexto global, argumentando que
este pode servir de plataforma para
discutir e repensar os efeitos das mu74
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danças climáticas e as crescentes marginalizações e violências sociais. Para
isso, o autor colocar que o Bem Viver
questiona o conceito eurocêntrico de
bem-estar e reconhece que, além das
contribuições indígenas, a ideia bebe
também de fontes ecologistas, feministas, cooperativistas, marxistas e humanistas.
Compreende-se, a partir destes
diferentes pontos de vista, a insustentabilidade do estilo de vida dominante
a nível global. A ideia de crescimento
exponencial pautada pelo capitalismo
nega a realidade de que os bens naturais do planeta são esgotáveis e, ainda,
não promove o prometido desenvolvimento ou progresso para aqueles que
seguem as “regras do jogo”. Ao contrário, a lógica do consumo que permeia
e orienta as relações sociais no mundo
capitalista acirram cada vez mais as
desigualdades socioambientais. E numa
tentativa de corrigir esse rumo, colocamos a expectativa de transformação
na técnica, isto é, consideramos que ao
mudar o modo de produção (reduzindo
consumo de água, gerenciando melhor os resíduos, por exemplo) estamos
solucionando o problema. Esta forma
de lidar com a questão desconsidera,
de forma consciente, que a técnica faz
parte do processo de valorização do
capital e ensejo ao consumo. É na esteira desta lógica tecnicista, por exemplo, que nascem movimentos como o
“capitalismo verde” ou “ecocapitalismo”,
que coopta o discurso da sustentabilidade e o maneja de modo a mudar a
forma, mas não substância das coisas. O
modus operandi do capitalismo segue
sendo o do consumo desenfreado.

A partir desta constatação, Acosta
faz duas provocações para pensarmos
em outras vias de desenvolvimento:

CAPÍTULO III

1.
Qual é a “forma social” implícita
nos avanços tecnológicos aparentemente democratizadores, aos que deveríamos aderir?

O Desenvolvimento: da
Euforia ao Desencanto

2.
Será possível que, a partir da atual
crise do capitalismo, chegue-se a uma
nova organização civilizatória que permita reconstruir outros tipos de E

Neste capítulo o autor explica
que o desenvolvimento não funcionou
e tornou-se obsoleto. Desde meados
do século XX as pessoas acreditaram
em “desenvolvimento”, perseguindo-o,
trabalhando para chegar nele ou buscando vivê-lo.
Esse desenvolvimento foi compreendido como progresso: um processo por
meio do qual seres humanos buscam
satisfazer da melhor maneira suas necessidades. E no discurso do presidente
Harry Truman (EUA) por ocasião da abertura do segundo mandato em 1949,
o desenvolvimento foi institucionalizado e parte do mundo foi definida como
subdesenvolvida.
A ideia era disponibilizar os
benefícios de avanços científicos e progresso industrial dos EUA para melhorar
essas regiões, tirar as pessoas da miséria
e da pobreza. Através do aparato tecnológico e de conhecimento científico
dos países industrializados e desenvolvidos, as pessoas produziriam a partir “de seu próprio esforço” alimentos,
vestimentas, materiais de construção e
o que fosse de necessidade delas. Com
a ajuda de empresas, capital privado, a
agricultura e mão de obras oriundo dos
EUA.
Nesta linha de pensamento os
EUA e as nações industrializadas estavam “no topo da escala social evolutiva”
e serviriam de referência para que out-

Menos do que propor alternativas definidas, o autor coloca o Bem Comum como
um ponto de partida para pensar nestas
questões. Através dele é possível repensar o sentido da razão capitalista e dos instrumentos pelo meio dos quais ela opera
na vida. Citando a economista mexicana
Ana Esther Ceceña, ele argumenta que o
esforço deve estar dirigido às “substâncias” antes que às formas (instituições
ou regulações). Acosta busca, portanto,
instigar a nossa imaginação para a construção de uma utopia realizável. A inexistência de uma trilha predeterminada,
na sua leitura, não é um empecilho, mas
a libertação de visões dogmáticas, incontestáveis, e, nessa ordem, a possibilidade
de imaginar e realizar outro(s) caminho(s)
para uma vida digna que garanta a todos
os seres – humanos e não humanos – um
futuro. Estados e renovados espaços locais e regionais, para, então, construir
democraticamente espaços globais democráticos, enfim, outros mapas territoriais e conceituais?

75

DIÁLOGOS SOBRE DIVERSIDADE

ras sociedades seguissem seus passos
em busca do desenvolvimento. Acosta
destaca em seu texto, que esta posição
tornou-se uma nova forma de imperialismo.
Desde então, o desenvolvimento
tornou-se uma meta global que implicava a difusão do modelo de sociedade
norte-americano (herdeira de valores
europeus). Acosta recorda o economista
basco Koldo Unceta, para quem Adam
Smith inaugurou a discussão sobre desenvolvimento, aproveitando as contribuições de outros pensadores mais
antigos, que já haviam discutido a tomada de decisões com o objetivo de se
obter maior prosperidade para cidades,
países, reinos. No século XVIII, esta visão
foi universalizada, isto é, “capaz de superar as visões particularistas mediatizadas por crenças locais”, justamente
pelo desejo de todos de alcançar um
espaço confortável para si e seu meio, a
partir de uma perspectiva de prosperidade.
Mas, essa visão criou diversas
dicotomias - rico-pobre, desenvolvido-subdesenvolvido,
civilizado-selvagem, centro-periferia - e propiciou o
surgimento de projetos, financiamentos, metodologias, manuais, que ensinavam o caminho de como superar os
polos negativos dessas dicotomias, em
direção ao almejado desenvolvimento.
Durante a guerra fria inventou-se o terceiro mundo, e tanto países de esquerda
quanto de direita se propuseram o desafio de alcançar o desenvolvimento, ou
algo mais próximo do que compreendemos hoje como desenvolvimentismo. “Em nome do ‘desenvolvimento’,
os países centrais ou desenvolvidos nossos grandes referenciais - lançaram
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mão de operativos de interferência nos
assuntos internos dos países periféricos
ou subdesenvolvidos” (pág. 47). No jogo
geopolítico, as potências de cada lado,
passaram a proteger seus aliados e a influenciar os movimentos das potências
rivais.
Diversos mecanismos foram criados para tirar os países do subdesenvolvimento, como o FMI e o Banco Mundial ou mesmo ações militares, onde os
países considerados atrasados colocavam em prática políticas e instrumentos
para sair do atraso. No entanto, poucos
países subdesenvolvidos, de periferia,
puderam alcançar o almejado desenvolvimento, e questiona-se sobre os que
chegaram a este patamar, se de fato são
exemplos de desenvolvimento.
América Latina criou revisões
contestadoras do desenvolvimento,
porém não ofereceu propostas ou alternativas à essa visão. Embora as revisões
tenham contribuído para o debate, não
conseguiram atacar os núcleos conceituais da ideia de desenvolvimento, como
por exemplo, o progresso linear expresso pelo crescimento econômico.
Entendeu-se, portanto, que o
problema residia no conceito, pois
como proposta global e unificadora,
tinha como produto a negação do que
é próprio dos povos subdesenvolvidos.
Contudo “a reedição dos estilos de vida
dos países centrais, é irreproduzível em
nível global” (pág. 50). Trata-se de um estilo de vida consumista e predador que
coloca em perigo o equilíbrio ecológico.
Houve um momento em que o
desenvolvimento passou a ser questionado como um “mau desenvolvimento”
já que não superou problemas como
a falta de alimentos. Nos sistemas ba-

seados em eficiência, que maximizam
resultados, reduzem custos e acumulam capital incessantemente “vale tudo”
para que os resultados esperados sejam
alcançados independentemente das
consequências, como a devastação social e ambiental, aceita-se a mineração
mesmo sabendo que ela aprofunda a
acumulação extrativista herdada da
colonização (uma das causas diretas do
subdesenvolvimento).
Passamos a negar nossas raízes
e emular realidades desenvolvidas, importamos a ciência e tecnologia que
normatizam e organizam as sociedades,
nesse fazer, tudo se compra e tudo se
vende: “Para que o pobre saia de sua
pobreza, o rico estabeleceu que, para
ser como ele, o pobre deve agora pagar
para imitá-lo: comprar até seu conhecimento, marginalizando suas próprias
sabedorias e práticas ancestrais” (pág.
52).
O termo desenvolvimento reduziu-se, ao se posicionar entre o economicismo e todas as outras dimensões da
existência social, ou seja, dependendo
de quem se apropriava do termo, ele
passava a ter uma dimensão lógica distinta. Por esse motivo, busca-se superar
esta concepção de desenvolvimento
pensando em alternativas a esse desenvolvimento entendido como realização
de progresso.

Civilizado-selvagem, uma
dicotomia perversa
O questionamento da ideia de desenvolvimento, automaticamente exige
uma revisão da ideia de progresso surgida na Europa há 500 anos, que nutre

valores expansionistas e destrutivos. E
para isso é necessário que entendamos
melhor o cenário de quando o europeu
chegou na América e impôs um imaginário do civilizado versus o do primitivo. Nesse ponto surgiu a tríade da colonialidade: a colonialidade do poder,
do saber e do ser, ainda presentes em
nossos dias e que explica a organização
do mundo. Nesse processo também se
consolidou a visão do ser humano por
fora da natureza, e uma compreensão
de natureza que não considera a humanidade como sua parte integral, abrindo
um caminho único para sua dominação
e manipulação.
Grandes pensadores históricos,
como Francis Bacon e René Descartes
trataram a natureza a partir desta mesma visão, e influenciaram o desenvolvimento das ciências, da tecnologia e da
técnica. Assim como a igreja também foi
influenciadora da sociedade através dos
séculos. Sabe-se que o projeto expansionista europeu previa a exploração de
recursos naturais e de seres humanos,
ocasionando o genocídio das populações indígenas e a escravidão da população negra africana com meio para
a realização do objetivo do progresso
tecnológico da humanidade. Em consequência foram geradas desigualdade
social, degradação ambiental, perda de
condições de trabalho e produção de
outras injustiças sociais, todas justificadas em nome do dito progresso e desenvolvimento.
Não se pretende ignorar os
avanços tecnológicos obtidos, nem
os elementos positivos da ciência e da
tecnologia e sim superar as ideias dominantes de progresso e civilização, expo77
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ndo-as como ferramenta neocolonial e
imperial (nosso conhecido desenvolvimentismo).
O autor entende que a promessa
de cinco séculos em nome do progresso
e de mais de seis décadas em nome do
desenvolvimento não se cumprirá, principalmente quando progresso e desenvolvimento exploram recursos primários e o meio ambiente até os seus limites.

O desenvolvimento e seus
sobrenomes
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A partir da década de 1960 a
América Latina produziu contestações
a esta visão desenvolvimentista. Mas essas contestações não foram suficientes
para a superação do status quo. A pobreza no mundo cresceu e a grande teoria global do desenvolvimento fracassou. No entanto, no lugar de questionar
a teoria global em geral, contestou-se
suas ferramentas, indicadores e outras teorias de desenvolvimento apresentaram-se (desenvolvimento social,
desenvolvimento humano, desenvolvimento sustentável).
O conceito de “desenvolvimento
humano” criado por Amartya Sen em
1990, viabilizou a criação do Índice de
Desenvolvimento Humano (renda, educação e longevidade), ou IDH, que incorporou outros critérios, que não somente
o econômico, para avaliar o desenvolvimento, e embora tenha enriquecido
o debate não superou as raízes do desenvolvimento, predatórias e concentradoras. A contribuição de Sen abriu as
portas para mais formas complexas de
mensuração de desenvolvimento (incluindo igualdade social, preservação
ambiental, igualdade de gênero, etc.)
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Algumas avaliações multicriteriais apresentadas por Acosta são:
1) “Desenvolvimento em escala humana” surgido no Chile em 1986, que
também considerava outras categorias
de análise, incluindo criação, diversão e
identidade.
2)
O “desenvolvimento sustentável”,
que leva em consideração a satisfação
das necessidades sem comprometer as
necessidades das gerações futuras.
3)
O Índice de Capacidades Básicas da organização social Watch que
se propõe medir capacidades básicas
indispensáveis para a sobrevivência e a
dignidade das pessoas.
4)
O Índice de Bem-Estar Econômico e Social, surgido nos EUA em 1989
que corrige o PIB (mostrando que este
não é um indicador soberano).
5)
O Índice do Planeta Feliz criado
por uma organização britânica e que
busca desligar consumo e bem estar.
6)
A comissão para Desempenho Econômico e Progresso Social, na
França, que analisa bem estar material, qualidade de vida, meio ambiente e
sustentabilidade.
7)
E o Índice de Felicidade Interna
elaborado no Butão, que coloca a concepção de vida de seu povo dentro desta análise (princípios próximos ao bem
viver).
Uma das críticas que o autor faz
é que tais indicadores ao serem apropriados por cada realidade poderiam
ter sido transformadores até a ONU os
institucionalizar, citando como exemplo o que aconteceu com o IDH e o Indicador da Felicidade, e adianta que isso
pode vir a ocorrer com o Bem Viver.

O esgotamento do desenvolvimentismo foi concomitante às políticas
neoliberais das últimas décadas, que
não superaram as raízes coloniais e se
mantiveram reproduzindo velhas perspectivas hegemônicas do Norte Global. Novamente, o neoliberalismo encontrou seus limites na América Latina. Esse
esgotamento viabilizou o surgimento
do progressismo latino americano, que
apesar de não ser de esquerda no sentido estrito, bateu de frente com o reducionismo neoliberal, buscando um
reencontro com setores populares, defendendo o protagonismo do Estado e a
luta pela redução da pobreza. No entanto, mesmo esses governos não superaram o desenvolvimentismo mantendo a
modalidade de acumulação colonial.
O autor propõe novas utopias,
imaginando um cenário pós-capitalista
(após superados o desenvolvimentismo e o neoliberalismo), a partir de um
protagonismo indígena, pois suas ideias contém questionamentos práticos
e conceituais ao desenvolvimento, que
apesar de terem sido invisibilizados e
marginalizados resistiram à história. De
acordo com o autor: “As propostas originárias emergiram em um momento
de crise generalizada do Estado-nação,
oligárquico e de raiz colonial, graças
à crescente capacidade organizativa
e programática dos movimentos indígenas e populares.
Sua irrupção como vigorosos sujeitos políticos explica a emergência
das ideias paradigmáticas do Bem Viver.
Neste cenário também começaram a se
consolidar os questionamentos e as alternativas ecologistas, muitas delas em
linha com a visão das harmonias com a

Natureza que caracteriza o Bem Viver”
(pág. 65).
Grupos indígenas mantêm
relações harmoniosas com a natureza,
em toda a Amazônia, e nisso há um
potencial que o autor propõe que
deve ser explorado. A comunidade
indígena tem um projeto coletivo de
futuro e a utopia se manifesta em seus
discursos, no entanto, sem produzir
visões dogmáticas, em busca de uma
transformação civilizatória.

CAPÍTULO IV
O Bem Viver: uma
alternativa ao desenvolvimento.
O Bem Viver não pretende ser

um imperativo global como tem sido
o desenvolvimento, em muitas realidades ele já é praticado, e ao mesmo tempo está aberto à novas construções. Propõe uma alternativa ao
progresso, visões produtivistas e ao
desenvolvimento como trajetória única, a partir do crescimento econômico.
Apresenta-se como oportunidade de construir coletivamente novas formas de vida, e não se coloca
como receita de bolo incorporada em
artigos de Constituições, como as da
Bolívia e do Equador, tampouco resume-se a um conjunto de práticas
isoladas. São ideias de grupos invisibilizados, não como “desenvolvimentos
alternativos”, mas como “alternativas
ao desenvolvimento” (p. 70).
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O Bem Viver na utopia
indígena
Bem Viver é o modo de vida de
comunidades indígenas e uma soma
de práticas de resistência ao colonialismo. Abrange o relacionamento com
a produção e com a natureza e formas
de vida que não foram absorvidas pela
modernidade ou que mantiveram-se à
sua margem. Isso não deve ser romantizado já que a influência colonial e capitalista está presente no mundo indígena de múltiplas formas.
Embora gradualmente ocorra
o desenraizamento dos indígenas urbanos, interessa ao autor, a recuperação
de experiências e lições desse mundo
marginalizado; alguns saberes indígenas não possuem uma ideia análoga
à de desenvolvimento, não há uma concepção de processo linear de vida, ou
a dicotomia entre desenvolvimento e
subdesenvolvimento, nem a expectativa de acumulação em função de carências de bens materiais.
Trata-se de uma categoria em
permanente construção e reprodução,
já que constitui uma categoria central
da filosofia de vida das sociedades indígenas que abrange conhecimento,
códigos de conduta ética, relações com
o entorno, visão de futuro, etc. O desenvolvimento (ou o desenvolvimentismo),
ao calar a visão indígena, tornou-se uma
imposição cultural herdeira do saber
oriental/eurocêntrico, portanto o Bem
Viver é descolonizador nos âmbitos
político, social, econômico e cultural.
“O Bem Viver propõe uma cosmovisão diferente da ocidental, posto
80
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que surge de raízes comunitárias não
capitalistas. Rompe igualmente com as
lógicas antropocêntricas do capitalismo enquanto civilização dominante e
com os diversos socialismos reais que
existiram até agora – que deverão ser
repensados a partir de posturas sociobiocêntricas e que não serão atualizados simplesmente mudando seus
sobrenomes. Não esqueçamos que socialistas e capitalistas de todos os tipos
se enfrentaram e ainda se enfrentam no
quadrilátero do desenvolvimento e do
progresso ”(pág. 72)

O Bem Viver, uma proposta da periferia
O Bem Viver não se propõe a ser
só uma mera alternativa ao desenvolvimento economicista, ou um convite ao
retrocesso no tempo, ou mesmo um
tipo de religião. Ele reivindica o passado
e o presente dos povos indígenas, e está
sustentado no princípio de continuidade histórica, ancorado em suas práticas cotidianas, em sua sabedoria prática. Abrange distintas maneiras de ver
a vida e a relação com a Pacha Mama,
racionalidade e complementaridade
entre os seres vivos, interculturalidade
e práticas solidárias. Deve ser construído a partir de baixo e a partir de dentro,
vem da ideia de sumak kawsay ou suma
qamaña.
É um termo que pode ser apropriado por uma heterogeneidade
de culturas e que trava disputa com o
desenvolvimentismo na constituição
equatoriana. O autor criticou o governo
de Rafael Correa por utilizar o Bem Viver
como uma espécie de slogan para retornar ao desenvolvimentismo. E também

observa que Bem Viver é uma tradução
que de acordo com o povo tem diferenças e por vezes são controversas, já
que é sumak kawsay em kíchwa, suma
qamaña em aymara, nhandereko em
guaraní, e há noções similares entre os
mapuches no Chile, o kunas do Paraná, e
os shuar e achuar da Amazônia Equatoriana. É importante esclarecer também
que o Bem Viver não nega a existência de conflitos, mas se organiza de
outra forma em torno da acumulação
sem uma infinita competição entre os
homens e uma apropriação destrutiva
da natureza.
É importante o registro de práticas pré-capitalistas, e culturas que estiveram à margem e sobreviveram à
expansão colonizadora, ou mesmo das
contribuições virtuosas que uma possível contribuição entre visões de mundo. Trata-se de construir vida em comunidade em harmonia com seus pares e
a natureza: “[...] o bem viver não concorda com o princípio da desnaturalização
das realidades humanas como base do
ordenamento político” (Cortez, apud
Acosta, pág. 77). Já que busca enxergar
a realidade a partir das lentes da reciprocidade e complementariedade, relacionando os distintos componentes da
vida, ou mesmo um conceito visto de
forma holística onde a vida humana faz
parte de uma realidade vital maior, de
caráter cósmico de caráter relacional do
todo.
Definir o Bem Viver como uma coisa só pode ser perigoso, pois uma visão
homogeneizada restringe as visões e
compreensões das demais, o resultado
seria uma perda irreparável de diversidades, já que o desenvolvimento fez o

“outro” desaparecer e transforma tudo
em uma só massa. O Bem Viver, resgata as diversidades, valoriza e respeita o
“outro”, permitiu fortalecer a luta pela
reivindicação dos povos e nacionalidades, em ações de resistência, e
construção com segmentos de populações marginalizadas e periféricas, é
subversivo, não se trata de um simples
conceito, é uma vivência.
Segundo o autor: “O Bem Viver
supera a filosofia de vida individualista própria do liberalismo, que pôde
ser transformadora enquanto servia
para enfrentar o Estado autoritário do
mercantilismo, mas que agora constitui as bases ideológicas do capitalismo
(p. 82).” O Bem Viver transforma-se em
ponto de partida, caminho e horizonte para desconstruir a matriz colonial,
por isso é próprio da periferia.

