“OS CUBANOS PERDERAM FIDEL (QUE EMBORA NÃO
ESTIVESSE NO PODER HÁ ANOS, AINDA REPRESENTAVA
SIMBOLICAMENTE O PAPEL DE GUIA IDEOLÓGICO) E
GANHARAM, COMO VIZINHO, DONALD TRUMP. NÃO
APENAS OS CUBANOS TERÃO QUE CONVIVER COM AS
POLÍTICAS EXTERNAS E AS MEDIDAS DE TRUMP, MAS O
MUNDO TODO.”
leonardo brandÃo - dr. em histÓria e proF. do ppgdr
triunvirato
pÁgina 13

“POR MUITO TEMPO, A UNIVERSIDADE
CONSTITUIU UM MECANISMO DE
MOBILIDADE ASCENDENTE: O CAMINHO
MAIS CURTO PARA UMA VIDA DE CLASSE
MÉDIA[...] A UNIVERSIDADE DEIXA DE SER
VISTA COMO INVESTIMENTO”.
marcos mattedi - dr em ciências sociais
e proFessor do ppgdr
a universidade “on demand”
pÁgina 16

PARA
ONDE VAI
O LIXO QUE
VOCÊ PRODUZ?

Materiais recolhidos pelo saMae e separados na coleta de recicláveis feita pela Cooperreciblu, próximo ao terminal aterro, no salto do norte
CRÉDito: luiz antonello

Parceria entre fuRB e Cooperreciblu, cooperativa responsável pela reciclagem em Blumenau, garante
assistência interdisciplinar a mais de 60 trabalhadores. pÁginas 6 e 7
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“NÓS, EDUCADORES, ASSUMIMOS
O COMPROMISSO DE LUTAR
CONTRA QUALQUER PROJETO QUE
VENHA ATINGIR NEGATIVAMENTE A
EDUCAÇÃO.”
sandra teresa tolFo - proFessora
e cientista social, participante do
33º congresso da cnte, em brasília
educaçÃo, democracia e resistência
pÁgina 3

serviço de achados e perdidos
da Furb reÚne cerca de 1500
obJetos recolhidos sÓ no
ano passado, no campus 1
pÁgina 5

“a Forma de relaçÃo com a
natureZa dos povos tradicionais,
de modo geral, rege-se por
uma ética da suFiciência”.
pÁginas 10, 11 e 12

editorial

vai sair do papel???