O Bem Viver em outras
civilizações
O autor recupera o ubuntu,
na África do Sul, o svadeshi, swaraj
e apargrama na Índia, e até mesmo
o conceito de “boa vida” de Aristóteles que foi base para a civilização
ocidental. É importante para ele recuperar os “bons viveres”, ou “bons
conviveres” de seres humanos na
comunidade, entre comunidades e
delas com a natureza. Destaca que é
importante recuperarmos casos de
experiências que sobreviveram aos
séculos de colonização e marginalização e experiências que podem
ser historicamente recuperadas,
pois a partir delas podem aparecer
soluções inovadoras para os atu81
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ais desafios sociais e ecológicos, de
histórias desaparecidas e de processos ainda abertos (em processo de
desaparecimento).
Destaca pensadores como Gandhi e Illich e muitos outros (citados
no texto) que se nutrem de visões,
experiências e propostas (algumas
de mesmas raízes da civilização
ocidental) que são conscientes dos
nossos limites biofísicos. Nota-se o
cuidado para não cairmos nas armadilhas de conceitos como “desenvolvimento sustentável” ou “capitalismo verde” e da confiança extrema
na ciência e na técnica.
O autor conclui que não há
uma visão única do Bem Viver, não se
trata de uma proposta monocultural, é um conceito plural, diverso, que
não nega as vantagens tecnológicas, porém sempre as questiona, e
que demanda uma “epistemologia
do sul”, a partir dele e não para ele
vindo de outras realidades, mas construindo boas ideias a partir de outros conviveres.

CAPÍTULO V
Riscos e ameaças ao bem
viver
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O Bem Viver é uma cosmovisão
que oferece a oportunidade de construção coletiva de uma nova forma
de organizar a vida em sociedade e de
questionar a cosmovisão ocidental consolidada nas raízes de exploração do
sistema capitalista, e dessa forma dissolver os tradicionais conceitos de progresso e desenvolvimento.
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O Bem Viver traz consigo a cultura do estar em harmonia e desconstrói a ideia de viver melhor vinculada
a bens materiais e a lógica do consumo
excessivo e sinaliza uma ética de suficiência para toda a comunidade e não
apenas para um indivíduo. Trata-se da
substituição do individualismo pelo
pensamento coletivo.
Alberto Acosta, neste capítulo,
alerta para o cuidado de que o termo
bem viver não vire um jargão e perder o seu significado, como aconteceu
com outros conceitos, a exemplo dos
termos desenvolvimento e sustentabilidade. O autor mostra que a aplicação errada do conceito pode refletir
em uso propagandístico ou reduzi-lo a
uma estratégia de marketing. Acosta
afirma que não é possível, por exemplo, usar o termo Bem Viver sem questionar o modelo econômico vigente.
Outra ameaça relevante ao
avanço da consolidação e implantação
do termo Bem Viver é a associação do
termo como sinônimo de retrocesso.
Ele refere-se às tentativas de vincular o
Bem Viver à negação dos avanços tecnológicos e à volta aos modos de vida
passados, quando na verdade o Bem
Viver quer incorporar as inovações, e
a partir de então determinar parâmetros para assegurar bons conviveres
para todos.
O capítulo é finalizado com a
afirmação de que a implementação do
bem viver não deve acontecer a partir de critérios únicos, mas sim deve
ser adaptada a cada realidade e contexto, reconhecendo a diversidade de
realidades. O bem viver busca fazer a
transição de um visão antropocentra-

da para uma visão biocentrada e assim
reverberar na política, economia, cultura, etc.

CAPÍTULO VI
O Bem viver e os direitos
da natureza
O ser humano, na sua forma
antropocêntrica de organização, se
posicionou fora da natureza, enxergou-a como recurso a ser explorado e
costumeiramente elaborou estratégias
para dominá-la. A ideia de crescimento econômico e as políticas de desenvolvimento sempre trataram a natureza
como um objeto a ser explorado. Mas
nem sempre foi assim. Outras civilizações se relacionavam com o meio
natural de maneira mais harmônica. O
que hoje vemos como senso comum
(a dominação da natureza) é fruto de
múltiplos ciclos de imperialismo sobre
diversos territórios que apresentavam
práticas mais responsivas para com
seus biomas.
Nessa lógica imperialista muitos
países foram especializados em exportar natureza, enquanto outros apenas
a importavam, não à toa diversas expedições foram realizadas para a Ásia,
Índia e América Latina na busca de
potenciais de exploração de recursos
naturais. Essa lógica se consolida com
o estabelecimento da divisão internacional do trabalho, que separa os
países industrializados dos países de
economia primário-exportadora, por
isso atualmente o extrativismo ainda

é aceito como uma fonte de financiamento para o desenvolvimento. No
livro, Acosta afirma inclusive que esse
é um dos grandes desafios dos governos progressistas: levar adiante alternativas de desenvolvimento que não
estejam vinculadas a essas práticas.
Neste capítulo o autor faz uma
revisão sobre as conferências e tratados internacionais que já comprovaram que a natureza tem um limite e
que os recursos naturais não são uma
fonte inesgotável. A partir desse consenso foi estabelecido o debate sobre
crescimento e decrescimento. A ideia
do autor é discutir responsavelmente
sobre o decrescimento econômico do
Norte Global e o pós-extrativismo do
Sul Global. Ele mostra que os países ricos precisam mudar deu estilo de vida
no sentido de buscar um equilíbrio
ecológico mundial. Não se trata apenas de uma dívida climática, mas sim
de uma dívida ecológica, cujas origens
estão no passado colonial.
Para caminhar rumo a esta consciência, e à transformação posterior, é
necessário desmercantilizar a natureza
e dessa forma entender que a economia deve se submeter à natureza, afinal é ela que estabelece os limites e
alcances da sustentabilidade e da capacidade de regeneração.
O grande exemplo que o capítulo traz é a constituição do Equador,
que passa a reconhecer os direitos da
natureza. O autor relata que o processo não foi fácil e que houve muitos
embates nos campos político e burocrático. Ele afirma que assim como os
direitos humanos, direitos da mulher,
direito dos indígenas foram um dia
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considerados absurdos, os direitos da
natureza ainda atravessam esse preconceito. Um dos principais esforços dessa
constituição foi reconhecer a natureza
como um sujeito de direitos, pois assim
ela deixaria de ser tratada como mero
objeto. Outra questão relevante foi
reconhecer outras formas de relacionamento para com a natureza para além
do sistema capitalista, entendendo esse
sistema como um sistema que acaba
com as condições biofísicas no decorrer
da sua própria existência. Assim então
foram recebidas contribuições de diversas comunidades indígenas que reconhecem a natureza como algo consubstancial para a vida.
Uma das grandes discussões
sobre os direitos da natureza foi a necessidade de reconhecer que os instrumentos existentes já não servem, pois
são frutos desse padrão civilizatório,
dessa matriz colonial e eurocêntrica. É
necessário entender que a justiça ambiental também é antropocentrada e atende as demandas dos seres humanos.
Sendo assim, o livro propõe uma justiça
ecológica, que expressaria a restauração
dos ecossistemas afetados. O cenário
ideal, segundo o autor, seria a justiça
ambiental e a ecológica andarem e serem aplicadas simultaneamente.
O conceito de direitos da natureza não defende uma natureza intocada, mas sim defende a manutenção
desses ecossistemas. É um conceito que
enxerga as coletividades e não apenas
os indivíduos. Para que o reconhecimento desses direitos seja colocado em
prática, novos marcos jurídicos nacionais e internacionais são necessários.
Para finalizar uma citação do final do
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capítulo, que afirma que “precisamos
de um mundo reencantado com a
vida, abrindo caminhos para o diálogo
e reencontro entre seres humanos, enquanto indivíduos e comunidades, e de
todos com a natureza, entendendo que
os seres humanos formamos parte da
natureza e que, no final das contas, somos natureza” (p 141).

CAPÍTULO VII
O complexo desafio da
construção de um Estado
plurinacional
O autor inicia o capítulo propondo a melhor compreensão do que significa um Estado Plurinacional a partir
da compreensão dos elementos básicos do debate sobre o Estado. Ao longo da história, as lutas políticas foram
recorrentes para determinar o controle
do Estado em função dos interesses de
um grupo: “Em algumas ocasiões, sociedades foram organizadas em torno do
Estado. Em outras, o Estado foi um fator
para estruturar a sociedade” (p. 143). O
Estado sintetiza um espaço de dominação e expressão do poder político,
sua crise tem sido recorrente, seja pelas
múltiplas disputas ou pela crise orgânica do capitalismo.
Acosta aponta a crise do Estado Neoliberal na América Latina e a
sua incapacidade de cumprir com as
promessas de inserir cada vez mais os
países da região no mercado mundial, o que chamou de um processo de

mercantilização incontrolada. O Estado
neoliberal abriu fronteiras a produtos
estrangeiros, deu garantias ao capital
externo e acabou reprimindo amplos
setores da sociedade, baseado na lógica desenvolvimentista. Antes da crise
do Estado neoliberal, há também a crise
do Estado colonial, sobre a qual se fundou o Estado oligárquico que embasa o
Estado neoliberal. Logo, a crise é do Estado-nação em seu último nível, assim,
surgiu a proposta do Estado plurinacional .
Na Bolívia e Equador, o Estado
plurinacional já é constitucional, no entanto, não significa que já é plenamente
vivido. A Bolívia conseguiu os maiores
avanços, no Equador, pouco foi realizado. A realidade não muda somente
com a declaração de uma constituição
vanguardista, no entanto, o debate está
avançado nestes países, assim como no
Peru e em outros da região.
A plurinacionalidade não é a
negação da nação, mas propõe outra
concepção, reconhece a existência de
múltiplas nações e nacionalidades. Assume uma nação de nacionalidades diversas que convivem em estado de permanente enfrentamento.
A plurinacionalidade, como organização social, resgata visões étnicas
e culturais antes invisibilizadas para repensar o Estado. Dá mais importância
aos direitos coletivos que aos individuais, propõe uma nova forma de relacionamento com a Natureza que abriria
as portas para uma cidadania ambiental e ecológica.
O autor se refere ao racismo não
apenas como um problema social, mas
também um problema político. Isto

porque ele é expresso na segregação
econômica, exclusão e marginalização.
É, também, um problema de caráter
ambiental, devido aos recorrentes desrespeitos aos ecossistemas e territórios
ocupados por povos e nacionalidades
indígenas ou negras. Nas áreas urbanas,
percebe-se que estas populações são
forçadas a viver nos locais mais precários.
Os processos deliberativos destas comunidades e suas formas de tomadas de decisões coletivas são considerados mais democráticos que os
da conhecida sociedade ocidental. São
modelos que poderiam nos ajudar a repensar nossa democracia, sem ignorar
as limitações de se colocar em prática
uma democracia assembleísta, em comunidades com grande número de
habitantes, mas comprometidos com
os caminhos dos processos de escuta. O
desafio é enxergar a plurinacionalidade
como exercício da democracia inclusiva
e proposta de vida harmonizada com a
diversidade e a Natureza.
Acosta fala da forma que as lutas
dos povos e nacionalidades contribuem
para a construção de cidadanias coletivas, com respeito à multiculturalidade
e prática da interculturalidade, das
liberdades e das oportunidades sem
exclusões. Deste ponto de partida, a
construção do Estado plurinacional
pavimenta um caminho de democracia continuada. O Estado Plurinacional,
não deve apenas tolerar a diversidade,
deve, sim, celebrá-la.
A plurinacionalidade não significa construir uma parte do Estado para
atender exclusivamente negros e indígenas, tampouco é só para estas comu85
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nidades. A proposta de um Estado plurinacional é muito mais ampla e complexa.
Teve início nos anos 1990, para Equador
e Bolívia, com os processos políticos de
reivindicações de identidade, território,
até mesmo da água.
Com isso as organizações indígenas passaram a exigir seus espaços
na vida política. Seus lugares como sujeitos políticos dentro de suas respectivas sociedades, deixando para trás a
objetificação a que estiveram sujeitos,
imposta tanto pelos poderes coloniais e
oligárquicos, como também por aqueles
à esquerda. Alguns grupos de esquerda
consideravam a “questão indígena” exclusivamente como um enfrentamento
entre capital e trabalho. Para estes, os
indígenas eram “explorados do campo”,
portanto, não surpreendem as críticas
vindas não só dos neoliberais e oligárquicos, como também dos socialistas conservadores ou intelectuais positivistas.
Neste contexto de resistências e
construções, os indígenas assumiram-se
como sujeitos individuais e comunitários portadores de direitos coletivos. Situação fundamental que abriu portas à
recuperação da diversidade como pedra
basilar da plurinacionalidade e do Bem
Viver.
É importante, também, reconhecer as
organizações sociais anteriores à Conquista, não propondo uma recuperação
arqueológica para construir novas sociedades, mas recuperando valores fundacionais dos povos e nacionalidades para
a construção de sociedades dinâmicas.
A possibilidade de coexistência da
nação cívica com várias nações culturais,
povos e nacionalidades que estavam lá
antes da Conquista e que resistem às
86
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estruturas de dominação e exploração
da Colônia e também da República. O
debate constitucional inicia um renovado processo de descolonialidade do
poder e anuncia um novo horizonte
histórico, emancipado em relação ao
eurocentrismo - uma emancipação que
convoca uma luta social para prescindir
do capitalismo. Esta é a única maneira
possível de superação da forma social
que conhecemos, caracterizada pela
dominação, pela discriminação racista, sexista, etnicista e pela exploração
econômica. Isso exige novos modelos
comunitários e de expressar as diversidades sociais, a solidariedade e reciprocidade. O autor sinaliza o fim da
homogeneidade do Estado-nação e
assegura as igualdades na diversidade.
Este novo Estado terá de aceitar e propiciar as autonomias territoriais dos povos e nacionalidades. Tudo isso significa
um caminho de produção democrática
e uma sociedade democrática, a partir
de um processo continuado e de longo
prazo já que, como já foi pontuado, não
basta uma Constituição para garantir a
plurinacionalidade. Para que o Estado
seja Plurinacional, deve-se assumir a
Constituição como um projeto de vida
em comum por toda a sociedade a fim
de construir um outro país, para que
haja sucesso, os indivíduos devem se
apropriar dos significados da Constituição.
O Estado plurinacional traz a
necessidade de resgatar as práticas
das comunidades indígenas sem idealizações. Não se trata de uma justaposição de culturas e nem de um Estado híbrido, mas de uma outra proposta
de vida: o Bem Viver. Aqui o autor trata

dos avanços nos debates teóricos e no
campo prático entre os povos e nacionalidades indígenas. Trata da diversidade
de posturas no interior do Bem Viver
e dos elementos unificadores, como
a contestação ao desenvolvimento e
ao progresso e a exigência de outra
relação com a Natureza. O Bem Viver
não é mais uma ideia de desenvolvimento alternativo dentro de uma longa
lista de opções: se apresenta como uma
alternativa a todas elas. Isso traz o questionamento do conceito de desenvolvimento como o conhecemos e sobre a
lógica de produção e acumulação em
que vivemos. Dentro da visão do Bem
Viver, existem elementos que se circunscrevem não só às realidades andinas e
amazônicas, mas que se projetam para
outras regiões.
As lutas sociais vão além das lutas
de classes, há que se enfrentar sociedades patriarcais, racistas e os enormes
e crescentes conflitos intergeracionais,
alguns dos desdobramentos dos conflitos do capitalismo. A proposta de um
novo Estado deve incorporar o Bem
Viver e os Direitos da Natureza e, para
alcançá-los, deve-se consolidar e ampliar a legislação, as práticas e a gestão
pública que efetivem uma maior participação comunitária. É necessária
uma descolonização profunda, o que,
de acordo com a socióloga Catherine
Walsh, exige práticas interculturais permanentes em todos os âmbitos da vida
em coletividade, bem como a redistribuição da riqueza e do poder. A plurinacionalidade, que é constitucional na
Bolívia e no Equador, representa um
ressarcimento histórico aos povos e nacionalidades e uma oportunidade para

que estes aprendam com a alteridade
e assumam um compromisso de convivência democrática e equitativa nas
relações dos seres humanos entre si e
com a Natureza. Tudo isto é um ponto
de partida – e não de chegada – para
a construção de alternativas ao desenvolvimento e para a superação das aberrações do modelo atual.

CAPÍTULO VIII
Outra economia para outra civilização
O Bem Viver, enquanto alternativa ao desenvolvimento, exige uma
nova economia baseada em princípios de solidariedade, sustentabilidade,
reciprocidade, complementaridade, responsabilidade e integralidade (todos
os seres somos necessários ao planeta),
a suficiência (a eficiência, de uma nova
perspectiva), a diversidade cultural e a
identidade, as equidades e, claro, a democracia.
É necessário estabelecer “critérios de suficiência” antes de sustentar a
lógica da eficiência e acumulação material acelerada. O objetivo é construir
um sistema econômico sobre bases comunitárias, orientadas por princípios
diferentes daqueles que propagam o
capitalismo.
Esta economia deve ser ambientalmente sustentável. Deve assegurar
que todos os processos econômicos respeitem os ciclos ecológicos e que possam manter-se no tempo sem ajuda
externa e sem que haja escassez de recursos. Deve ser também socialmente
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Deverão ser superados padrões
culturais já assumidos por amplos segmentos da população e a economia ortodoxa, que combina trabalho, capital
e recursos naturais em prol da acumulação de capital, é um modelo a ser superado. Este enfrentamento deve acontecer desde o modelo de produção até
os padrões de consumo e acumulação
de capital. Esta proposta econômica
deve ser baseada em uma crescente autodependência comunitária, superando o consumismo e o produtivismo. A
nova economia, solidária e sustentável,
deverá permitir a satisfação das necessidades atuais sem o comprometimento
das possibilidades das gerações futuras.
O Bem Viver fala do relacionamento harmonioso com outros seres humanos e
com a Natureza, e passa pela oposição à
força de trabalho e recuperação do tempo livre do trabalhador, mas também
pela revisão dos padrões produtivos
causadores da degradação socioambiental, respeitando a dignidade humana
e melhorando a qualidade de vida das
pessoas sem sacrificar a Natureza e sua
diversidade.
Na perspectiva do Bem Viver, as
transições devem ser pensadas a partir de noções de autocentramento em
que as dimensões locais ficam muito
bem situadas. É uma estratégia de organização política e econômica que se
constrói de baixo e de dentro, em que
ganham forças moedas alternativas,
que permitem um empoderamento
das comunidades sob suas economias.
Os empenhos autocentrados podem
ganhar forças com o respaldo do governo central. Seu fundamento básico é
o desenvolvimento das forças produti88 vas endógenas, incluindo capacidades
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humanas e recursos produtivos locais,
mas mantendo o controle da acumulação e centramento dos padrões de
consumo.
Do ponto de vista econômico, a proposta do autocentramento prioriza mercados locais e o mercado interno. Aqui o
autor atenta que os mercados a que se
refere são os mercados das massas e,
sobretudo, os comunitários e lembra
que a comunidade deve sempre participar dos processos de tomada de decisão.
As necessidades humanas fundamentais podem ser atendidas desde o início e durante todo o processo
de construção do Bem Viver, sua realização, então, não é a meta, mas o motor do processo. O processo deve ser
autodependente e participativo, criando fundamentos para a conciliação
da economia solidária com uma sociedade essencialmente democrática.
Sob o aspecto político, tais processos contribuem à formação e ao fortalecimento de instituições representativas e ao desenvolvimento de uma
cultura democrática e de participação.
Nesta outra economia, o ser humano
deve ser o centro das atenções, mas
sempre integrado à Natureza, como
parte dela. Nenhuma forma de desemprego ou subemprego deve ser tolerada.
Não se trata apenas de produzir, mas de produzir para viver bem, o
trabalho deve contribuir para a dignificação da pessoa. Neste contexto, deve
ser pensado um processo de redução
do tempo de trabalho e redistribuição
do emprego. O estilo de vida vigente
deve ser revisado, principalmente das
elites.

Esta transformação deve se estender a todas as formas de produção:
os países extrativistas, produtores de
matéria-prima, que assumem uma
posição submissa no mercado mundial,
também causam problemas ambientais. Na estrutura e vivência social atuais
dominam as lógicas clientelistas, enquanto a voracidade e o autoritarismo
caracterizam a vida política. Explica-se
desse modo a contradição de países ricos em matérias-primas contarem com
uma massa da população permanentemente empobrecida. Somos pobres
porque somos ricos em recursos naturais.
No debate sobre crescimento econômico, muitos defendem não
só uma economia estacionária, mas o
decrescimento. Devem ser aceitos os
limites da Natureza que não podem
ser ultrapassados pela economia. Considera-se também que tal crescimento
econômico só amplia desigualdades.
O Bem Viver promove outro tipo de
relação dinâmica e construtiva entre mercado, Estado e Sociedade. Não
propõe uma sociedade mercantilizada,
mas uma economia com mercados, no
plural, a serviço da sociedade.
Devemos entender que a economia não é mais importante que as amplas demandas sociais ou que as capacidades da Natureza, mas não pode ser
desprezada. Esta deve ajudar a construir
outras relações de produção e consumo
que priorizem as maiorias, sem colocar
em risco os ciclos ecológicos. Para tanto,
temos de começar a romper os efeitos
do “economicismo”.
Não se deve acreditar que todo o
sistema econômico deve estar imerso

na lógica dominante do mercado. Há
uma diversidade de relações inspiradas
em princípios de solidariedade e nem
todos os atores da economia agem
movidos pelo lucro.
Não existe consenso sobre as
práticas econômicas e sociais das comunidades indígenas, mas suas raízes
trazem a ideia principal de reciprocidade entre os seres que formam parte
da Pacha Mama. Existem muitas formas
de práticas de solidariedade e correspondência no saber andino e amazônico ainda vivas no desenvolvimento social das comunidades.
O Bem Viver também não pode
circunscrever-se apenas ao mundo rural. Como consequência das migrações,
cada vez mais pessoas vivem em cidades, então precisamos de respostas
para esses amplos grupos humanos,
pois muitos deles também são marginalizados e explorados.
Este é um grande desafio: pensar
o Bem Viver a partir e para as cidades
já que os atuais espaços urbanos aparecem relativamente distantes das práticas de vida solidárias e respeitosas ao
meio ambiente. A tarefa passa por repensar as cidades, redesenhá-las e reorganizá-las, ao mesmo tempo em que
são construídas outras relações com o
mundo rural.
Não é suficiente, embora seja importante, substituir os recursos fósseis e
não renováveis por energias renováveis
e cada vez mais limpas, também devemos pensar o uso eficiente da energia.
A energia desempenha um papel preponderante à medida que serve para
transformar as estruturas do produtivismo e do consumismo avassalador.
89
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A energia pode ser uma ferramenta para
incentivar a transferência de riqueza,
necessária à construção de equidades
sociais e ambientais. Isso conduz à elaboração de outros padrões de produção,
consumo, transporte, distribuição e
controle da energia, agora vista como
direito e não simplesmente como mercadoria.
Os princípios básicos de reciprocidade, redistribuição e solidariedade
devem ser construídos em todos os espaços possíveis, começando por lares e
escolas, e não devem ser confundidos
com caridade em meio à desigualdade
crescente. A humanidade não é uma
comunidade de seres agressivos e brutalmente competitivos, esses valores foram criados pelo modelo econômico-social que está posto. Devemos recuperar
os valores ancestrais de cooperação e
redesenhar nossas sociedades a partir
dos princípios da reciprocidade, redistribuição e solidariedade. Nesta linha,
empresas devem fortalecer esquemas
de autogestão e cogestão, os princípios
feministas de uma economia voltada ao
cuidado da vida devem ser levados em
consideração. O processo de construção
coletiva do Bem Viver, exige novas abordagens feministas, que se expliquem e
cristalizem os conceitos de autonomia,
soberania, dependência, reciprocidade
e equidade. Deve-se pensar a redistribuição de riquezas e recursos naturais
com base na equidade.
A
Constituição
equatoriana
propõe ainda a construção de uma
nova arquitetura financeira em que os
serviços financeiros sejam públicos. O
texto reconhece as finanças populares
como promotoras do desenvolvimen90
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to. E incentiva a criação de um banco
público de fomento como aglutinador
da poupança interna e propulsor de
economias produtivas de características
solidárias. As cooperativas de poupança
e crédito devem receber tratamento
preferencial, bem como as diversas formas de poupança popular, que também
foram reconhecidas pela Constituição.
Também merecem atenção especial as
práticas econômicas que adotam moedas alternativas. A descentralização e as
autonomias abrem portas à construção
de uma economia diversificada.
Todas as pessoas têm direito a
uma vida digna, que assegure saúde,
alimentação e nutrição, água potável,
moradia, saneamento básico, educação,
trabalho, descanso e ócio, cultura física,
vestimenta, seguridade social e outros
serviços sociais. Todos estes direitos,
para que sejam cumpridos, exigirão
ajustes na distribuição da riqueza e da
renda, já que não podem ser garantidos apenas com subsídios aos grupos
marginalizados. Os direitos devem ser
garantidos a todos e todas em qualquer
tempo ou circunstância. Os direitos e as
garantias às pessoas com necessidades
especiais devem ser abordados de forma transversal em todas as políticas e,
a eles, deve ser destinada atenção redobrada. Há que se priorizar investimento
em educação e saúde, redefinidos para
que levem à construção do Bem Viver.
Como direitos humanos, estes deverão
ser gratuitos. Deve haver gratuidade no
acesso à justiça e seguridade social universal. Todos esses esforços se complementam com ações orientadas a superar tanto o machismo como o racismo,
assim como toda forma de exclusão

social. Neste contexto, os estrangeiros
também devem ser acolhidos, porque
no mundo do Bem Viver os seres humanos são vistos como uma promessa
e não como uma ameaça. A constituição equatoriana impulsiona o princípio
da cidadania universal e o livre trânsito
de todos os habitantes do planeta, bem
como, o progressivo fim da condição
de estrangeiro. Devem ser garantidos
os direitos humanos das populações de
fronteira e dos refugiados, o que lamentavelmente não acontece na prática de
governo atual. Diferentemente do que
impunha o pensamento neoliberal, é
necessário recuperar as noções de público, universal, gratuito e de diversidade
como elementos de uma sociedade que
busca sistematicamente a liberdade, a
igualdade e as equidades, assim como a
solidariedade, enquanto elementos reitores do Bem Viver.
É inaceitável que um grupo reduzido da população goze de um estilo
de vida confortável enquanto o resto – a
maioria – sofre para sustentar um segmento privilegiado e opressor. Esta é a
realidade do regime de desenvolvimento atual, uma realidade própria do sistema capitalista.
Faz-se necessária uma redistribuição
profunda dos bens acumulados em
pouquíssimas mãos.
Os que não possuem nada devem
dotar-se das coisas mínimas que lhes
assegurem uma vida digna. Deve-se
combater a excessiva concentração de
riqueza e não a pobreza, esta deve ser
totalmente abatida.
O Estado deverá corrigir as deficiências dos mercados e atuará como
promotor da mudança nos campos que

sejam necessários. Mas a grande tarefa
recai sobre a própria sociedade, que, a
partir das comunidades, deverá construir, sobre as bases da igualdade, todas as formas de organização que sejam
imprescindíveis para a mudança. O Bem
Viver, como caminho e como objetivo,
exige equidades e equilíbrios. As equidades, então, surgiriam como resultado
de um processo que reduza dinâmica
e solidariamente as desigualdades existentes em todos os âmbitos da vida
humana, especialmente no econômico,
social, intergeracional, de gênero, étnico, cultural e regional. A redistribuição
não é uma tarefa fácil. Os que têm tudo
querem mais ou não abdicarão facilmente de seus privilégios. Portanto,
requer-se uma ação política sustentada e estratégica para construir tantos
espaços de poder contra-hegemônicos quantos forem necessários. Isso implica a soma de todas as forças sociais
afetadas pelos esquemas de exploração
próprios do capitalismo. O Bem Viver
deve ser construído a partir de todos os
âmbitos estratégicos possíveis, começando pelo nível local e regional, mas sem
descuidar do global. Há que se impulsionar e apoiar, mesmo dentro do sistema
capitalista, todas as iniciativas inspiradas
no Bem Viver que vão construindo outro sentido histórico enquanto realizam
ações destinadas a obter imediatamente
níveis de vida mais dignos.
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CAPÍTULO IX
A iniciativa Yasuní-ITT:
a difícil construção da
Utopia

92

A oposição ao modelo de desenvolvimento vigente e a necessidade de
repensar a forma de exploração dos
ecossistemas naturais, baseada na exaustão dos recursos ambientais de base
mineral, ganhou uma expressão concreta em 2007 quando o Equador lançou a
Iniciativa Yasuní-ITT, uma proposta inovadora de preservação do subsolo do
Parque Nacional Yasuní. O projeto previa a defesa da biodiversidade e a manutenção dos territórios ocupados por
povos indígenas em situação de isolamento voluntário, por meio da não exploração de petróleo na área, em troca
de contribuições financeiras internacionais.
Essa iniciativa, construída de
modo coletivo como forma de resistência aos impactos da exploração mineral
é resultado direto de uma serie de lutas populares anteriores que criaram
as bases para se contestar o modelo de
crescimento centrado no extrativismo
controlado pelos interesses do capital,
como por exemplo, os processos iniciados pelas comunidades indígenas
e camponesas do nordeste do Equador contra os impactos da petrolífera
americana Chevron-Texaco em 1993 e
a resistência da comunidade Kichwa de
Sarayaku contra a companhia argentina de exploração mineral CGG, que recebeu apoio da corte internacional de
direitos humanos.
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A resistência popular aos impactos provocados pelo extrativismo mineral fomentou a busca de alternativas
à economia petrolífera, que se consubstanciaram em um projeto que previa
uma moratória à extração de petróleo
no centro-sul da Amazônia equatoriana e que tinha como principais objetivos: proteger o território que é a base
da vida para as populações tradicionais
locais; conservar a rica biodiversidade
da floresta amazônica; cuidar do clima global evitando a emissão de CO²
emitido com a queima de combustível fóssil e servir de exemplo para as
possibilidades de uma economia póspetrolífera.
Acosta destaca que apesar do
apoio popular e da visão positiva por
parte dos órgãos internacionais e dos
países ricos, a iniciativa esteve envolta
em uma série de contradições, que teriam sido responsáveis por reduzir a sua
capacidade de efetividade. O próprio
governo não teria sido capaz de aguentar a pressão dos grupos interessados
na exploração e de forma paralela ao
desenvolvimento da proposta sempre
manteve aberta a possibilidade de dar
início à atividade mineral na região, fato
que minou a credibilidade da iniciativa
e afastou a disposição de nações como
a Alemanha de financiarem a proposta.
Outra limitação importante da
iniciativa diz respeito, segundo Acosta,
ao próprio mecanismo de recompensa
para evitar a exploração, que ao privilegiar a dimensão econômica deixou em
segundo plano outros elementos importantes, como a questão da vida e da
biodiversidade, negligenciando desse
modo a própria constituição do país,
aprovada em 2008, que estabelecia em

seus artigos o reconhecimento do direito à vida da natureza e a obrigação do
Estado em proteger a Pacha Mama, o
que de forma prática foi ignorada pelo
governo, que continuou insistindo em
uma compensação financeira.
Em 2013 a iniciativa foi encerrada e a exploração de petróleo no subsolo do Parque Nacional Yasuní foi iniciada em nome do desenvolvimento
e do progresso, com a justificativa de
que essa atividade poderia reduzir a pobreza e a desigualdade no país - mesmo
com a história demonstrando que em
40 anos de mineração esse objetivo não
conseguiu ser atingido, uma vez que a
exploração nunca se refletiu em uma redistribuição de riqueza.
Apesar do fracasso da iniciativa
Yasuní-ITT em evitar a exploração de
petróleo no campo ITT-Tiputini, Acosta destaca que o projeto representou
avanços ao demonstrar a relevância do
tema, tanto no âmbito nacional quanto
no internacional, além disso avançou
também ao demonstrar a viabilidade
de uma proposta concreta para uma
economia pós-petróleo marcada pelo
reencontro entre os seres humanos e a
natureza por meio de uma transição energética em que os combustíveis fósseis
pudessem ser superados.

CAPÍTULO X
Um debate em movimento
Acosta conclui a obra demonstrando como a partir do bem viver é
possível pensar em uma outra forma
de economia que não seja baseada em
crescimento econômico, mas sim na

valorização da vida e na construção de
uma sociedade em que se possa respeitar as diversas formas de existência convivendo com dignidade em equilíbrio
social e ambiental.
O crescimento econômico leva a
humanidade a um caminho sem volta,
ou nas palavras do autor, a um verdadeiro suicídio coletivo, o que aponta para
a necessidade de se buscar alternativas
de outras formas de organização social
e de produção, que sejam movidas por
valores de solidariedade, reciprocidade
e complementariedade e que reconheçam outros saberes e modos de vida,
o que, de acordo com Acosta, não será
possível dentro da racionalidade capitalista.
Essa racionalidade que se move
segundo as engrenagens do mercado,
baseadas na imposição de um modo de
vida pautado na acumulação material
permanente e no consumismo ocidental, demonstra a insustentabilidade do
modelo econômico extrativista que tem
sustentado a economia do Sul global
e pressionado os limites dos sistemas
ambientais, que se encontram cada vez
mais próximos da exaustão.
O desafio de repensar o desenvolvimento sustentado pelo crescimento econômico perpassa entre outras coisas pelo fim da separação entre
sociedade e natureza, bem como pela
desmercantilização da biodiversidade,
pelo fim da subordinação da natureza
pelas leis da economia e pela garantia
da dignidade de todo tipo de vida.
É a partir desses termos que o bem
viver representa para Acosta uma oportunidade para imaginar outros mundos
possíveis, em que a diversidade e as de93
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mandas da sociedade possam ser mais
valorizadas do que as demandas do
capital, e em que a redistribuição da riqueza e a desestruturação de sistemas
opressores baseados no racismo, no patriarcado e no machismo possam levar
a transição de uma sociedade antropocêntrica para uma sociedade sociobiocêntrica
O bem viver é uma alternativa ao
desenvolvimento e ao progresso guiados pela acumulação sem fim do capitalismo. Não se trata de uma negação
dos avanços promovidos pela dita modernidade, mas da possibilidade de uma
troca harmônica entre conhecimentos
tradicionais e modernos através do
diálogo. É assim, uma oportunidade
para se pensar uma nova forma de vida
em que o futuro possa ser construído
por meio das experiências e vivências
do passado.
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Desafio Final

Exercicio compartilhado
A discussão sobre o livro Bem Viver, de Alberto Acosta, dá prosseguimento ao debate sobre a necessidade de uma
perspectiva decolonial para o reconhecimento e valorização das diversidades
(sociocultural, socioespacial, socioambiental, etc.) que temos na Amazônia. As
perguntas que foram colocadas no exercício do Guia de Leitura que apoia esta
atividade estimulam um movimento no
tempo e nas diferentes escalas de grupos
sociais (família, vizinhança, comunidade,
cidade, etc.) para tornar mais palpável a argumentação de Alberto Acosta.
As perguntas lançadas fomentam
esse movimento falando de ancestralidade e visão de mundo: Quem eram
os seus antepassados? Quais práticas
que eles utilizaram poderiam se relacionar ao que você entende a partir da
discussão do Bem Viver? Como seus
avós podem ter vivido essa concepção
que está sendo colocada pelo Alberto
Acosta agora? E o que seria o equivalente para nós, como pessoas que vivem
hoje? E de modo ampliado, como isso
afeta a comunidade, vizinhança, etc.?
Diante da diversidade que temos é
possível que tenhamos uma bisavó indígena, um avô português, um avô negro,
que pode ter tido vínculo com uma comunidade quilombola e daí advêm cosmovisões completamente diferentes, que permeiam as narrativas que as pessoas fazem
sobre a sua compreensão do mundo, que
orientariam suas vidas e que muitas vezes
foram influenciadas por uma narrativa de
98

desenvolvimento pautada por parâmetros externos que invalidou tais visões.
Será que eles imaginariam que
seus netos teriam uma jornada de oito,
dez ou doze horas de trabalho diárias?
Com menos tempo para conversar com
as pessoas da família? Qual seria o termômetro para sabermos o quanto nos
aproximamos ou nos afastamos do que
era o sonho para eles? E como isso aconteceu em termos coletivos? Qual a visão
que a sociedade assumiu como possibilidade de futuro? Quais as diferenças entre
o que pensávamos antes, como vivemos
hoje e sobre o que levamos para o futuro?
Segundo Acosta, perdemos o direito de ter diferentes cosmovisões à medida
que o capitalismo foi se colocando como
um modo de produção, e determinando
toda uma construção sobre como viver,
que tornou-se hegemônica no mundo
contemporâneo. Esta é uma questão que
Acosta ao destacar que indígenas não
são anticapitalistas, não são comunistas,
não são liberais. Eles são o que são! Eles
são pautados por uma cultura e visão
de mundo deles, e que até aqui tem se
mostrado bastante capazes de enfrentar as eras do desenvolvimento (no sentido de criação e evolução) do planeta.
A partir desse pano de fundo,
perguntamos o que seriam desenvolvimento e natureza, palavras que todos
pensam compreender bem o significado, mas que na verdade estão carregadas de valores e ideologias. Vejamos o
que a discussão revelou a esse respeito.

Resumindo
O Bem Viver é constituído de formas relacionais de ver o mundo, seja
com a comunidade, a natureza e entre comunidades. É um conceito aberto
às multiplicidades, pois abarca uma série de formas de ver o mundo e que
podem se constituir em alternativas ao desenvolvimentismo e às formas contemporâneas de colonização. O Bem Viver questiona a nossa forma de vida
atual, principalmente formas de vida aderidas ao desenvolvimentismo, a uma
experiência de modo de vida urbano apartado de sua realidade biofísica e exclusivamente economicista e utilitarista. Por esse motivo, ele investiga outras
formas do fazer, do viver e conviver que foram apagadas ou que estão somente
em nossa memória cotidiana e prática, saberes que podem ser recuperados a
partir de nossas vivências e de nossas oralidades. Faça sua reflexão sobre cada
um dos temas abaixo.
A partir deste exercício
como você conceituaria:
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Síntese da discussão

Círculo de leitura
construído
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Cosmovisões

Desenvolvimento

Ao longo do tempo perdemos o
direito a ter cosmovisões, os grupos minoritários (que nada têm de minoritários na Amazônia) têm culturas, enquanto
os grupos integrados à concepção moderna industrial derivada de sociedades
do Norte Global seriam a civilização. Curiosamente, as pessoas que vivem aqui
e se encaixam nesse segundo grupo se
veem como neutras, e que somente o
outro seria o diferente, fora do padrão,
sem perceberem que elas têm uma cosmovisão. É preciso que haja essa consciência, e dar a todos o direito de ter a
sua cosmovisão.
A construção das identidades resulta das cosmovisões e do que se vive.
As concepções religiosas, econômicas,
os pontos de vista das narrativas (gênero, raça, origem do homem ou a da natureza), influenciam a produção das
identidades. Se houver atenção para esses detalhes, será mais fácil perceber os
nuances das relações e as violências que
são cometidas com pessoas e ecossistemas. Usar o uniforme da escola não faz
com que os alunos sejam parte de um
mesmo grupo, ou de um mesmo mundo. Vejamos como são seus ambientes,
suas formas de organização espacial, suas
imagens e representações, como já aprendemos com a Silvia Cusicanqui.