Em nosso editorial de novembro, resumimos uma síntese de temas relevantes da comunidade acadêmica que estavam em gestação,
mas cujos processos ainda andavam lentamente. Agora, em fevereiro, será apreciada no Conselho Universitário – CONSUNI a nova
resolução que trata do Regime de Tempo Integral (RTI), pendente
desde 2015.
Mas em dezembro passado foi apresentado mais um projeto para
destravar as limitações da FURB no gerenciamento de cursos de
pós-graduação latu-sensu e curta duração sequenciais e extensão;
elaboração de concursos para preenchimento de cargos públicos e
vestibulares para instituições de ensino superior, consultoria e pesquisas aplicadas, serviços laboratoriais, funding (doações), gerenciamento de projetos tecnológicos contratados para a FURB, contratos
e serviços complementares, ou seja tudo que
em função dos custos de aquisição, estoques,
necessidades específicas e imediatas os óbices
da legislação 8.666/94 (lei de licitações) dificultam o gerenciamento de muitos desses processos. O caminho sugerido é instituir uma
o assunto do
Fundação de direito privado sem fins lucrativos. As pessoas jurídicas de direito privado,
relacionamento com a
contrapartida, são aquelas, definidas em
Fundação Fritz muller vem em
nosso ordenamento, que se constituem pela
iniciativa de um grupo de pessoas particulares
à tona provocando as
que se coligam com o objetivo de realizar almais diversas reações.
gum serviço ou atividade não lucrativa. Quando há deliberação do indivíduo, ou de um gruse esse novo grupo
po que disponibiliza um patrimônio para a
tomará a iniciativa
afetação jurídica em prol de alguma finalidade social, temos a instituição de uma Fundade criar a Fundação
ção. Portanto, não é a FURB que está criando
Furb, incorporando a
uma fundação, nem o município, mas um grupo de pessoas que como instituidores destinaquase totalidade das
rão esse patrimônio para apoiar as atividades
atribuições do instituto
de uma entidade que pode ser pública ou privada, nesse caso uma universidade. Essa figura
Furb, é sem dúvida
jurídica específica ficou conhecida como Funuma iniciativa louvável,
dação de Apoio, que regulada no caso das universidades federais pela Lei no 8.958/ 94 e no
como assim também
caso das estaduais por legislação específica em
o foi lá no passado
cada unidade da federação.
Dia 02 de dezembro, a reitoria convidou a
comunidade para discutir o Plano de Negócios dessa fundação. O
professor e também consultor Juarez Prado Córdova expôs o plano que apresenta os recursos necessários ao investimento inicial e a
manutenção das atividades no mínimo no primeiro ano de sua existência, bem como o ponto de equilíbrio que estabeleça sua viabilidade econômica já no primeiro ano. Atualmente, para o registro de
seus atos constitutivos, a Promotoria de Justiça das Fundações deverá também aprovar a documentação antes de ser registrada em cartório. O plano de negócio é o documento acessório para essa aprovação
que deve ser coerente com a afetação do patrimônio a ser instituído.
Nesse plano, o valor necessário é de R$ 450 mil, em um cenário realista, para início de abril desse ano e com retorno do investimento
previsto para setembro de 2018.
Bem ou mal, praticamente todas as grandes universidades públicas
possuem suas fundações de apoio, os CEFETs, a EMBRAPA, Epagri, UDESC só para citar algumas aqui no Estado. A FURB só acordou recentemente para essa questão. O SINSEPES, em 2012/2013,
abordou no Expressão Universitária as fundações de apoio em três
edições. O entendimento sobre a importância ou não de fundações
privadas funcionando dentro das universidades públicas ou outras
formas de gerenciamento por outras entidades, como também é o
caso das Organizações Sociais (OS) reconhecidas pelo estado, no
caso de hospitais públicos e universitários, não é vista com bons
olhos por parte de membros do Ministério Público, sindicatos e outras representações. No caso da FURB, que depende desses recursos
para o desenvolvimento de atividades com os mais diversos membros da comunidade externa e em projetos do qual quer ser reconhecida como promotora de pesquisa, ciência e inovação, ter uma estru-