Uma busca no Google sobre a
palavra desenvolvimento leva a páginas ligadas ao progresso econômico ou
científico, mas desde quando estas coisas são a única narrativa possível? Por
que coisas que não são atreladas a esta
linha de pensamento são vistas como
ultrapassadas? Ou antigas?
No fundo a concepção de desenvolvimento se articula com uma
cosmovisão (ocidental/industrial), e
é utilizada para camuflar ou justificar posições hegemônicas (machistas,
capitalistas, etc.), e isso se manifesta
na comunidade, na cidade, no país. Difunde-se uma ideia de que é preciso
evoluir, mas precisamente essa ideia de
desenvolvimento pode já ser obsoleta.
Esta ideia (ou cosmovisão ocidental/industrial) de desenvolvimento
tem suas próprias métricas (indicadores
econômicos, financeiros, científicos e
sociais), ligados à bolsa de valores, à
performance de instituições, que não se
articulam à felicidade das pessoas ou à
capacidade de comunicação entre elas.
A contradição entre o nível de violência
nas escolas (massacres), de depressão,
suicídio em sociedades ricas, indica o
descaso com a saúde comunitária.
Por vezes há a crença de que há
um “preço a ser pago” para o acesso ao
atendimento das necessidades básicas105
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(saúde, saneamento, moradia), que não
seria possível se obter tais benefícios
por outro caminho que não seja este
que vem sendo ofertado dentro do capitalismo; entretanto há séculos e décadas que esta promessa não se cumpre
completamente. Em meio ao possível
atendimento das necessidades básicas,
chegam valores que priorizam a posse,
a riqueza, o aprofundamento do desejo
pela ampliação do consumo. As pessoas
são ensinadas a desejarem mais que o
básico, e isso justifica uma corrida por
crescimento. Mas em nossas famílias
temos a presença de pessoas que têm
expectativas diferentes conforme a sua
origem e cosmovisão. Há um avô que
era agricultor e na cidade decide equilibrar as atividades do cotidiano porque
já tem o suficiente para viver, e pode se
dedicar a ação comunitária, à convivialidade. Enquanto outra pessoa da família
diz que é preciso ampliar as conquistas.
Nessa perspectiva, a discussão sobre desenvolvimento se aproxima da discussão sobre a finitude dos recursos, sobre sustentabilidade. Há o entendimento
de que a natureza é enxergada como um
recurso a ser explorado pela sociedade
urbana ocidental, e que o colapso ambiental está cada vez mais próximo, com
eventos extremos, mudanças climáticas,
e que uma trajetória em direção ao colapso não pode ser também de desenvolvimento, no sentido mais amplo, se coloca
em risco a preservação da vida. Então,
como coloca Acosta, desenvolvimento
não significa a mesma coisa para todas
as pessoas ou para grupos diferentes.
Todos querem desenvolvimento, mas a
única compreensão comum sobre ele é
aquela difundida pelas sociedades capitalistas ocidentais (e colonizadoras).
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Na Amazônia, mesmo nas famílias que
vivem em cidades, há antepassados que
podem ser indígenas, afroindígenas ou
camponeses migrantes. Quando há
propaganda política para eleições municipais fala-se em geração de desenvolvimento, mas não está claro para os
eleitores que não é possível adotar o
mesmo parâmetro de desenvolvimento no Marajó e em Belém ou São Paulo.
As cosmovisões não são consideradas,
e não há convergência sobre a visão de
futuro. A internet difunde como primeiras imagens sobre cidade as fotos de
centros financeiros de cidades globais,
sem mostrar as áreas bem planejadas
para a vida cotidiana nessas cidades,
para informar que podemos ter situações equivalentes, mas não iguais, que
precisam de tecnologia, mas que não
precisam ser a mesmas de lá.
A escala é uma chave fundamental, na megalópole perde-se o contato
com o humano. As grandes estruturas,
inclusive de educação, difundem informações que suprimem a cultura, de
modo a legitimar o sistema capitalista.
Na medida em que as pessoas passam
a ter seus desejos acionados pela mídia,
deixam de ser pessoas e tornam-se marionetes. Na verdade não é possível falar
de desenvolvimento sem abordar de
modo articulado as ideias de cosmovisão e de natureza. Acosta articula estas
três palavras de modo corajoso e arrojado, para demonstrar que a trajetória
da sociedade contemporânea não é a
única possível. Há outras maneiras de
pensar, inclusive outras visões sobre o
trato da natureza.

Natureza
A conversa nas famílias sobre natureza revela dicotomias. Há quem enxergue a interdependência, o sistema
complexo e articulado, e há quem veja
a natureza como o obstáculo, o entrave,
o que existe quando não há nada melhor (ex: o terreno cheio de mato). Isso
se expressa de muitas maneiras, e chega
ao ponto das pessoas crerem que seria
necessário acabar como Rio Tucunduba, que atravessa o campus da UFPA,
para resolver a criminalidade no bairro
do Guamá. As pessoas, talvez por desinformação, acham que um rio é algo descartável, seja na periferia de Belém ou
em Marabá, onde as elites desejam se
livrar do Rio Itacaiúnas, que corta a cidade. Há muita influência da visão dos
anos 1970, da época dos grandes projetos, e do desenvolvimentismo que
destacava que o que era bom vinha de
fora.
Acosta surpreende ao apresentar
uma visão considerada pelos participantes como nova – a da natureza como
um sujeito de direitos, que não pode ser
vista apenas pela perspectiva utilitarista, e que está na base da concepção do
Bem Viver. A visão de que a natureza
tem direitos amplia a visão para outras
formas de (in)tolerância em relação a
pessoas que sejam diferentes de algum
modo (ex.: cultura, religião, orientação
sexual).
Nada disso é informado na educação básica, as razões dadas para as
crianças preservarem a natureza são
tão rasas que parecem um favor, ou
uma relação de troca. Esses conteúdos
precisam chegar nas escolas mais cedo.
Na cidade a visão utilitarista colo-

ca no imaginário das pessoas a expectativa de ter acesso a um parque ou a uma
praça, ou a uma rua arborizada, sem
lembrar que as relações entre cidade
e natureza são muito mais abrangentes (produção de alimentos, regulação
do clima, ciclo hidrológicos, biodiversidade, poluição, etc.), e que nada disso é
considerado quando é dada prioridade
ao mercado imobiliário.
Mas quem vive sem ar? Ou sem
água? Do que são feitos nossos corpos?
Como podemos nos apartar da natureza ao ponto de esquecermos que
somos parte dela? Que somos feitos
dos mesmos componentes que a Terra,
e que toda natureza que existe já foi tocada pelo homem, que é antropogênica (selecionamos sementes, modelamos e fertilizamos solos, etc.). A natureza
não está lá fora. Não podemos deixar o
mercado decidir onde ela poderá existir. Não podemos seguir no século XXI
a mesma lógica do século XIX, de que
a poluição era necessária, e que isso
era compensado pela “preservação” no
meio rural, onde os aristocratas tinham
suas casas de campo, e onde a natureza
poderia ser contemplada. Por que continuamos achando que rios devem receber esgotos? Por que colocamos em
risco a nossa própria existência como
seres biológicos?
Somos animais como outros
seres vivos no planeta, por que colocar
a natureza como obstáculo? Não deveríamos ser guardiões da vida? O grau
de exposição à “cosmovisão” do consumo, riqueza e acumulação inicia no
nascimento, e é por isso que a proposta do Bem Viver , defende a cosmovisão indígena, para que não sejamos
marionetes. Esse raciocínio avança em
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relação ao já muito discutido mito da
natureza intocada, que defende que ninguém pode entrar em áreas protegidas,
mas que na verdade cria reservas para
serem exploradas pelo mercado mais
tarde, quando forem mais lucrativas.
É preciso lembrar-se da subjetividade que existe por trás de leis e normas, elas respondem a um paradigma
teórico. Como profissionais nós sabemos o que estamos defendendo? Se não
sabemos, participaremos do jogo mesmo assim, e pior, sem saber a serviço de
quem estamos.
Os povos tradicionais trabalham
com os tempos da natureza, têm visão
de médio e longo prazo. Como a urbanização do Brasil é recente, nossas cidades cresceram muito em pouco tempo, não se sabe tudo o que acontece nos
seus sítios, durante os ciclos completos
ou tempos longos da natureza (ex.: as
maiores cheias de um rio). É preciso atentar que nossa visão é comumente de
curto prazo.
O que nossos vizinhos valorizam?
Como tem sido viver dentro de casa durante a pandemia? Será que as pessoas
percebem que o vírus também é parte
da natureza, assim como o nosso corpo?
Como o nosso corpo? E que a urbanização mexeu em ecossistemas e liberou
o vírus que atenta contra a nossa própria
vida?
Houve relatos de arranjos familiares em quadras ocupadas por famílias
extensas, onde não existem muros e há
muita solidariedade e compartilhamento dos recursos entre as pessoas (frutas,
legumes, etc.); sobre as pessoas mais
velhas viverem em um tempo mais lento, como que apreciando mais coisas das
cenas vividas do que aqueles que cor108
rem. Quanto preconceito não há contra
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essas pessoas ou formas de viver? O racismo emerge do estranhamento do outro, muitas vezes da adoção dos valores
do colonizador, que precisa desvalorizar
algo para substituí-lo por outra coisa
mais lucrativa. E assim são definidas necessidades que demandam investimentos e isso é colocado de modo a justificar que o preço do progresso é abrir mão
da qualidade de vida que se tinha antes.
O Bem Viver não fala de congelar
ou voltar no tempo. Fala de viver bem, e
não de viver melhor do que o outro.
A produção de alimentos acontece em cidades que passaram por desindustrialização, não é uma discussão
romântica. A humanização da vida não é
compatível com a escala de investimento do mercado financeiro. Pensar no alimento é pensar na pessoa.
O Bem Viver coloca a pessoa no
centro do debate, destacando a necessidade de um relacionamento equilibrado com a natureza.
A densidade populacional gera
demandas por soluções, que normalmente tendem a ser atendidas com investimentos em infraestrutura, como
acontece com o esgotamento sanitário.
Mas há lugares onde o manejo de banheiros secos/ ecológicos pode ser a
solução mais viável, mas que retira aquela possibilidade do acesso ao serviço
que é padrão.
Todavia o conhecimento e a tecnologia social podem oferecer soluções
muito mais adequadas e acessíveis.
Sob a perspectivado Bem Viver,
há muito que aprender com os povos
que viveram nesta região antes de nós,
e também com outros povos contemporâneos, que assumem limitações e
procuram resolver seus problemas criando espaços multifuncionais e arranjos
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Sobre o autor

FRANTZ FANON
(sob a batuta de Deivison Mendes Faustino)
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No Brasil, só a partir dos anos 2010 tivemos teses defendidas que dissecaram a obra de Fanon, uma delas é a de Deivison,
defendida em 2015 na UFSCAR, que recebeu uma menção honrosa do Prêmio Capes, e foi publicada em 2018 com o título “Frantz
Fanon, um revolucionário particularmente negro”.
Esta apresentação é baseada na comunicação de Deivison
no podcast Lado Brack #62, e será um pouco mais longa do que
o normal, na tentativa de oferecer mais elementos para a compreensão da obra e da importância de Frantz Fanon, apontado
como um dos maiores pensadores do século XX, mas ainda pouco
compreendido no conjunto de sua obra, que teve leituras fragmentadas, reações e críticas permeadas pelo racismo, dada sua
condição de intelectual negro.
Fanon nasceu na Martinica em 1925, e viveu 36 anos. Seu
nome europeu é uma expressão do colonialismo francês na Martinica (Território Ultramarino no Caribe), onde foi educado como
um francês, em uma família de classe média, com acesso à educação, à cultura, e a literatura francesas. Tal assimilação foi a estratégia colonial francesa , por meio da qual disseminava valores
que prometiam ao colonizado tornar-se um francês.
Por ocasião da II Guerra Mundial, e da ocupação alemã do
território da França continental, o movimento de resistência formou exércitos para retomar os territórios ocupados pelos nazistas
no país. Fanon, crendo-se francês, alistou-se e seguiu para o combate, mas ao chegar à Europa e no front descobriu que a promessa de pertencimento era vazia, percebeu uma hierarquia racial
que separava negros dos brancos e negros entre si. A estratégia
colonial fazia os martinicanos acreditarem que eram mais franceses do que os senegaleses, por exemplo. A França sempre praticou
essa estratégia, como no Haiti, onde a separação entre negros e
mulatos plantou a semente da guerra civil que eclodiu após a independência do país.
Embora a educação que Fanon recebeu atestasse que não
existia diferença racial, a prática demonstrava o contrário. Essa
percepção foi reforçada no retorno à Martinica, onde as desigualdades foram acentuadas após a chegada de uma elite branca
francesa que fugia do nazismo. A negritude emergia aos seus olhos como algo forjado pelo colonialismo, que desumanizava o negro para justificar a imposição de uma posição de subalternidade.
Na época as pessoas da Ilha viam como superiores quem tivesse
ido à França, não importando sob quais condições, e todas as coisas importantes da vida dependiam da língua francesa, embora
muitas famílias falassem como primeira língua o crioulo. A língua
era o veículo dos valores e formas de ver o mundo, era formadora
da psique das pessoas, para fazê-las pensar a partir da visão de
mundo do colonizador.

A volta para a Martinica como veterano de guerra deu direito a Fanon de
financiamento para ingressar na universidade na metrópole, enquanto esperava uma vaga para estudar na França,
apoiou a candidatura de Aimé Césaire,
um teórico do Movimento da Negritude
que havia sido seu professor na escola,
para a prefeitura da capital da Martinica.
Esse reencontro criou profundos laços
de Fanon com este movimento.
Passada a campanha, Fanon foi
estudar odontologia em Paris, mas não
aguentou o racismo, e seguiu para estudar psiquiatria forense em Lyon, onde
encontrou intelectuais existencialistas,
conviveu com outros negros, participou do movimento estudantil, escreveu
peças literárias, acompanhou o debate
francês sobre o marxismo, que na época
criticava a esquerda stalinista e partidária, consolidando sua visão marxista.
No final do curso desenvolveu
como trabalho de conclusão um ensaio sobre a desalienação do negro, que
abordou o racismo como produtor de
sofrimento psíquico. O trabalho foi rejeitado pelo orientador, que não gostou
do formato de ensaio, nem do engajamento político, cobrou algo mais quantitativo. Fanon contrariado escreveu rapidamente outro estudo mais técnico, que
buscou traduzir para o campo da saúde
mental o impacto de problemas físicos
severos. O TCC original, rejeitado, era
nada mais nada menos que o livro “Pele
Negra Máscaras Brancas”, enquanto a
segundo versão abriu portas para um
estágio de residência sob a orientação
de um psiquiatra catalão conhecido por
defender a tese de que todo sofrimento psíquico está associado ao contexto
social. Desse modo foi iniciada uma trajetória de pesquisa de Fanon, que esteve
na vanguarda do movimento antimanicomial (que revolucionou o campo da
saúde mental, questionando o hospício
e as definições de loucura). Contudo,
esta sua contribuição não é reconhecida
pela historiografia do movimento antimanicomial. Fanon deixou a lição de que
todo problema psicológico deve ser vis-

to a partir do contexto social em que é
manifesto.
Seu primeiro emprego foi na Normandia, e por causa do clima ele passou
a procurar outras oportunidades em
diversos países do mundo francófono.
E por conta de seu desempenho exemplar na universidade recebeu a chefia
de um hospital psiquiátrico na Argélia.
Ali ele seguiu sua atuação como médico enquanto entrava em contato com a
realidade da Argélia, país em que o povo
berbere já tinha sido colonizado por
árabes e franceses, e onde o colonialismo francês entendia berberes e árabes
como negros e inferiores. Havia uma divisão de territórios na cidade e no hospital.
Ao compreender a situação, Fanon
decidiu apoiar os revolucionários e abandonou o vínculo com a França. Na Argélia
ele viveu a explosão que procurava, e em
1959 escreveu o livro “Sociologia dúne
révolution. «L’an V de la Revólution algerienne”, que nunca foi traduzido para
o português. Fanon seguiu o trabalho
como psiquiatra e também tornou-se
embaixador da Frente Nacional de Libertação, o movimento que apoiou, junto
a outros países. Foi vítima de atentados,
passou a ser procurado como criminoso de guerra pela França, e ao descobrir
que sofria de leucemia e que teria pouco
tempo de vida parou tudo e escreveu o
livro “Condenados da Terra”, publicado
em 1961. O livro teve circulação proibida na França uma semana depois de
sua publicação. O livro contou com um
prefácio de Jean Paul Sartre, artigos já
escritos de Fanon e uma continuação do
segundo livro.
Em busca de tratamento foi levado para os Estados Unidos, e por isso
morreu em Washington. Seu corpo foi
levado para ser sepultado na Argélia.
Pouco tempo depois de sua morte, a revolução na Argélia acabou, mas os grupos
que assumiram o controle do país eram
islâmicos, que não gostavam dos grupos
marxistas de que Fanon era parte, e seu
nome foi deixado no esquecimento na
Argélia.
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Principais referências teóricas

Nos anos 1960 sua obra influenciou a estética de Glauber Rocha,
a pedagogia de Paulo Freire, e outros
intelectuais da esquerda marxista e
católica, ligados à Filosofia da Libertação, movimento que marcou a
geração dos anos 1970, mas sua obra
perdeu força após a queda do muro
de Berlim, porque na época era vista como marxista. Nos anos 1980 o
livro “Condenados da Terra” já tinha
sido traduzido para muitas línguas
e se tornado referência para o discurso anti-imperialista, como aquele
que criticava a influência das elites
americanas sobre as elites brasileiras.
O livro Pele Negra Máscaras Brancas
só se popularizou quando surgiram
as correntes pós-estruturalistas que
trabalham com as subjetividades.
Na década de 2010 sua obra foi resgatada no Brasil, especialmente pela
cobrança por autores negros nas universidades após a política de cotas,
e também pela difusão dos estudos
decoloniais. Muitas vertentes de pensamento adotam partes de sua obra,
112
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conforme sua conveniência, com foco
em raça, classe, subjetividade e práxis.
Deivison diz que Fanon fala de
práxis sem perder de vista o afeto, e
fala de afeto sem perder de vista a
realidade histórica, ele aposta nos
reencontros entre corpo e alma, entre razão e emoção, entre subjetivo e
objetivo. Foi casado com uma mulher
branca, dialogou com autores brancos, porque era um humanista radical, que não seguia o segregacionismo dos movimentos anglo saxões.
Também não rejeitava a categoria
universal, ao invés disso denunciava a
Europa como referência de universal,
reivindicando um UNIVERSAL onde
coubessem todos os povos. Desejava um cosmopolitismo e uma práxis
que articulassem a razão (vinculada
ao branco) e a emoção (vinculada
ao negro), e desse modo eliminasse
a objetificação do negro, mostrando-o sujeito (humano) de sua própria
história.

O Movimento da Negritude surgiu em países francófonos, sua raiz vem
da Revolução Haitiana, quando os revolucionários perceberam a estratégia de
negação da humanidade dos povos colonizados, eram estigmatizados, demonizados, amaldiçoados, enquanto a cultura o colonizador era assumida como
superior e universal. Os teóricos desse
movimento político estético propuseram a inversão da situação, afirmando
que tudo o que é negro é belo, bom
e grandioso. O movimento produziu
quadros, poesias, ensaios, para positivar
o que até então vinha sendo negativado. Alinhou-se com o Pan-Africanismo
britânico, e no Brasil é expresso por movimentos políticos como o Frente Negra e
a Imprensa Negra.
O movimento sustentou a posição
de Fanon sobre a luta negra dever ser

compreendida no tempo e no espaço,
assim como a sua crítica ao racionalismo e ao classicismo, e aproximação do
surrealismo, que incentivava a busca
do contato com o inconsciente e com
a natureza. Há uma recusa em sua obra
de dialogar com os padrões impostos pelo ocidente, e uma grande contribuição para o pensamento sobre o
relacionamento entre subjetividade e
sociedade.
Do Existencialismo veio a recusa da ideia de essência como algo que
preceda a existência, não existe uma
essência negra, ninguém nasce negro, a
negritude é criada pelo colonizador, que
promove o estranhamento do diferente.
O negro é uma invenção do branco sob
determinadas situações históricas.
Tornou-se negro aquele que teve
suas experiências negadas ou teve o de-113
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senvolvimento humano e societário em que
está inserido negado. O colonizador determinou que tudo o que não for negro deixa
de fazer parte dele (como a humanidade),
e a pessoa negra foi encerrada em sua cor
e em seu corpo. O negro foi desprovido de
história, de cultura, de razão, mas precisava
existir como escravo para alimentar a máquina colonialista (ou força de trabalho), o negro passou a ser “especificado” pela sua sexualidade, seu corpo, enquanto o branco seria
a referência do humano “universal”.
O pensamento de Fanon vai muito
além da inferiorização do negro; explica a
perda de sua humanidade, e como qualquer
positividade a seu respeito foi associada ao
corpo, ao sexo, ao lúdico, e foi dissociada de
razão ou de tecnologia. Nesse esquema o
corpo passou a ser visto como parte da natureza, enquanto a razão existia no humano
universal – o branco colonizador. O negro
não era aceito como sujeito da razão. Sempre que se elogia o negro a partir do seu corpo se reedita o colonialismo, que o assume
como objeto, como coisa.
Deivison esclarece que essa castração de humanidade começou com o Iluminismo, que difundiu a história de que
o sujeito histórico era sempre o europeu.
O contato que a Europa fez com outras humanidades não as reconheceu como tal,
porque só a Europa teria a prerrogativa
de expressar humanidade; e baseada nisso negou essa característica para todos os
outros continentes. Ocorria a racialização
pela geografia e pelo corpo.
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Fanon manteve seus pressupostos teóricos por toda a vida,
apesar de ter sido permanentemente afetado por suas experiências. Não foi um autor maniqueísta e por isso não jogou fora o que
o criticado (o intelectual ou a sociedade branco(a)) podia lhe trazer de bom. Seu pensamento dialético dialogava com Hegel (um
racista que dizia que a África não tinha história) por ele ter oferecido as chaves para as teorias sobre o reconhecimento do século
XX, e desse modo ter viabilizado a explicação da consciência de
si como algo relacional. Em seu diálogo com a Fenomenologia do
Espírito de Hegel, esclareceu que alguém só se reconhece ao olhar
o outro, e ao objetivá-lo como algo (seja como objeto do desejo
ou como limite à realização das suas vontades), em um movimento que demonstra a dependência da consciência da subjetividade
desse limite colocado pelo outro, e que constitui uma disputa que
é vencida quando um impõe ao outro a sua própria subjetividade
(o que ocorre no colonialismo). Se ambos se reconhecessem como
sujeitos seria possível construir a desejada intersubjetividade. Isso
é impossível no colonialismo, porque o negro é interditado por
uma violência objetiva (a ocupação física de territórios) e subjetiva (pela já explicada destituição de sua razão como sujeito). O
colonialismo é intrinsecamente violento.
Fanon via a violência como a ordem imposta que nega a
humanidade de alguns, e não somente pela estreita visão da interrupção da ordem. ilustra este ponto perguntando por que o
Estado que chega à favela é o das armas da polícia e não o da
educação? Fanon considerava a violência um mal necessário da
perspectiva dos colonizados, porque a violência maior era aquela
imposta pelas sociedades imperialistas, que não abrem mão do
seu lugar de privilégio. E o desejável não seria substituir agentes
que estavam nesta posição de privilégio, mas mudar o sistema,
promover uma reorganização material do mundo, para que não
existissem mais dominações.
A desalienação é necessária para que ocorra a transformação material, mas como superar a violência colonial?
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Resumo da obra

Pele negra,
máscaras brancas
de Frantz Fanon
O autor incia o livro expondo
a noção de que o homem negro não é
homem, está em uma zona de não-ser. No
cotejamento entre os campos do branco e
do negro ele conclui que é preciso retirar
o homem negro de si próprio, no sentido
de restabelecer o que é aquele corpo em
outras definições. Seu raciocínio destaca
que se há adoração do preto, em reação
oposta ao racismo que ele enfrenta, há na
verdade um reforço à lógica vigente, que
sustenta a inferioridade justificada pela
raça.
“Não sentiremos nenhuma piedade dos
antigos governantes, dos antigos missionários. Para nós, aquele que adora o
preto é tão “doente” quanto aquele que
o execra. Inversamente, o negro que
quer embranquecer a raça é tão infeliz
quanto aquele que prega o ódio ao branco. Em termos absolutos, o negro não
é mais amável do que o tcheco, na verdade trata-se de deixar o homem livre.”
(FANON, 1952, p. 26)
Lanço aqui a reflexão sobre o que
vemos nos “reality shows” a partir da
frase do autor: “O Homem liberado do
trampolim constituído pela resistência
dos outros, ferindo na própria carne para
encontrar um sentido para si.” (p. 27).
Fanon lembra o quanto os corpos ne118
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gros submetem-se para encontrar lugar
na sociedade e consequentemente, sentido para si. Por vezes desejam mesmo
para gerar reflexões em pessoas brancas,
comportando-se segundo a lógica dos
brancos que se pretendem universais, ao
invés de buscar a libertação do negro, segundo a proposta do autor.
Querer ser branco entra na categoria do desejo de ser humano, como o
destino do não branco, porque à ele foi
negado esse local, o local de ser humano. Trata-se de internalizar o complexo
de inferioridade e manifestá-lo na pele,
Prega-se um universalismo inerente à
condição humana, mas a “[...] desalienação do negro implica uma súbita
tomada de consciência das realidades
econômicas e sociais” (FANON, 1952, p.
28). Fanon aponta a condição do negro
como social, decorrente de processos sociais e em contraponto a visão individualista de Freud e do fator individual da
psicanálise. Mas a luta deve ser travada
nos dois níveis (individual e social), já
que a pessoa se entende como ser a partir da sociedade. Inicialmente estão você
e o outro, a seguir você e as outras pessoas, depois você é definido a partir da
lógica estabelecida socialmente.
Homem > Sociedade > Ser Homem
A obra é um estudo clínico, que
baseia-se no problema humano, situado na temporalidade. Os três primeiros capítulos tratam do negro moderno,
isto é, o negro contemporâneo de Fanon
tentando determinar suas atitudes no
mundo branco. Os dois último capítulos
destinam-se a uma tentativa de explicação psicopatológica e filosófica do existir negro. O quarto e o quinto capítulos
são dedicados à crítica sobre a posição

de Octave Mannoni, e a experiência vivida do negro respectivamente. Explicita
que o universo de sua observação são as
Antilhas, quando refere-se ao negro em
seu lar e que há necessidade de estudos

O negro e a linguagem
Há duas dimensões (comportamentos) do negro: uma com seu semelhante e outra com o branco. Inclusive
comportando-se diferentemente nas
companhias de cada dimensão. Esse comportamento também, e principalmente, é
evidenciado através da linguagem. A linguagem se estabelece através de uma cultura e suporta o peso de uma civilização:
“[...] o negro antilhano será tanto mais
branco, isto é, se aproximará mais do
homem verdadeiro, na medida em que
adotar a língua francesa.” (FANON, 1952,
p. 34). Mas quanto mais recursos ele adquire, maior a expectativa de que possa
intervir naquela realidade.
A linguagem como já vimos previamente em outros módulos deste
Grupo de Estudos é mecanismo colonizador: “Todo povo colonizado — isto
é, todo povo no seio do qual nasceu um
complexo de inferioridade devido ao sepultamento de sua originalidade cultural
— toma posição diante da linguagem da
nação civilizadora, isto é, da cultura metropolitana.” (p. 34). O colonizado tanto
mais se afastará da condição de selvagem
quanto mais adotar os valores da metrópole.
A relação entre campo-cidade e
metrópole-província, é explicitada quando o subalterno conhece a metrópole,
quando isso acontece ele acessa uma
espécie de hierarquia mais alta. Este
fenômeno se repete no Brasil, onde a nar-

rativa da geopolítica nacional é similar,
por exemplo, quando uma pessoa visita
São Paulo se torna importante, por esse
simples fato.
Ele demonstra como isso acontece
na relação entre o antilhano e a França.
E também a partir da educação, já que
na escola é encorajado a rejeitar modificações do francês, pela sua mescla com
outras línguas africanas (originando as
línguas crioulas), o que demonstra como
a linguagem é colonizadora, e que esse é
um problema coletivo e não individual.
Geralmente, a mudança de estrutura
(Antilhas-França) não passa por reflexão.
Fanon levanta um estudo sobre casais e
a presença de hormônios femininos em
uma gestação em homens, e levanta possibilidade de um estudo comparativo do
homem negro antes de sua ida à França e
após seu estabelecimento lá, mas sobretudo o estudo do psiquismo em ambas as
situações. Percebe que o que parte em direção à metrópole “cria em torno de si um
círculo mágico” representativo e simbólico a partir de referenciais da metrópole.
A linguagem também é presente na medida em que comunica a linguagem colonizadora.
O autor encontra uma linha progressiva, evolutiva para explicar o movimento da negação da negritude. Este
movimento é a negação da cultura, da
linguagem, do modo de vida e dos sentimentos relacionados à sua origem, e
dá o exemplo do antilhano envergonhado quando é confundido com um senegalês, visto que o antilhano sente-se
mais evoluído do que um senegalês, por
estar mais próximo ao branco, sendo esta
divisão corroborada na administração
e no exército, na experiência pessoal de
119
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Fanon, quando serviu no exército. Ele descreve um sentimento repartido: “[...] de
um lado, os europeus, os velhos colonos
brancos e os nativos; do outro, os infantes
africanos. [...] Os antilhanos desprezam a
infantaria senegalesa e reinam sobre a negrada como senhores incontestáveis”” (p.
40 - 41).
Essa linha progressiva que Fanon
utiliza não se destaca somente em sua fala,
mas na observação que o autor faz da fala
de outras pessoas, comuns na negação e
na vergonha de serem comparados a outros negros e não com os franceses. Geralmente utilizando termos como “mais
selvagens” para explicar sua distância e
maior similaridade a um branco.
Neste capítulo Fanon não se propõe
a provar o desvario do racismo, e a igualdade entre brancos e negros, mas sim a
ajudar o negro a libertar-se do arsenal de
complexos originados de sua condição de
colonizado. Ele identifica alguns comportamentos específicos a partir da visão do
colonizador como, por exemplo, 1) o caso
do branco dirigir-se à um negro como se
o ultimo fosse uma criança, ou 2) falar
petitnègre (versão simplificada do francês
oral), com um negro estigmatizando-o
como o que fala desta forma. A incosciência de tais atos só exprimem a facilidade
do enquadramento do negro à condição
subalterna pelo branco e assumem uma
condição paternalista branca em relação
ao negro.
Sua intenção, portanto, é libertar
o negro de seus arquétipos, ao invés de
“embraquecê-lo” civilizatóriamente. O
autor está convencido de que negros que
comportam-se como brancos para serem
aceitos estão submetidos a uma estrutura econômico-psicológica. Aqui Fanon
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aproxima psicologia e economia como
elementos de reforço deste racismo estrutural. No entanto, há uma certa contradição entre assumir o mundo branco e
libertar-se de seus arquétipos já que para
assumir o mundo branco é necessário negar a linguagem, por exemplo.
Essa contradição se exprime
através da reação do negro, que vai à
França e retorna à Martinica, e só fala
francês, salientando a ruptura que está
produzindo (com suas origens). O texto
traz muitos exemplos vistos a partir de
análise de comportamentos que expres“Falar uma língua é assumir um mundo,
uma cultura. O antilhano que quer ser
branco o será tanto mais na medida em
que tiver assumido o instrumento cultural que é a linguagem. Lembro-me, há
pouco mais de um ano, em Lyon, após
uma conferência onde eu havia traçado um paralelo entre a poesia negra e a
poesia européia, de um amigo francês
me dizendo calorosamente: ‘No fundo
você é um branco’. O fato de ter estudado
um problema tão interessante através da
língua do branco me atribuía o direito
de cidadania. Historicamente é preciso
compreender que o negro quer falar o
francês porque é a chave susceptível de
abrir as portas que, há apenas cinqüenta anos, ainda lhes eram interditadas”
(FANON, 1952, p. 50)

A mulher de cor e o branco
Este capítulo é dedicado aos laços
afetivos, e ao sentimento de amor para
expor a diferença entre o amor, o amor
verdadeiro e aquele praticado a partir de
uma visão de mundo valorativa, onde a

valorização vem do outro. Neste sentido,
fala sobre a mulher de cor em relação ao
europeu e o complexo de inferioridade
evidente nestes laços afetivos que tornam
impossível o amor sem conflitos. O que
Fanon faz questão de mostrar é que antes do amor existe a inferioridade da cor,
o amor é acompanhado de uma espécie
de medo do branco. Isso fica claro em um
trecho do livro de uma autora chamada
Mayotte, no qual a mulher (personagem)
aceita submeter-se à invisibilidade em
troca do relacionamento com um branco; no trecho ela conecta renda e cor, mas
sobretudo renda à branquitude, uma dialética entre ser e ter do prestígio.
A partir daí Fanon analisa Mayotte
e suas personagens num nível psíquico,
no qual supõe um maniqueísmo entre o
branco e o negro, descrevendo o último
como:
“Sou negro, realizo uma fusão total com
o mundo, uma compreensão simpática
com a terra, uma perda do meu eu no
centro do cosmos: o branco, por mais
inteligente que seja, não poderá compreender Armstrong e os cânticos do
Congo. Se sou negro não é por causa de
uma maldição, mas porque, tendo estendido minha pele, pude captar todos
os eflúvios cósmicos. Eu sou verdadeiramente uma gota de sol sob a terra... E
avançamos num corpo a corpo com a
própria negrura ou com a própria brancura, em pleno drama narcisista, cada
um enclausurado na sua particularidade,
embora, de tempos em tempos, com
alguns vislumbres, ameaçados contudo
pelas origens.” (FANON, 1952, p. 56)

Já que seu eu é retirado do centro
do cosmos e desse modo pode observar e
possui outras experiências:
“No início, eis como o problema se
apresentava a Mayotte, aos cinco anos
de idade, na terceira página do seu livro:
“Pegava o tinteiro na carteira e o jogava
como uma ducha em cima da colega”.
Era seu modo de transformar os brancos
em negros. Mas percebeu logo cedo a
inutilidade dos seus esforços; e depois,
Loulouze e sua mãe lhe diziam que a
vida para a mulher de cor é difícil. Então,
não podendo mais enegrecer o mundo,
ela vai tentar embranquecê-lo no seu
corpo e no seu pensamento.” (FANON,
1952, p. 56)
Porque a vida da mulher negra é
difícil, é necessário portanto “embranquecer a raça”, a busca pelo parceiro torna-se portanto uma forma de assegurar
a brancura no lugar da preservação da
originalidade da porção do mundo onde
elas cresceram. Tal comportamento é reforçado em falas, ditados e argumentos
que regem a escolha de um namorado
nas Antilhas. Nos relacionamentos, tal
inferioridade da cor no homem, padece a
mulher branca por ser mulher e o homem
negro por ser negro, no caso contrário o
homem branco e a mulher negra, padece
a mulher negra, por ser negra.
E é dessa inferioridade que surge
uma espécie de ressentimento, de raiva
ao se sentir pequeno, já que sua posição
o confina em um “isolamento intolerável”. Visto que em tal isolamento a única
saída é o mundo branco, ele é, portanto
prisioneiro dessa estrutura.
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Uma estrutura de opressão que
perpassa o afeto, o amor e a escolha dos
companheiros. Para a mulher negra o
objetivo é embranquecer, para a mulata
o objetivo é não retroceder. Casar com
um homem branco, quando se é mulata é como ter um ticket de saída do
mundo negro para o mundo branco, é
uma espécie de reconhecimento de seu
comportamento embranquecido e consequentemente do seu valor. E quanto
mais o ego dessa mulher é encurralado
e trazida a consciência sobre a escolha
do marido branco, mais o ego torna-se
defensivo, quase mórbido, e o comportamento de inferioridade, de sentimento
de sorte e agradecimento ainda que passando por humilhações diárias, floresce.
Tal fenômeno é denominado pelo autor
de eretismo afetivo.
O preto torna-se escravo de sua
inferioridade, enquanto o branco torna-se escravo de sua superioridade, comportam-se segundo uma linha de orientação neurótica: tornar-se branco, e não
tornar-se negro, respectivamente. Finalmente ele cita o caso de dois homens negros em estados neuróticos, o negro que
se sente inferior e não acha que será respeitado enquanto médico, sucumbe ao
álcool, e à obssessão de não ter pessoas
negras abaixo de si e sim brancos para
que assim possa impor medo ou respeito. E outro que era inspetor da alfândega,
que era duro com os turistas, se reconhecia nesse comportamento por ser negro, e
sendo assim, seria sacana com os outros
(no sentido negativo da palavra sacana,
ou maldoso).
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O homem de cor e a branca
No terceiro capítulo Fanon analisa
as relações inter-raciais a partir da forma
como o homem negro se envolve afetivamente com a mulher branca. Segundo
Fanon a base estruturante desse tipo de
relacionamento está no desejo interno do
homem negro de ser branco, ou de ser
reconhecido como branco. Esse desejo
origina-se do complexo de inferioridade
que faz parte da construção da psique do
homem de cor, moldada pela opressão
do colonizador. A partir de um romance
de René Maran Fanon - Un homme pareil aux autres – Fanon demonstra como
ao se relacionar com a mulher branca o
homem negro busca se enquadrar em
um padrão ou conceito de aceitabilidade
social, que é estruturado por uma hierarquia. A narrativa de Maran acompanha
um negro originário das Antilhas, que
vive na França há muito tempo, mas que
ainda assim não se sente europeu, ao passo que é renegado por aqueles que são
iguais a ele no tom de pele. De personalidade introspectiva e reclusa o protagonista não se sente digno de aceitar o amor
de uma mulher branca, mas ainda assim
guarda, como os demais negros, o desejo
de se relacionar como uma branca, para
poder desse modo ser considerado integralmente europeu e com esse ato garantir uma forma de consagração subjetiva
diante da sociedade europeia.
Fanon advoga que a cor não deve
ser vista como uma tara, e que as relações
afetivas não devem ser utilizadas como
forma de garantir essa aceitação e assim
ascender dentro da hierarquia imposta
pelo mundo branco.