tura mais adequada nesse sentido é ponto essencial para aumentar
a receita e alcançar os objetivos de ser essa referência regional. O
próprio Ministério da Ciência e Tecnologia RECOMENDA isso. Só
quem está na gestão do dia-a-dia nesse campo do saber ou na gestão
de hospitais públicos sabe da encrenca que é ficar exclusivamente
sob os ditames da Lei no. 8.666/93.
Escândalos envolvendo Fundações de Apoio? Sim, existiram e
existirão enquanto não funcionarem estruturas de alto nível de governança. O problema não são as fundações, são, nesses casos, as
pessoas que as dirigem. Nos últimos anos, tivemos também uma
série de problemas legais com a interpretação da legislação, como
foi o caso do Acórdão 2731/2008 do Tribunal de Contas da União
(TCU), que vedou o repasse direto de recursos oriundos das agências de fomento à pesquisa para as fundações de apoio ou os problemas de como um professor pesquisador com Dedicação Exclusiva (DE) pode ser dirigente ou atuar em projetos da Fundação de
Apoio. Esses e diversos problemas que emperravam o setor de CT&I
foram resolvidos com a aprovação da Lei no 13.243, de 11 de janeiro de 2016, que poderá ser responsável por uma das maiores reestruturações do setor, desde 2004, quando foi promulgada a Lei de
Inovação (10.973/04). A Emenda Constitucional (PEC) no. 290, de
2013, aprovada e promulgada na forma da Emenda Constitucional
(EC) no 85/2015, instituiu a promoção da inovação pela articulação
entre entes públicos e privados de ciência e tecnologia (Instituição
Científica, Tecnológica e de Inovação – ICT) e criou um Sistema
Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação para tal fim. A Emenda
permitiu a destinação de verbas públicas para instituições de fomento à pesquisa, assim como a contratação de bens e serviços por regimes simplificados. A alteração inclui a possibilidade de financiamento público a instituições de pesquisa, tanto públicas quanto privadas,
nas diversas esferas de governo, assim como permite que entidades
não estabelecidas como empresas (caso da Fiocruz, por exemplo) e
polos tecnológicos possam atuar em CT&I.
Todo mundo está adaptando suas estruturas para isso, a exemplo
da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) que, embasada na Lei 14.328/2008 (Lei Catarinense de Inovação), abriu o
primeiro edital de credenciamento de fundações de apoio junto à
instituição. Nesse edital foi selecionada uma das fundações de apoio
à Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). No caso, a Fundação de Apoio pode se articular mutuamente com diversas entidades para cumprir os seus objetivos.
O debate em dezembro, bem como pontualmente nas discussões
sobre orçamento da FURB ou por ocasião de reajustes de mensalidades via de regra, o assunto do relacionamento com a Fundação Fritz
Muller vem à tona provocando as mais diversas reações. Se esse novo
grupo tomará a iniciativa de criar a Fundação FURB, incorporando
a quase totalidade das atribuições do Instituto FURB, é sem dúvida uma iniciativa louvável, como assim também o foi lá no passado,
quando um grupo de docentes e técnicos criou na década de 90 a
Fundação Fritz Muller, que visava sobretudo apoiar e fomentar pesquisa, extensão e prestação de serviços com a FURB. A Fritz Muller
foi instituída no mesmo espírito das fundações de apoio das federais
nessa década. Entre acertos e erros, nesse período, houve um aprendizado, mas houve também briga de egos e disputa entre pessoas que
não deveria ter acontecido a despeito dos objetivos institucionais.
A Fritz Muller nunca chegou a ser credenciada no MEC como Fundação de Apoio e seu estatuto, mesmo atualizado, excluiu a FURB
de seu texto. Tudo isso em função de fase malograda que passamos
nos últimos anos, com o afastamento de diversas entidades das quais
ajudamos a promover no passado. Hoje, o Conselho Diretor da Fundação Fritz Muller quer conversar novamente e espera-se uma manifestação formal, por escrito e pública, sobre um possível acordo. O
posicionamento da reitoria não é favorável, mas se as intenções são
de aproximação e diálogo, qual a razão para se negar a fazê-lo? A Fundação FURB pode ser criada concomitantemente e atuar em outro
segmento. O Instituto Gene voltou sem nunca ter ido totalmente,
mas agora retomamos planos mais consistentes no que se refere às
incubadoras. Em suma, a FURB não é uma ilha e ela precisa se articular melhor com as mais diversas entidades deixando menor esse
discurso de “querer fazer tudo sozinha”.
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participe do eXpressÃo! envie textos, opiniões, fotografias, charges... entre em contato pelo email ou nos telefones abaixo!
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servidores em
campanha salarial

Internas

A próxima assembleia dos servidores da FURB já tem data marcada: será
dia 8 de fevereiro, quarta-feira, às 14h
em primeira chamada e às 14h30min em
segunda chamada. A reunião vai marcar
o início da discussão e deliberação da
pauta de reinvindicações da Campanha
Salarial 2017 dos servidores da FURB.
O encontro ocorre no auditório do bloco
J e será conduzido pelo presidente do
SINSEPES, Ralf Ehmke. Além do dia 8 de
fevereiro, também está marcada para o
dia 15 de fevereiro, novo encontro sobre o tema. Participe! Sua participação
é fundamental para o fortalecimento da
categoria!

sinsepes distribui
agendas 2017
Segue a distribuição das agendas 2017
SINSEPES aos servidores filiados(as) à
instituição. A distribuição é feita gratuitamente a seus associados. A agenda é
um brinde oferecido todos
os anos aos filiados(a).
O SINSEPES disponibiliza
a possibilidade de cada
servidor(a) escolher entre o formato tradicional
(agenda) ou caderno. A
capa da publicação deste
ano presta uma homenagem aos artistas haitianos. A obra é assinada
pelo haitiano Jean Oriol
Sinriel, morador de Blumenau e artista autodidata, que busca valorizar os
traços da cultura haitiana
em suas pinceladas. A
retirada da agenda pode
ser feita no horário de atendimento, das
8h30min às 12h e das 13h30min às 18h.