Sobre o suposto complexo
de dependência do colonizado
No quarto capítulo Fanon questiona a ideia de que a opressão engendrada
pela colonização é uma patologia que o
homem branco se propõe a solucionar,
ajudando o homem negro a lidar com um
complexo de inferioridade que lhe seria
inerente. O autor refuta também a ideia
de que o racismo teria diferentes níveis,
refletindo a estrutura de classes e estando
mais presente e sendo mais perceptível
entre os brancos pobres e operários.
Para Fanon, o racismo é inseparável de uma determinada sociedade, fazendo parte da composição de sua estrutura, por isso mesmo o racismo não deve
ser explicado através de formulações que
lhe associem a comportamentos neuróticos por parte dos homens negros, que
são inferiorizados pelo colonizador em
função do apagamento e menosprezo de
sua cultura, história e originalidade, e
não por um traço de suas personalidades.
É a objetificação e desumanização do
homem negro, colocada em prática pela
exploração colonial, que abre a possibilidade e entendimento da realidade social
o que descontrói a tese de complexo de
dependência que caracterizaria as populações exploradas. Segundo Fanon a tomada de consciência desse fato é a única
forma de levar o homem negro a vislumbrar a possibilidade de existência e romper com o dilema de “branquear-se ou desaparecer”

A experiência vivida do
negro
Em A experiência vivida do negro, Fanon encontra sua negritude, ou
melhor, é forçado a encontrá-la. O que
isso significa? Como homem não-branco imerso na metrópole francesa, chegado da Martinica, Fanon é “lembrado” diariamente, de forma nada poética pelos
brancos, que sua pele não é clara, que
seus traços não são belos, que sua fome
não é convencional, que seu “tremer” de
frio é diferente.
Gradualmente, ao longo de sua
narração, percebemos que a conjuntura
do período reflete em seu modo de se
perceber e o impele a reflexões que não
havia enfrentado, ou não pensava em ter
por não ser branco. Fanon descreve sua
frustração em não viver uma vida sem
ter que se perceber o tempo todo como
negro, sem ter que carregar o peso dos
estigmas deixados pelo pensamento
branco racista.
O existir para um homem negro na sociedade branca francesa é um
relembrar diário de seu corpo, de sua
cor, de seus traços e de todos os preconceitos estabelecidos pelos colonizadores
sobre esses pontos. A sufocante narração
inicial que Fanon expõe nesse capítulo
nos revela a descoberta de um peso em
sua existência que era, até então, a ele
desconhecido: “Eu era ao mesmo tempo
responsável pelo meu corpo, responsável
pela minha raça, pelos meu ancestrais.”
(p. 105). Um Fanon cada vez mais angustiado pela responsabilidade de ser
negro em um mundo branco é desvelado
ao longo do texto:
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“Nessa época, desorientado, incapaz de
estar no espaço aberto com o outro, com
o branco que impiedosamente me aprisionava, eu me distanciei para longe, para
muito longe do meu estar-aqui, constituindo-me como objeto” (p. 106)
Nesse processo de afastamento
emocional e físico do mundo do branco
da metrópole, Fanon busca uma resposta
à sua angústia e, sobretudo, aos insultos
diários, através da construção e (re)descoberta de sua identidade. E assim é guiado para uma defesa, por meio da pesquisa
de seu eu, de provar aos brancos que eles
estavam certos em um ponto: Fanon é Negro.
E a resposta que quer oferecer a
seu status quo imposto pelo branco é o
reverso daquele que lhe foi confrontado.
Assim, suas pesquisas o guiaram para
nomes como Aimé Césaire, Marian Anderson, Dr. Cobb, e vários outros nomes
importantes da ciência, poesia, medicina
e história que tinham em comum com
Fanon a Negritude. E o processo de “assumir” sua Negritude é narrado neste
capítulo com riqueza de citações de trabalhos que vão de Jean Paul Sartre à Sir
Alan Burns.

O preto e a psicopatologia
A busca pelo entendimento dos
problemas de identidade formados na
psiquê de crianças e jovens negros nas
antigas colônias francesas, as Antilhas,
é recheada de neuroses e padrões irreais
trazidos pela imersão em um mundo cujas referências são desde a pequena idade
todas brancas. Os jornais, programas televisivos e filosofias presentes mesmo nas
escolas das Antilhas traz ao negro em for124
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mação a repetição de uma orientação
identitária que não é sua, como Fanon
cita sobre a máxima do jovem negro
que repete nas escolas: “nossos pais, os
gauleses”.
Aos poucos o mundo de referências dos brancos, com seus modos de
representar o outro não-branco como
selvagem e irrelevante é absorvido e instalado subjetivamente no modo de ser
e de pensar do jovem negro: “Quando,
na escola, acontece-lhe ler histórias de
selvagens nas obras dos brancos, ele logo
pensa nos senegaleses.” (p. 132). Esse
reconhecimento de que o papel do selvagem, do inculto e do mal é dado ao
africano pelo negro das ilhas francesas é
justificado por Fanon da seguinte forma:
“[...] é que o antilhano não se considera negro; ele se considera antilhano.” (p.
132).
Assim, o mundo dominado pela
colonização branca traz um mal irreversível à psiquê dos jovens negros inseridos nele: o reconhecimento de suas
identidades a partir do olhar do branco.
Fanon se utiliza dos estudos de Freud e
Jung para compreender como as neuroses e os recalques são instalados no
modo de pensar de crianças e jovens,
desde a pequena idade.
Para Fanon, mesmo esses esquemas clássicos da psiquiatria e psicologia
parece não se adequar à realidade do negro. Isto porque o que se apresenta nas
teorias de desenvolvimento das neuroses não correspondem ao mundo vivido
pela criança negra. Enquanto o menino
branco é confrontado pela criação de
neuroses e recalques, a partir de sua experiência negativa, por vezes violenta,
dentro de um núcleo familiar não-con-

vencional. O desenvolvimento das neuroses em uma criança negra é mais complexo, pois mesmo fazendo parte de uma
família equilibrada, as neuroses serão instaladas nessa criança a partir da pressão
externa da sociedade, independente de
seu núcleo familiar, simplesmente por ter
nascido negro.
Isso o guia para compreender como
o mundo de referências brancas é deletério
à formação social e psicológica dos negros das Antilhas, especialmente se forem
se instalar na metrópole francesa: “Como
explicar, por exemplo, que um jovem estudante preto, chegando à Sorbonne com
o objetivo de se graduar em filosofia, antes mesmo de entrar em contato com
qualquer organização conflitante que o
espera, assuma uma atitude defensiva?”
(p. 130). Nesse caso, o negro não se sentirá
inferiorizado por sua própria consciência,
mas será forçado pela sociedade branca a
se identificar como inferior.
O negro antilhano ao ser imerso
em um mundo de branco percebe florescer questões dantes jamais impostas a
ele, outrora inserido em uma sociedade
mais negra. “O preto ignora (o complexo
de inferioridade a ele imposto) enquanto
sua existência se desenvolve no meio dos
seus; mas ao primeiro olhar branco, ele
sente o peso da melanina”.
Por essa razão, na visão de Fanon,
a construção das neuroses no homem negro antilhano, com certas exceções, vem
da sua situação cultural frente à um mundo cujas referências positivas são todas
brancas. E esse pensamento é reafirmado
ao reconhecer que o movimento da Negritude nas Antilhas se torna forte apenas
com “o aparecimento de Aimé Césaire”.
Para Fanon a ontologia da condição

de inferioridade do negro colocada pelo
branco colonizador pode ser justificada
pelos próprios medos e recalques criados pela consciência do branco, como
por exemplo o sentimento de “inferioridade sexual do branco em relação ao negro”. Além de passar por outras questões
como a violência e os modos culturais
“sui generis” do africano.
Contudo, o que Fanon defende é
que dentro dos grupos negros franceses em território de brancos, imersos em
referências brancas, o valor das identidades é reconhecido como uma imposição cultural. E é esse o âmago da
questão que norteia todo esse capítulo,
finalizado com a narração impressionante do poder dessa imposição cultural
branca capaz de criar “autênticas alienações” psíquicas em pacientes imersos
nas ideias do mito do preto que incorpora todos os males sociais.

O preto e o reconhecimento
Neste capítulo o autor nos mostra
dois momentos de análise que se referem
à construção do eu do homem negro: o
momento “A – O preto e Adler” e o momento “B – O preto e Hegel”. No primeiro, a filosofia de Adler é usada por Fanon
para compreender que o negro antilhano
luta constantemente e internamente
contra o sentimento de comparação. Em
suas palavras, o autor define: “Os antilhanos não têm valor próprio, eles são
sempre tributários do aparecimento do
outro.” (p. 176).
Dentro desse processo de comparação com o outro baseado na teoria
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de Adler, Fanon afirma que a característica do homem negro antilhano é “dominar” o outro, apoiando-se em valores e
em sentimentos de inferiorização. Esse
sistema de autoavaliação em comparação
ao outro faz com que o martinicano seja
sempre crítico com seu “igual”: “O antilhano se caracteriza pelo desejo de dominar o outro”.
Esse desejo de valorização, ou melhor, de autovalorização que Fanon aponta
sobre o antilhano produz um sistema determinado por três extratos de personagens: “o descolado”, “a corte do descolado”
e “os humilhados”. Assim, o sistema que
cria a inferioridade do indivíduo nas Antilhas é criado pela própria sociedade ao
se estruturar sobre neuroses baseadas na
“comparação”.
Mas todo esse sistema é criado
como resposta à estrutura colonial branca
que historicamente inferiorizou o homem
negro que necessita criar esses mecanismos como resposta de autovalorização,
ainda que essa incida sobre seus “iguais”.
Esse produto da identidade martiniquense apresentada por Fanon é atribuída
à teoria da polaridade de Adler, isto é, a
comparação de dois termos gerada pelo
ego. Mas nesse caso, Fanon adiciona uma
terceira condição: a comparação é fruto
também da imposição social do mundo
branco ao homem negro.
No segundo momento do capítulo 7, intitulado B- O preto e Hegel Fanon
continua sua busca da construção do autorreferenciamento do homem negro,
utilizando-se para isso a teoria de Hegel.
Nessa discussão o autor defende que o
negro antilhano necessita, indiretamente
e inconscientemente, do olhar do outro
para se reconhecer e se valorizar: “É neste
outro que se condensa o sentido de sua
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“É na medida em que ultrapasso meu
ser imediato que apreendo o ser do outro como realidade natural e mais do que
natural.” (FANON, 1952, p. 180). Dessa
forma o reconhecimento de si, a construção da identidade, segundo Hegel,
depende do reconhecimento do outro,
podendo se “efetivar pela ação dos dois”.
Mas como se reconhecer positivamente se o outro, o branco, reconhece o negro apenas em determinado
lugar: como inferior? À medida que essa
questão se desvela ao longo do texto,
Fanon, deslinda a seu leitor referências
históricas que entregam a construção da
visão inferior do lugar do negro na sociedade branca.
Esse status quo do modo de pensar da sociedade branca reflete no pensar
e no autorreconhecimento do homem
negro que produz um comportamento
reativo à medida que compreende que
é necessário romper esse ciclo reflexivo
para ter valor.
“Conduzir o homem a ser acional,
mantendo na sua esfera de influência o
respeito aos valores fundamentais que
fazem um mundo humano, tal é primeira urgência daquele que, após ter refletido, se prepara para agir.” (FANON,
1952, p. 184)

À guisa da conclusão
Ô meu corpo, faça sempre de mim um
homem que questiona!
Essa é a frase final da obra de Fanon,
mas o que abarca essa prece em tom de desabafo? Nesse trecho final de Peau noire masques
blancs, o autor tenta explicar ao leitor que a necessidade de romper com a responsabilidade
sufocante imposta ao negro de se enquadrar
em um pensamento inferior, de o responsabilizar pelos seus ancestrais, ou da postura reativa constante às máximas do homem branco é
necessária e urgente.
Acabar com a estrutura do pensamento dominante do colonizador branco sobre o
homem negro, que aqui ele se refere em várias
passagens como “homem de cor”, é emergencial. Tirar do negro as amarras de um passado escravocrata que é relembrado e imposto a todo momento, torna o dever de existir
simplesmente como homem à serviço de sua
liberdade impossível.
Fanon, portanto, conclui que é
necessário viver sua vida em torno de sua
liberdade como sujeito, como homem, sem
diferenciações impostas, sem amarras, sem
a necessidade de se provar constantemente
melhor ou pior do que outro homem. “Não se
deve tentar fixar o homem, pois o seu destino
é ser solto”.
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Desafio Final

Síntese da discussão

Exercicio compartilhado

Círculo de Leitura
construído

A discussão sobre o livro “Peles Negras, Máscaras Brancas”, de Frantz Fanon,
permitiu o aprofundamento de conteúdos relacionados ao racismo, à construção da subalternização, e de como
estas práticas estão imbricadas à colonialidade. As perguntas colocadas, desta vez no mural que apoiou a atividade,
procuraram sensibilizar os participantes
sobre a experiência do racismo na cidade,
e sobre as possibilidades oferecidas pela
diversidade para a cultura e a festa, que
são essenciais à sociedade e, portanto,
à compreensão de sua materialidade.
As perguntas lançadas foram:
1. Quais os corpos são mais sacrificados pelos diversos tipos de violências
manifestos nas nossas cidades? Que
pessoas são mais expostas ao risco?
2. Quais regiões da sua cidade aparecem mais nas notícias policiais? Qual o
fenótipo predominante nestas regiões?
3. Em que lugares da cidade ou quais
situações de vida urbana são mais evidentes: a) as manifestações de racismo
e dominação?, b) as manifestações de
inclusão das diferenças étnicas e sociais e maior multiculturalismo artístico?
4. Qual a diferença da experiência da
infância entre crianças que crescem em
áreas centrais e nas periféricas, sujeitas
ao risco e à precariedade? Que problemas e complicações psicológicas, sociais e políticas podem ser originadas
dessas experiências? 5. Que movimen134

tos na sua cidade mostram o negro
como sujeito de sua própria história?
A perspectiva psicanalítica de
Frantz Fanon nos brinda com uma
exposição de mecanismos da mente
humana que são desencadeados
por relações sociais pautadas na
hierarquia, poder, e apresentação de
um grupo como universal, mediante
o silenciamento de outros. Toda
a argumentação nos conduz para
a necessidade de construção de um
Humanismo radical, comprometido
com o respeito à diferença e com o
empoderamento - em todas as escalas,
desde nações até comunidades que
convivem nas cidades, das pessoas
que sofrem com um racismo estrutural,
que associa cor da pele, etnia, visão de
mundo, perspectivas de envolvimento,
já trazidos pelos dois primeiros autores
estudados no projeto, a outros aspectos
como gênero e renda, clamando
por uma leitura que incorpore
interseccionalidade ao urbanismo.

Participantes
manifestaram
sua surpresa com a simplicidade do
raciocínio de Fanon a respeito de como
o negro é uma invenção do branco,
que sob determinadas situações na
história criaram o negro (o diferente),
ao negarem suas experiências ou seu
desenvolvimento humano e societário.
Há carência de espaços culturais que
permitam o diálogo e discussão sobre
coisas de negros nas cidades pequenas,
como existem na capital, e isso favorece
o silenciamento e a dissolução da
identidade desse grupo. Tais práticas
naturalizam processos instalados desde
o período colonial, que são mantidos
até hoje. A internet seria um meio
para construção desse protagonismo?
A região Norte tem uma
população majoritariamente mestiça,
que não se vê como negra, normalmente
o mestiço se vê como branco, e quanto
mais contato possa ter com o sudeste
do país, mais acontece de alguns
mestiços se acharem melhores que
outros que nunca saíram do interior, por
exemplo. O que há no sudeste? Gente
branca, descendente de europeus. A
explicação de Fanon para o trauma que
as crianças negras sofrem na infância,
pela negação da representatividade
de sua identidade, ajuda a entender a
rejeição que muitos nortistas sofrem
por conta de sua aparência (sejam

indígenas, mestiços, quilombolas ou
negros). E essa inferiorização imposta
é alimentada pela ignorância e pela
expectativa do que a pessoa que viveu
no sudeste, no exterior, etc, tenha
maior acesso à “civilidade” ou a outros
atributos que foram atribuídos como
universais pelos brancos, a si próprios.
É comum a conversa nas famílias sobre
como uma pessoa ficou mais branca
ao ir para a cidade, observação que
valoriza e elogia tal pessoa, tanto por
ter reduzido sua exposição ao sol
em função das atividades na cidade
serem abrigadas em edificações,
como por ter se colocado mais
perto do urbano do que do rural.
Quem define a regra, institui
que o que difere dela vale menos, isso
vale para os costumes, para a estética,
para o pensamento. A Europa definiu
isso, mas o Egito antigo era africano,
a Grécia antiga tinha maior influência
do fenótipo africano que do europeu.
Contudo essa estratégia tem sido muito
eficaz para hierarquizar pessoas e
reproduzir preconceito em cascata. Isto
acontece com os negros, e também com
os indígenas, em relação aos brancos,
com os camponeses em relação aos
citadinos (há preconceito na cidade
contra quem vem do interior), e tudo
isto justifica o controle desses grupos
pelos que detêm o poder. A maquiagem
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feita nas cidades brasileiras nas áreas
planejadas, estrategicamente com
foco em eventos turísticos, esconde
as diferenças sociais e a precariedade,
reforçando este mesmo padrão.

Esforço maior de quem não
é branco para justificar o
lugar que ocupa
Por outro lado as pessoas negras
que ocupam lugares de autoridade
são sempre questionadas, no sentido
de justificarem como tiveram sucesso,
como puderam se igualar ao branco,
por isso é também comum um grau de
exigência muito elevado para quem
pertence a uma minoria, quando há
necessidade de acolhimento das várias
camadas de desvantagem e traumas
que as pessoas nesta situação sofrem
por racismo. Fanon detectou que o
negro tinha que ser o melhor, uma
virtuose no que faz, para ser aceito em
meios que são normalmente atribuídos
a pessoas brancas. É preciso saber se
portar, se vestir, para não ser hostilizado,
e suportar a “admiração” das pessoas
quando perguntam “como é ser um
arquiteto, ator ou advogado negro
(em postos de trabalho normalmente
atribuídos a brancos)?”. O exemplo da
cantora Nina Simone foi citado, como
cantora que foi aceita por ser uma
virtuose no piano clássico, mas que foi
agredida quando usou sua música como
veículo de manifestos antirracistas.
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O
racismo
como
justificativa
para
a
exploração e o não
atendimento do que não
está no centro
O racismo está velado quando há
surpresa sobre o talento de um preto
ou preta, também porque o negro está
associado à vida na periferia, e esta
é considerada menos desenvolvida.
Fanon lembra que o negro foi
destituído de sua racionalidade, como
se não tivesse capacidade de definir
uma condição de ser no mundo. Isto foi
importante para justificar a escravidão
(de pessoas negras, mas também de
pessoas indígenas) e direcionar os
escravizados para trabalhos braçais.
Hoje, ousar praticar valores
diferentes - como valorizar mais as
relações pessoais do que as questões
materiais e não se submeter ao sistema
- é algo que intensifica a discriminação.
O negro precisa se justificar o tempo
todo, convencer que não quer roubar
o lugar do outro (o branco) que
acredita que aquele lugar deveria ser
seu. É preciso manter o branco feliz,
para evitar a violência e a humilhação
(o branco pobre é preconceituoso
com o negro dentro do shopping,
apesar de ser cordial com o negro
dentro do transporte público, quando
ambos estão na mesma condição).

Todos temos cultura, arte
e razão!

Experiências de famílias
inter-raciais

O negro perdeu o direito à cultura,
enquanto o branco é o ladrão sincrético
de todas as melhores partes das culturas
alheias, e isso não é questionado, é aceito
como o lugar do branco, do colonizador.

Nas famílias a experiência de
casais inter-raciais e de irmãos que
tem fenótipos diferentes surpreende,
as pessoas da audiência que são
brancas perguntaram a irmãos de
pele mais escura sobre o assunto e
ficaram sabendo de situações que
não imaginavam que os irmãos
tivessem vivido. Experiências em
viagens mostram a diferença no
tratamento de casais inter-raciais
em lugares diferentes, com maior
segregação em contexto norte
americano e do sul brasileiro.

A
interseccionalidade:
raça, gênero e classe se
manifesta em tudo ao
nosso redor, infelizmente
de modo a favorecer
as
escolhas
mais
inadequadas
Ao ser classificada como parte de
povos tradicionais, a pessoa também é
associada à pobreza e ao atraso, porque
o parâmetro de referência é o do
branco do centro da cidade, da cidade
europeia. Não se valoriza as soluções já
testadas, que podem ser aprimoradas
para as populações manterem suas
identidades e seus territórios. Há uma
idealização de parâmetros técnicos,
estéticos e tecnológicos que são
inacessíveis para as pessoas que
vivem em comunidades tradicionais
ou periferias, e pouco interesse na
adaptação de soluções de menor custo.
Normalmente, são negados os direitos
ao saneamento, aos equipamentos
públicos, em um círculo vicioso, mas na
periferia a polícia chega antes de todas
estas necessidades, pressupondo que
o combate à violência é a prioridade.

A desvalorização da
mulher e da cultura negra,
sob a cortina de fumaça
do espetáculo do futebol
e do samba
A maneira como a mulher negra
foi tratada é base do turismo sexual,
a narrativa de cultura brasileira que
assimila o negro através do samba e
do futebol, manteve a alienação e a
hierarquia entre brancos e negros. A
expectativa de embranquecimento
da população brasileira ainda coloca
a mulher negra em um lugar ainda
mais esquecido, como a doméstica
ou como objeto sexual. Não há
reconhecimento à riqueza que elas
trazem com seus conhecimentos,
religiosidade, musicalidade, cultura
alimentar, ou sobre a sua resistência.
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A sobrecarga das crianças
negras
A primeira negação do racismo
acontece em casa, quando alguém
da família diz que a pessoa negra foi
maltratada por que o agressor não foi
com a cara dela, e não por racismo, ou
quando a criança que sofre bullying na
escola por causa do cabelo e em casa
a mãe diz que não é nada. Isso resulta
em muitos traumas e silenciamentos,
a pessoa que sofre racismo se sente
culpada, e isso se soma a outras
dificuldades (renda, gênero, origem,
etc.) levando a pessoa às neuroses
e comportamentos tóxicos. Há um
acúmulo de sofrimentos e necessidade
de uma escuta atenta e diferenciada.

Vamos descolonizar a
cidade para descolonizar o
nosso pensamento
A educação básica contribui
muito para essa situação porque não
mostra pessoas indígenas e negras
para além do período colonial e da
escravatura. Diante do preconceito
uma solução é se capacitar e ocupar os
espaços na divisão social do trabalho, é
lutar para quebrar estes círculos viciosos,
e mudar o sistema. A história, a cultura,
e cosmovisão de pessoas indígenas e
negras precisam aparecer em conteúdos
escolares, em casas de cultura,
museus comunitários, bibliotecas,
etc., a cidade precisa de espaços
que contem esta versão da história.
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Os acontecimentos do Big Brother
relacionados à cantora negra Karol
Conka, mostraram que para o brasileiro o
negro não tem direito a perdão. A cantora
conseguiu projeção a partir da cultura
e arte da periferia, e as dificuldades
que ela teve não foram levadas em
conta em todas as condenações que
sofreu, de modo desproporcional
quando a situação é comparada a
agressões feitas por pessoas brancas.

A importância da cidade
para a superação do
racismo: o papel dos
espaços públicos como
lugar
de
inclusão
e
expressão
da
diversidade
Na cidade a tendência de tornar
espaços de consumo nos espaços
públicos disponíveis, favorece a
intolerância. O espaço público de
acesso público é um patrimônio que
favorece o encontro e a tolerância com
a diversidade. É o espaço do respeito
às diferenças. A música tem permitido
a criação de identidades urbanas, e
promovido a união de grupos periféricos.
Este é um movimento recente, e pode
ser visto em Belém, no trabalho dos
coletivos de Belém, que falam da Terra
Firme, Jurunas e Guamá. Mas nas cidades
menores, como Castanhal, há um forte
estigma de inferiorização da população
de bairros periféricos que contam
com maioria de sua população negra.
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Bruno Vieira

Apresentação
Ana Claudia Cardoso
Os Círculos Epistemológicos
consistiram em diálogos virtuais, com
pessoas que inseridas no meio acadêmico
ou artístico, e também em suas
comunidades, que nos trouxeram uma
visão global do processo, e mostraram
a importância da articulação entre
pesquisa e extensão. Os depoimentos
postados são um estímulo para que
visitantes do perfil @urbanapesquisa
no Instagram ou do canal do Youtube
URBANA: Urbanização Natureza na
Amazônia possam interagir com a
equipe, e entre si, gerando um debate
mais amplo, que envolva a comunidade

universitária, sobre a diversidade
socioeconômica,
sociocultural
e
socioambiental das cidades amazônicas.
A disponibilização desses conteúdos nas
mídias sociais foi o caminho encontrado
para difundir visões mais tolerantes e
conscientes, e mobilizar a sociedade e
os estudantes em suas ações cotidianas,
mesmo em meio a uma pandemia.

Conheça o círculo
epistemológico 01

Beatriz Andrade

“É necessário tamanha imersão nessa literatura local, pois quem melhor
pra contar nossas histórias do que nós
mesmos? E a partir do desconhecimento das populações amazônicas e suas
tradições que devemos buscar mais,
e com outros olhares e referências”

João Pedro Gomes
“Surgiu a oportunidade de entrar no [projeto] Di/ver(s)cidades que abordava esses
assuntos, principalmente o lado da decolonialidade que reafirma o nosso território,
nosso costume e nosso povo mostrando
durante os círculos de leitura e mostrando
que a nossa forma de viver não é errada”
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“Vim falar sobre as minhas experiências enquanto estudante negro, morador da perferia, que é uma bagagem cultural que muitas vezes não destacada em
nenhum lugar e a gente teve oportunidade pra falar sobre as nossas vivências”

Heloísa Assunção
“O projeto sem dúvida abarca todo o
âmbito do curso de Arquitetura e Urbanismo porque ele supre um vácuo
muito grande do curso quanto ao enfoque de perspectivas decoloniais, das minorias das quais nós somos compostos”

Daniela Lima

“Eu vi no projeto Di/ver(s)cidades uma oportunidade de complementar a minha formação,
sair desse olhar branco privilegiado e tentar
enxergar o outro sujeito da cidade também. A
gente precisa aprender a criar espaços que expressem a subjetividade de pessoas diferentes”

Márcia Ever

“A junção das três literaturas [círculos
de leitura] foram extremamente interessantes e eu espero que o projeto Di/
ver(s)cidades tenha uma nova edição
com novas obras e novas encontros, pra
que a gente possa passar por essa experiência tão enriquecedora novamente”
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Reflexão coletiva

O que é desenvolvimento?

Perspectivas decoloniais

Quantas
vezes
acreditamos
que estamos fazendo estudo para
desenvolver tecnologias que são as mais
modernas, buscamos as referências para
as soluções técnicas em uma revista,
em um manual, e nos esquecemos de ir
ao local que vai receber a intervenção
para sabermos o que realmente está
acontecendo lá, como aquele lugar é
apropriado? como as pessoas se sentem
mais felizes? como as coisas fluem por lá?
Porque muitas vezes a nossa
idealização de solução vem de
referências que só nós temos acesso e
dependendo delas, podemos decidir
modificar aqueles fluxos, aquelas formas

A necessidade da decolonização
de nossas perspectivas seguem no
intuito de melhorar a nossa convivência e
percepção da cidade, dando base para que
profissionais de diferentes áreas façam
uma melhor compreensão das diferentes
questões co-existentes no espaço urbano.
Por isso fazemos aqui essa chamada:

pois é preciso dar visibildade e fazer uma
reflexão coletiva para mudar problemas
estruturais e que não tem sentido
conviver com tanto preconceito em um
contexto tão plural quanto a Amazônia.

Conheça o círculo
epistemológico 02

José Neto

“Morando, vivendo e trabalhando numa
região aonde a mineração e a pecuária são as
prinicipais dinâmicas econômicas e aonde os
signos e as palavras modernidade, progresso e desenvolvimento acabam, de uma certa
forma, movendo a sociedade e com isso apagando ou silenciando outras formas de vida,
outras expressões e outras visões de mundo que são tão tradicionais nessa região.”

Taynara Gomes

“O projeto abordou temas incríveis: temáticas ambientais, raciais, decoloniais e tantos
outros temas que muito dialogam com as
vivências que existem no nosso contexto
de cidades amazônicas, e possibilitou assim as pessoas conhecerem e terem acesso
a uma abordagem alternativa e dessa forma saiu da caixinha tão padronizada de
modo de pensar e de conceber o espaço.”
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de utilização, e muitas vezes excluir
grupos que são dados como não
merecedores de estar naquele lugar.
Isso acontece nas praças e mercados.
e também acontece às avessas quando
deixamos um espaço mal atendido ou
sem manutenção como acontece com
portos e trapiches públicos, que são
muito importantes para a nossa região.
Fazendo isso, silenciamos as
pessoas que dependem desses espaços.
Conheça o círculo
epistemológico 03

Rosângela Colares
“Acho que o dialogo entre os campos de conhecimento é sempre muito pertinente e muito rico! Sou uma
mulher negra que vem de uma familía
negra do marajó e baixo amazonas. E
passei junto com minha família pelo
processo de apagamento cultural”

Noel Gonzaga

“Eu comecei a trilhar um caminho
que me trouxe de volta a essa terra.
Esse caminho surgiu justamente por
eu questionar e desafiar essas forças
do colonialismo. Essas forças que determinam que a gente tenha que estudar cada vez mais sobre uma pequena
caixinha de conhecimento eurocêntrica, via de regra afastada dos conhecimentos ancestrais ligados à natureza”
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Resumindo
Ana Claudia Cardoso
Os Círculos de Cultura são uma
criação de Paulo Freire, são espaçotempo de diálogos, (con)vivências
interculturais e afetivas. Em tempos de
pandemia não foi possível realizar as
atividades como planejado para ampliar
o alcance desta conversa. Na concepção
do Projeto Diver(s)cidade havia uma
meta de difusão de resultados de
pesquisa junto à escolas, para oferecer
aos professores do ensino fundamental
acesso ao resultado da produção
científica acumulada pela coordenadora
e seus orientandos na última década.

Eram previstas visitas à duas
escolas que contassem com diversidade
identitária (estudantes ligados às ilhas e
à periferia metropolitana), em face das
limitações impostas pela pandemia, o
projeto recorreu a um encontro com
gestores da educação estadual para
discutir o material disponível nas mídias
sociais de forma cordial e animada.
Estiveram presentes gestores de
Unidades Regionais de Ensino da
Região Metropolitana de Belém,
de Castanhal, do Marajó e do Baixo
Tocantins, e o objetivo foi constituir um

canal de conversa, para facilitar o acesso
de todos os vídeos e conteúdos deste
projeto, e do Projeto Contracartografias,
um projeto de pesquisa-ação “irmão
siamês” do Projeto Diver(s)cidade,
que contou com pesquisadores
inseridos nas comunidades estudadas,
e que trouxeram a prioridade da
comunicação dos resultados de
pesquisa em linguagem acessível
às comunidades. Como resultado
disso, 15 vídeos, duas animações, seis
livretos, e um game foram produzidos,
com belas narrativas de indígenas,
quilombolas, ribeirinhos, camponeses
de territórios de reforma agrária
sobre seus contextos socioespaciais.
Nesta reunião virtual o site do Projeto
Diver(s)cidade (www. urbanapesquisa.
net/di-ver-s-cidades) – com todos os seus
vídeos, guias de leitura, consolidaç’ões
de debate, e uma prévia dos produtos
do Projeto Contracartografias (hoje
completamente disponível no site

“O projeto Diverscidade é o inédito viável”
Jacqueline Serra Freire
“O que eu vi neste projeto foi uma
forma didática se traduzir, para fazer
esse conhecimento chegar aos nossos
professores e alunos se uma forma gostosa
de se entender. Eu quero mais jovens
discutindo conhecimento e sonhos.”
Helda Monteiro da Silva
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www.contracartografias.com), foram
apresentados à audiência como
alternativas de material didático
adaptado ao contexto amazônico.
Além dos gestores e professores
convidados, houve a participação de
estudantes que viveram o projeto e
que puderam dar seus depoimentos e
ouvir a reação dos educadores sobre
os impactos possíveis de tudo o que
eles ajudaram a construir, e também a
fruição de um vídeo-performance de
Rosângela Colares, que problematizou
os impactos da colonização sobre
as identidades das pessoas comuns.
Destaque-se que a esta altura, o
testemunho do bolsista de extensão
do projeto, um estudante negro,
que esteve ligado ao evento de
reafirmação da consciência negra
que motivou a elaboração da
proposta, sobre a transformação que
ele viveu na experiência do projeto,
demonstrou que tudo valeu a pena!

“a gente está feliz da vida, voltei

á faculdade, ás nossas discussões
para trazer a realidade dos
alunos para a sala de aula. A
leitura do mundo precede a
realidade. Temos uma região
muito heterogenea, e muitos
não conhecem a realidade uns
dos outros”

Jorge Queiroz
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A experiência dos Círculos de
Leitura, do Círculo de Cultura e dos
Círculos Epistemológicos foi registrada
neste livro para facilitar a compreensão de
que sempre existem múltiplas maneiras
de perceber as situações que foram
apresentadas para o coletivo envolvido no
projeto Diver(s)cidade. Uma explicação
possível para a riqueza de percepções
advém da enorme diversidade de atores
sociais que compartilham espaços de vida
em cidades amazônicas. Por vezes alguns
grupos parecem invisíveis para os demais,
ou as perspectivas de interpretação
mudam por conta da carga emocional
acumulada por traumas e desventuras
nos anos de convívio social das pessoas
que estão nos grupos subalternizados –
que estão distantes de serem minoritários
no contexto amazônico – ou acontece
de identidades profissionais “apagarem”
simbolicamente as camadas de identidades
que constituem uma pessoa como um ser
social (CUSICANQUI,2015).
As atividades do projeto deixaram
bem claro que este assunto será mais
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bem tratado como uma trama aberta,
com muitas pontas e possibilidades de
caminhos. Por isso, neste final de linha,
é preciso resgatar a motivação inicial
do projeto - o auxílio na redução do
desconforto de pessoas que possuem
uma identidade social diversa daquela
até então estabelecida como referência
universal (FANON, 2008) (as pessoas
negras, indígenas, camponesas, ou que
têm biótipo, gênero, cultura diverso, ou
que partem de cosmovisões diversas
daquelas sustentadas hegemonicamente),
para terminá-lo puxando um dos fios
desta trama, que é a agenda de formação
tanto de quem educa, quanto de quem
se torna profissional ligado às atividades
que efetivamente produzem a cidade
(arquitetos urbanistas, engenheiros civis,
engenheiros ambientais, advogados, etc.).
Como todos educamos uns aos outros
permanentemente,
compartilhamos
entre nós crenças, preconceitos e valores
que são muitas vezes camuflados pelo
discurso da técnica e da competência
profissional.

Com este foco, e mantendo a forma
de diálogo praticada ao longo do projeto,
perguntamos:
Quem está em uma categoria
profissional que trabalha na produção
da cidade costuma parar para pensar se
a sua ação ajuda a fortalecer situações de
racismo?
O que pensam os profissionais
formados pelas universidades sobre a
utilização do espaço público? Será que
veem nele um espaço comum, onde
há o compartilhamento de identidades
e culturas, ou foram treinados para
especializar cada vez mais esses espaços
tornando-os monofuncionais?
Com o debate do projeto
aprendemos que há uma articulação entre
especialização técnica, decorrente de

formação definida a partir dos parâmetros
daquilo que é desejável do ponto de vista
dos negócios e do mercado, com certas
referências simbólicas e culturais ou de
classe social, que favorecem percepções
mais restritas, orientadas pelo que seria
interpretado como bem sucedido na
sociedade contemporânea, e tendem a
assumir que outras formas de vida não
contam, ou simplesmente não têm o
direito de existir.
A carência de pontos de contato
entre diferentes culturas, modos de
vida e cosmovisões contribui muito
para esta alienação, sem esses pontos de
contato as pessoas vivem em suas bolhas.
Neste sentido, os espaços públicos e
equipamentos culturais distribuídos
na cidade são estratégicos para que
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novas conexões sejam feitas, para que
os profissionais, treinados segundo
parâmetros técnicos importados, sejam
desafiados por situações reais – pelas
condições de vida, encontro e desencontro
das pessoas reais.
Segundo esta mesma linha de
pensamento, em contexto amazônico, a
natureza precisa estar presente na cidade,
e lugares onde ocorre a interação com
rios e matas precisam existir, para que os
grupos sociais, que seguem cosmovisões
muito distintas daquelas que prevalecem
no âmbito do mercado formal e da
cidade formal (ACOSTA,2016), possam
ser reconhecidos como seus usuários e
guardiães. A dependência de comunidades
inteiras do contato com a natureza,
para viver, produzir, manter e preservar
suas identidades, também deve ser (re)
conhecida pelas pessoas que vivem e
trabalham segundo uma lógica do asfalto,
do consumo de massa, da subjugação da
natureza e banalização da degradação
ambiental.
Dizendo de outra forma, todas as
vezes que o espaço público é eliminado ou
são suprimidos espaços de livre acesso que
permitem manifestações culturais, sociais,
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religiosas, esportivas, desses grupos, a
situação de exclusão leva vantagem. Isso
pode acontecer de muitas maneiras, mas
os diálogos do projeto destacam que
a agenda de exercícios praticados na
formação de jovens e profissionais pode
ser uma poderosa ferramenta para ativar
ou desligar compreensões e alienações
nas pessoas.
Outro exemplo do poder do
treinamento está no modo de ver o esgoto
que sai das casas ou condomínios, sejam
eles verticais ou horizontais. Quem para e
pensa a respeito do destino desse material,
se está sendo destinado a um curso d’água
próximo? Se isto pode causar a morte de
um rio e a inviabilização do uso de suas
águas por parte de quem vive fora da
mancha urbana? Será que não é possível
considerar os fluxos para além do local
de moradia? Os fluxos da água oferecem
uma oportunidade muito clara sobre a
importância dada à natureza dentro da
cidade; e a ignorância de que os fluxos
acontecem dentro da cidade, e saem dela
para se propagar por outras áreas é um
indicador da alienação contemporânea.
Belém, como qualquer metrópole
brasileira, é exemplo de lugar onde é