edital seleciona
eXposiçÕes na Furb

luiz antonello

Com um atraso de quase dois anos, chegou à biblioteca universitária em dezembro do
ano passado o livro em homenagem ao cinquentenário da FURB - “Em qualquer época, uma
universidade se faz com pessoas”, organizado pela comissão dos 50 anos da instituição e
publicado pela Edifurb. Problemas de licitação com a empresa que forneceria a impressão
foram responsáveis pelo atraso no processo, de acordo com o presidente da Comissão, Darlan Jevaer Schmitt. Com a falência da empresa, foi necessário aguardar prazos e trâmites
legais para dar seguimento à viabilização da obra. Não está previsto um lançamento oficial
do livro. “Esse produto nasceu a partir dessa demanda específica dos 50 anos. Mas a ideia
é que não seja um livro dos 50 anos (1964 - 2014), é mais um dos produtos envolvidos para
os 50 anos. Trabalha com algumas histórias sobre a universidade nesse período”, explica
Schmitt, ao ressaltar que os textos não carregam uma marca positivista. O livro reúne, em
108 páginas, fotos e textos de olhares e fatos sobre a universidade. Apresenta o mesmo formato do livro dos 40 anos da FURB. Pode ser futuramente uma coleção, prevê Schmitt. Em
abril do ano que vem a biblioteca faz 50 anos e a expectativa é produzir algo semelhante.

proFessores se mobiliZam em torno
do edital de eXtensÃo para 2017

Os desdobramentos em torno das mudanças no Edital de Extensão e Cultura não findaram em 2016. A preocupação está com os projetos não homologados. De acordo com o
professor do Departamento de Odontologia e diretor de Cultura e Cuidados com a Saúde do
SINSEPES, João Luiz Gurgel Calvet da Silveira, vários projetos (12 no total, segundo o documento diponibilizado no site da instituição) não foram homologados porque professores pediram horas a menos do que o previsto. “O edital foi feito sem nenhuma flexibilidade e com
itens absurdos. Cancelar um projeto reconhecido por causa de um detalhe como esse (de
número de horas a menos) é impensável”, argumentou. A FURB, por intermédio da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e Cultura, tornou público em novembro do ano
passado o edital destinado a apoiar os projetos de extensão universitária para 2017. O edital
número 5, de 2016, apresentou mudanças que desagradaram professores extensionistas,
que identificam um descumprimento do edital em relação à Resolução 24/2004. Professores e o SINSEPES organizaram um abaixo-assinado com mais de 80 assinaturas, oficializando o descontentamento. Este documento foi entregue a todos os membros do Conselho
Universitário (CONSUNI) em reunião dia 24 de novembro. Após uma conversa com a reitoria, dia 28 de novembro, foi agendada uma assembleia para discutir o tema dia 29 do mesmo mês. Em 20 de dezembro, foi feita a divulgação da homologação dos projetos. A lista
completa dos projetos aprovados pode ser acessada no site furb.br na página editais.

Furb reaJusta mensalidades para 2017

Fevereiro/2017

O valor do Crédito Financeiro da FURB tem aumento de 8,11%, em 2017, passando de
R$ 42,14 para R$ 45,56. Anualmente, no Conselho Universitário (CONSUNI), composto
por membros da instituição, professores, estudantes e comunidade externa, é discutido
o reajuste do valor dos Créditos Financeiros levando em conta a inflação e outros fatores,
como demanda, laboratórios e equipamentos. Em comunicado nas redes sociais, o Diretório Central dos Estudantes (DCE) explica que o aumento teve aprovação de 23 votos
durante a reunião do CONSUNI: “Apesar de não ter sido aprovada a proposta do DCE de
7,11%, considerando apenas a inflação; foi sim uma vitória ter abaixado de 9,11% para
8,11%”. Trata-se do menor aumento dos últimos três anos, sendo que em 2016 foi de
12,49% e em 2015, 8,59%. Em 2014, o reajuste foi de 7,6%, e o Crédito era de R$ 34,50.
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O edital que vai selecionar as obras
para exposição durante todo o ano de
2017 terá o resultado da curadoria divulgada dia 17 de fevereiro. As inscrições se
encerram em 6 de fevereiro. Podem participar do processo de seleção: artistas,
curadores, colecionadores e instituições;
ligados ou não à FURB, com exposições
individuais ou coletivas. A inscrição é
gratuita e deve ser encaminhada para o
e-mail editalangelim@furb.br contendo
todos os requisitos exigidos no edital. Os
projetos inscritos serão selecionados por
uma Comissão curadora. O grupo vai selecionar sete projetos para exposição, além
de uma lista suplementar com três projetos – em ordem decrescente de prioridade – para a eventualidade de desistência
ou impossibilidade de contratação pela
Universidade de algum dos selecionados.
O resultado da curadoria será homologado
pela Divisão de Cultura e publicado no site
www.furb.br/salaoangelim.