possível observar os processos de apagamento da
natureza, de degradação de recursos fundamentais
para a vida. Talvez na Amazônia estes registros sejam
mais vivos, mas os mesmos processos de exclusão
acontecem por todo o país, afetando pescadores,
caiçaras, quebradoras de coco, indígenas, dentre
tantos outros grupos que têm sido invisibilizados
país a fora. De um modo geral, a narrativa
desenvolvimentista do século XX foi tendenciosa
contra valores socioambientais, e desvalorizou o
intricado equilíbrio de socionaturezas capazes de
oferecer os serviços ambientais e ecossistêmicos que
produzem o que é realmente vital para a vida humana
e de outras espécies: ar, água e alimento.
Neste ponto da jornada, é preciso que haja
consciência que junto com a degradação ocorre
racismo ambiental, porque a degradação impede
que determinadas formas de vida e culturas
humanas possam continuar existindo. Isso acontece
cotidianamente nos processos de expansão da cidade
por meio de loteamentos. Nas ocasiões de conversão
de uso rural ou periurbano em urbano, comunidades
são expulsas para novas localizações mais distantes,
retiradas de locais estratégicos onde elas podem
manter certa condição de convivência equilibrada
com o sítio, isso está associado a um processo de
perda de serviços ecossistêmicos que protegem a
cidade de alagamentos, de aquecimento, e de perda
de biodiversidade.
Esta referência de cidade grande, onde
todos deveriam ter um emprego e sair de casa para
trabalhar, influencia muito a visão de um profissional
que chega a uma comunidade pequena e pensa que as
pessoas deveriam viver de outra maneira. A falta de
exposição à diversidade promove um estranhamento
do modo de vida local que não é completamente
inserido na dinâmica de mercado; e os julgamentos
desembocam no racismo.
Há contextos ribeirinhos em que a vida sobre
estivas pode ser mais resiliente à realidade do século
XXI do que a vida sobre aterros, ou lajes construídas
sobre a várzea. A contribuição técnica esperada seria
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o desenvolvimento de tecnologias para
atender as necessidades daquele modo de
vida. Mas o mais comum é a imposição
de uma série de parâmetros técnicos e
tecnológicos que são idealizados para
outra realidade e outra circunstância
econômica.
Este é mais um exemplo do poder
da orientação de uma formação técnica
descolonizadora, e da importância do
acesso ao ensino superior de pessoas que
representam os grupos invisibilizados.
Sempre que o cumprimento da norma,
do protocolo, da regra é mais importante
do que a busca de uma solução viável
e efetiva para cada caso, perpetua-se a
homogeneização e o racismo.
A educação básica é a primeira
oportunidade de construção de pontes
entre os mundos diversos em que
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estão inseridas as crianças. Se isso não
acontece, o ensino superior oferece uma
nova oportunidade. O ideal seria que o
ambiente em que vivem os estudantes seja
conhecido e reconhecido, como contexto
social e cultural repleto de repertórios
espaciais.
É fundamental que a abordagem da
atividade educativa reconheça as situações
de origem dos estudantes, e promova
formas de compartilhamento dessas
informações dentro do meio acadêmico,
trabalhado no sentido da inclusão de todos
os perfis, para romper as invisibilidades
historicamente acumuladas e realmente
ampliar os horizontes profissionais dos
jovens.
Além disso, há de se considerar
que muitos estudantes são pessoas que
quando crianças se sentiram excluídas

e inferiorizadas por diversas razões.
Pessoas negras, indígenas, asiáticas, ou
aquelas que vêm do interior ou de outra
região. Muitas vezes em escola onde
existiu maioria branca, tais crianças
foram objeto de preconceito e de bullying,
e muitas vezes tiveram seu sofrimento
invalidado quando tentaram falar sobre
este assunto.
Isso criou para elas uma base muito
negativa de deslegitimação de situações
de racismo e outras discriminações.
Não perceber estes processos é manter
a prática dos colonizadores quanto à
imposição de regras, o estabelecimento
de hierarquia social, ou da referência de
estética, beleza, do que é o conhecimento
válido (FANON, 2008), perpetuando
situações de racismo.
Atenção! Estas situações são
apresentadas e sustentadas pelos veículos
que mantêm o status quo como naturais,
e isto demonstra que as formações
técnicas são afetadas pelos valores sociais
e interesses econômicos dos grupos
sociais mais influentes. Para descolonizar
a cidade será preciso descolonizar as
instituições de ensino, transformá-las em
local de aprendizado no sentido freireano.
Neste projeto o primeiro passo foi falar
sobre isso e reconhecer estes fenômenos,
para facilitar a reflexão coletiva sobre a
necessidade de se promover mudanças
de paradigma no ambiente educacional.
Em última instância, toda esta discussão
não pode se furtar a uma sobre o que
é o tal desenvolvimento (ACOSTA,
2016)? O exemplo da busca de
tecnologias modernizadoras, baseadas
em manuais e experiências realizadas
em outros momentos históricos ou em
outros contextos socioeconômicos e

ambientais, e que não dialogam com as
práticas do lugar que deve receber tais
tecnologias, ilustra bem o quanto o termo
desenvolvimento corresponde ao não
envolvimento com a realidade.
Será que há interesse em saber
como as coisas acontecem e de que modo
tais tecnologias afetariam as dinâmicas
do lugar que será modernizado? Como
o lugar é apropriado e de que modo as
pessoas se sentem mais felizes ali é mais
relevante do que as metas dos setores
envolvidos na ação? É necessário modificar
fluxos e formas de utilização, de modo a
excluir grupos que são considerados não
merecedores de permanecer naqueles
lugares?
Estas
perguntas
incômodas,
que podem ser associadas com uma
visão utópica, são aplicáveis às decisões
cotidianas, no que diz respeito à praças e
mercados, e outras estruturas de impacto
social nas cidades da região. Quando um
trapiche ou espaço de porto, por exemplo,
é deixado por anos mal atendido e sem
manutenção, a mensagem subjacente é
que os modos de vida que dependem do
rio, ou o trabalho que está ligado a ele não
tem importância, e reforça os quadros de
racismo. Condenar a pessoa que depende
do movimento pendular – entre a cidade
e as ilhas, ou a cidade e assentamentos
agroextrativistas, ou reservas extrativistas
– a usar equipamentos públicos precários
é uma mostra da falta de apreço pelas
condições que passaram a ser tomadas
como exceção na cidade. O quanto
a economia popular, e a soberania e
identidade alimentares que dependem
de pessoas que vivem deste movimento
entre as áreas periurbanas e as feiras e
mercados é considerada insignificante?
Mas insignificante para quem?
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Outro exemplo didático é o
banho de rio, hábito muito importante
na região, e algo que tem sigo cada vez
mais perseguido em países ricos, a cidade
de Pittisburgh nos Estados Unidos
vem fazendo grande investimento em
infraestrutura verde para permitir que as
águas cinzas não contaminem os rios e
permitam que os rios sejam apropriados
para o banho (https://pgh2o.com/yourwater/stormwater/stormwater-plans), ou
em Paris, onde anos de investimentos
em fitorremediação já permitem que a
população tome banho no Rio Sena nos
dias de verão (https://www.phytorestore.
com/designeco/philosophie). Mas aceitase que ocorra a contaminação dos rios
que cortam cidades amazônicas, que os
rios sejam apagados em nome de um
suposto progresso. Progresso para quem?
Conforme a cidade cresce,
rios são transformados em canais de
esgoto, e a sociabilidade que acontecia
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nas suas margens é projetada para
acontecer em uma praça que nunca é
propriamente concluída ou tratada. Esta
é uma importação de uma maneira de
se relacionar com a natureza, que não
corresponde aos costumes de quem veio
do interior e foi obrigado a se estabelecer
na periferia da cidade.
Qual a responsabilidade dos
profissionais envolvidos no projeto e na
execução de soluções de infraestrutura e
de equipamentos nesta cadeia de ações
e decisões? O quanto se encara uma
cidade com uma mancha que se apropria
de todos os recursos do território,
dos solos, das águas, da vegetação? As
árvores já estavam lá, e apesar da sua
condição de serem vivos que oferecem
enormes contribuições ecossistêmicas,
são excluídas da paisagem por serem
consideradas um obstáculo à implantação
de infraestrutura e à ocupação otimizada
da terra.

A
abstração
cartesiana
foi
gradativamente imposta sobre os ritmos,
ciclos e fluxos da natureza, agora em escala
regional e metropolitana.
Em uma reflexão mais profunda,
cabe a pergunta: o quanto o ser humano
merece o usufruto exclusivo de todos os
recursos oferecidos pelos reinos mineral,
vegetal e animal? O engenho e a agência
humanos não poderiam ser usados para
proteger a vida da sua e de outras espécies?
O entendimento da biodiversidade
como riqueza, faz todo sentido para
populações indígenas, quilombolas, e para
grupos que percebem nesta relação muito
mais elementos simbólicos e espirituais,
para além da base material, no entanto
são exatamente estes grupos que são
subalternizados por meio do racismo.
Quem concebe estratégias de
regulação de uso e ocupação do solo e
abre mão de todas essas possibilidades em
função das determinações do mercado,

age segundo uma visão de curto prazo,
acredita na perspectiva da valorização da
terra, mesmo que no ciclo longo típico da
natureza esteja promovendo degradação
e morte.
Sempre que o fluxo da vida é
obstruído em decorrência das formas
de se organizar o espaço, caminhase em direção a práticas já superadas,
colonizadas, incapazes de reconhecer que
a inteligência a respeito de como lidar
com um bioma é tão antiga quanto ele
mesmo; remonta à cerca de dez mil anos,
de intensa cooperação entre humanos
e outras formas de vida, e reinterpretar
isso pode ser uma ótima maneira de
compreender desenvolvimento, e de
permitir que este processo continue
sendo vivido pelas próximas gerações.
Por isso o passo de enfrentar o
racismo é fundamental!
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Posfácio

Di/ver/(s)cidade e a
boniteza das aprendizagens nos diálogos: convergências com o pensamento de Paulo Freire
Jacqueline Cunha da Serra Freire¹
Patrono da Educação Brasileira, o mestre Paulo
Freire nos ensinara sobre a boniteza de educar-se em
comunhão uns/umas com os/as outros/as. O livreto Di/
Ver(s)Cidade: diálogos sobre diversidade na cidade é
destas leituras que transborda boniteza, leveza, alegria.
No Prefácio² A beleza existe em todo lugar,
Antunes (2011, p. 9) ao nos conclamar a ler o livro de
Moacir Gadotti (2011), afirma que [...] Ele fala de boniteza,
de sonho, de educar com sentido. A escrita, coerente com

¹Professora da Faculdade de Formação e Desenvolvimento do Campo (Fadecam)
da Universidade Federal do Pará (UFPA). Coordenadora do Grupo de Pesquisa e
Extensão Educação, Integração Internacional e Diversidade na Latitude Sul (ELOSS).
Coordenação da Rede Internacional de Educação Popular Diálogos com África.
²Prefácio da obra Boniteza de um sonho: ensinar-e-aprender com sentido de Moacir Gadotti (2011).
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o conteúdo de que trata, é uma belezura:
leve, objetiva, crítica e esperançosa [...].
Assim foi a leitura do livreto Di/Ver(s)
Cidade: diálogos sobre diversidade na
cidade: leve, intensa, bonita. É uma obra
que transborda criatividade em processos
formativos de matriz interdisciplinar que
potencializa princípios estabelecidos no
código de ética do profissional de Arquitetura
e Urbanismo, curso de origem do projeto
de extensão. É afirmado Código de Ética
e Disciplina do Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Brasil que [...] esse
profissional deve deter, por formação, um
conjunto sistematizado de conhecimentos
das artes, das ciências e das técnicas, assim
como das teorias e práticas específicas da
Arquitetura e Urbanismo. (CAU/BR, 2013).
A motivação do projeto é da maior
relevância. É afirmado na Apresentação
desta publicação que [...] pontos que
mereciam atenção para que a formação
oferecida pela escola pudesse ser mais
inclusiva, respeitando as identidades que
constituem o universo de estudantes desde
que a Lei de Cotas (Lei 12.711/2012) [...].
O estudo de Silva (2020) sobre
o acesso e o perfil discente no bojo da
ação afirmativa e população negra na
educação superior é revelador que o
curso de Arquitetura e Urbanismo estava
entre os mais concorridos em 2017,
sendo na região Norte a maior presença
para ingresso no ensino superior nesta
área de formação. Constata-se a partir
do estudo que a participação de negros
nestes cursos de alta concorrência, como
é o caso de Arquitetura e Urbanismo,
ser menor do que sua representação da
população geral, bem como é um curso
que apresenta um dos menores Índice de
Igualdade Racial (IIR) e apresenta taxas

de ingressantes por vagas reservadas
mais reduzidas, tanto na comparação
com o total dos ingressantes por vaga
reservada como na análise regional
dos cursos. (SILVA, 2020, p. 35).
Formar arquitetos e urbanistas
sob a égide de preceitos das Diretrizes
Curriculares Nacionais do curso de
graduação, objeto da Resolução Nº
2, de 17 de junho de 2010/CES/CNE,
é um desafio para as Instituições de
Ensino Superior (IES). O projeto de
extensão em tela nos ensina que é
possível viabilizar formação inicial em
que o Projeto Pedagógico do Curso
(PPC) materialize dispositivos do Art.
3º da referida Resolução, com destaque
para processos educativos assentes
na contextualização e inserções
institucional,
política,
geográfica
e social; formas de realização da
interdisciplinaridade;
modos
de
integração entre teoria e prática.
Aprender com emoção, ensinar
com alegria (Gadotti, 2011) sintetiza a
boniteza do Di/Ver(s)Cidade: diálogos
sobre diversidade na cidade, que
ao mobilizar uma diversificação de
técnicas, mídias e Tecnologias de
Informação e Comunicação (TICs),
transpôs a potencial aridez das telas
para processos interativos plurais,
densos, criativos. Assim, a plataforma
virtual Google Meet, o grupo do
Whatsapp, os recursos compartilhados
como o mapa mental do Coogle.it e
do Padlet.com e ainda o You Tube,
humanizaram espaços-tempos de
pensar, ensinar, aprender, sentir.
Pautar a metodologia do
projeto de extensão e dos processos
formativos ancorados na tríade
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Círculos de Leitura, Círculos de Cultura
e Círculos Epistemológicos, no contexto
em que incontáveis redes, instituições,
entidades, organizações e movimentos
sociais celebraram o Centenário Paulo
Freire, nascido em 19 de setembro de
1921, merece destaque, pois o projeto
teve entre seus referenciais, o mestre
e Patrono da Educação Brasileira.
Mais do que referencial, a práxis
formativa do projeto foi ancorada nos
fundamentos do pensamento freireano,
a exemplo do que Freire (1996) nos
ensinara sobre a necessária rejeição
a qualquer forma de discriminação,
considerando-se que [...] A prática
preconceituosa de raça, de classe,
de gênero ofende a substantividade
do ser humano e nega radicalmente
a democracia. (FREIRE, 1996, p. 17)
ou ainda que [...] O próprio discurso
teórico, necessário à reflexão crítica,
tem de ser de tal modo concreto
que quase se confunda com a
prática [...]. (FREIRE, 1996, p. 18).
A opção pela/os autora/es
Cusicanqui (2015), Acosta (2016)
e Fanon (2008), e suas respectivas
obras Sociología da la Imagem, O
Bem Viver, Pele Negra, Máscaras
Brancas, dá a dimensão profunda
da importância do pensamento
decolonial na formação acadêmica
que lastreou o projeto de extensão.
Pensadora boliviana, Cusicanqui
(2015) recorre à imagens como
elemento constitutivo de suas práticas
pedagógicas na Universidade de La Paz.
Mobiliza para além do cognitivo uma
pedagogia do sensível, do olhar, da
leitura de mundo. É uma subversão de
modos de aprender para uma estética
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da sensibilidade, de sujeitos sentintes
e aprendentes.
Suas cartografias
e múltiplos olhares implicam em
potentes repercussões no mapa de
distintas práticas descolonizadoras,
desvelando a violação secular dos
direitos dos povos originários.
Há muitas interseções entre o
pensamento decolonial de Cusicanqui
(2015) e Freire (2016) em que
este argumenta como a ideologia
dominante “vive” dentro de nós e
também controla a sociedade fora
de nós, sobre a dominação interna
e externa, mas que não é completa
e nem definitiva, o que possibilita
pensarmos e agirmos na perspectiva da
transformação social, com radicalidade.
Revelar a opressão e intervir para
desconstruir a colonização das mentes
e práticas socioculturais é mais uma das
confluências entre estes pensadores
e ativistas nas lutas de seus tempos.
Ao promover a produção
e circulação de saberes de matriz
interdisciplinar com o uso de
tecnologias, o projeto Di/Ver(s)Cidade:
diálogos sobre diversidade na cidade
potencializou a criatividade, a livre
expressão de sentidos e significados
das re(e)x(s)istências dos sujeitos
educativos envolvidos nas ações do
projeto.
A abordagem sistêmica do bem
viver de Acosta (2016) igualmente
tem elementos de convergência
com Freire (1996). A cosmovisão e o
pensamento complexo que lastreiam
o pensamento decolonial vêm ao
encontro da concepção emancipatória
de Paulo Freire expressa em muitas
de suas obras, que constituem o

legado celebrado neste centenário.
Conceber
uma
pedagogia
decolonial
latino-americana
e
caribenha implica necessariamente
o reconhecimento da importância
da obra de Fanon (2008), cujo
legado de suas obras, densidade
das experiências vividas, trajetória
intelectual e seu ativismo político são
abordados no projeto Di/Ver(s)Cidade:
diálogos sobre diversidade na cidade.
Múltiplas formas de opressão
foram perpretadas pelo colonialismo,
em que o racismo é uma de suas
expressões mais violentas e violadoras
de direitos. Frantz Fanon é um teórico
imprescindível para a constituição do
pensamento decolonial e compreensão
das
inflexões
paradigmáticas
que promovem rupturas com o
conservadorismo de teorias reprodutoras
de múltiplas formas de dominação.
Pautar
uma
educação
antirracista faz o chamamento de Pele
Negra, Máscaras Brancas de Fanon
(2008). É uma obra na confluência
da problematização da educação
bancária que Paulo Freire dedica em
suas obras, que indubitavelmente
o tradicionalismo desta educação
historicamente
dominante
esteve
a serviço dos colonizadores e suas
práticas violentas de racismo epistêmico
e todas as formas de racismo, em que
a abissal desigualdade imposta por
brancos aos negros e imputação de
inferioridade a estes últimos, precisa ser
combatida estrutural e cotidianamente.
Freire (2016) nos ensinara que:
Para eles, a “incultura do povo é
tal ‘que lhes’ parece um absurdo

falar da necessidade de respeitar
a “visão do mundo” que ele
esteja tendo. Visão do mundo
têm apenas os profissionais”
... Da mesma forma, absurda
lhes parece a afirmação de
que é indispensável ouvir o
povo para a organização do
conteúdo programático da
ação educativa. É que, para
eles, “a ignorância absoluta”
do povo não lhe permite outra
coisa senão receber os seus
ensinamentos. Quando, porém,
os invadidos, em certo momento
de sua experiência existencial,
começam, desta ou daquela
forma, a recusar a invasão a
que, em outro momento, se
poderiam haver adaptado,
para justificar o seu fracasso,
falam na “inferioridade” dos
invadidos, porque “preguiçosos”,
porque
“doentes”,
porque
“mal-agradecidos” e às vezes,
também, porque “mestiços”
(FREIRE,
2016,
p.177-178).

A Educação Popular é uma
convergência que congrega e traduz o
pensamento decolonial abordado no
projeto Di/Ver(s)Cidade: diálogos sobre
diversidade na cidade. Carrillo (2008)
constata o desconhecimento sobre
Educação Popular por estudantes
universitários, assim como a ausência
de leitura de Paulo Freire, por vezes.
Ao tempo que é uma constatação
pertinente, se impõe como um desafio
para rupturas com uma educação
alienada ou alienadora, e muito vem
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sendo feito neste sentido. A publicação
do livreto do projeto é um testemunho
dos esforços de práxis educativas
desmistificadoras e emancipatória.
É tempo de uma educação
anticolonial,
anticapitalista,
antipatriarcal, antirracista. Não é
jargão ou clichê. É o chamamento
do esperançar de Paulo Freire:
... Há uma esperança, não
importa que nem sempre
audaz, nas esquinas das
ruas, no corpo de cada uma
e de cada um de nós... não
entendo a existência humana
e a luta para fazê-la melhor,
sem esperança e sem sonho.
A esperança é necessidade
ontológica; a desesperança,
esperança que, perdendo o
endereço, se torna distorção da
necessidade ontológica. Como
programa, a desesperança nos
imobiliza e nos faz sucumbir ao
fatalismo onde não é possível
juntar as forças indispensáveis
ao embate recriador do
mundo. Não sou esperançoso
por pura teimosia, mas por
imperativo
existencial
e
histórico... (Paulo Freire:1992).
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