livro do cinQuentenÁrio da Furb chega com
atraso de Quase dois anos
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nacional

educaçÃo, democracia
e resistência
Greve geral foi proposta aprovada no 33º congresso da Confederação nacional dos
trabalhadores em educação (Cnte), que ocorreu em janeiro em Brasília

por SanDra tereSa tolfo
Professora e Cientista social graduada pela FURB <sandra.tolfo@gmail.com>

o
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33º congresso da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE), que aconteceu em Brasília entre os dias 12 e 15 de janeiro de 2017, contou com
a presença de cerca de 2.500 representantes da Educação do Brasil e de mais 18 países. O principal objetivo do
encontro que teve como tema “Paulo Freire: Educação
pública, democracia e resistência” foi discutir e avaliar os
rumos da educação no Brasil e no mundo. Foi também o momento de
eleger a nova diretoria da entidade que representa 4 milhões de trabalhadores da Educação
Básica do Brasil.
Conjuntura nacional e internacional, políticas educacional e sindical, o balanço político,
os educadores presentes as políticas permanentes e o plano de lutas da
categoria foram os assuntos de maior destaque
no congresso aprovaram
debatidos durante o encontro. Além das plenárias principais também ocorreram as reunio indicativo de greve
ões dos coletivos e departamentos da CNTE,
geral da educação
onde os educadores puderam participar de
conversas sobre diversos assuntos como popor entenderem que
líticas para mulheres, combate ao racismo e à
o momento exige
homofobia, saúde do trabalhador, aposentadoria e reforma da previdência, etc., em gruuma postura de luta e
pos também foram discutidas as diversas reresistência contra os
soluções inscritas no congresso. Os debates
tiveram como característica a pluralidade de
ataques que estamos
e experiências, marcando positivamensofrendo, compreendendo ideias
te o evento que prezou pela democracia ao
dar voz às mais diversas correntes sindicais do
que apenas a união dos
país.
trabalhadores e sua
As diversas plenárias ocorridas ao longo
unificação serão capazes dos quatro dias contaram com a participação
de convidados especiais, entre eles o ex-preside barrar os retrocessos
dente Luís Inácio Lula da Silva, Lula, que falou
na abertura do congresso sobre a importância
de se investir em educação: “É o investimento mais barato e mais produtivo e o que dá mais retorno para o país” (Lula); o sociólogo Emir
Sader que salientou a importância da educação para desalienar os jovens; o cantor Tico Santa Cruz que falou, entre outras coisas, sobre
o desafio que é saber dialogar com os jovens por meio da educação e
das novas tecnologias consumidas por esse público; a estudante paranaense Ana Julia Ribeiro, símbolo das ocupações escolares que ocorreram em todo o país em 2016, reiterou que os estudantes vão continuar lutando em 2017 contra os retrocessos que se apresentam para
a educação; e o procurador geral da República e ex-ministro Eugênio
Aragão, que denunciou mais uma vez o golpe contra a presidenta Dilma e pediu sua volta à presidência.*
Nas falas de todos os presentes, inclusive dos representantes de entidades internacionais, uma crítica contundente ao golpe de Estado
que o Brasil sofreu e a preocupação com os rumos que o país está tomando, principalmente na educação e área trabalhista. A preocupação se justifica frente aos projetos de lei em tramitação no congresso
e as reformas apresentadas pelo atual governo. A MP 746 que trata da

4

reforma do Ensino Médio é alvo de críticas por apresentar diversos
problemas, entre eles a falta de diálogo com profissionais da área e
estudantes, propondo uma formação puramente tecnicista e mecânica atendendo apenas as demandas de mercado, deixando de lado o
desenvolvimento pleno dos educandos ao retirar importantes disciplinas do currículo; a PEC 55 que congela os investimentos em saúde
e educação por 20 anos; a Lei da Mordaça (Escola sem Partido) que
retira do ambiente escolar o pensamento crítico; a reforma da previdência que altera o tempo de contribuição e idade mínima para a
aposentadoria, colocando em risco a aposentadoria especial para professores, são alguns dos projetos que colocam em cheque os direitos
trabalhistas e a educação pública, gratuita e de qualidade.
Diante do cenário apresentado, os educadores presentes no congresso aprovaram o indicativo de greve geral da educação por entender que o momento exige uma postura de luta e resistência contra os
ataques que estamos sofrendo, compreendendo que apenas a união
dos trabalhadores e sua unificação serão capazes de barrar os retrocessos e cabe a nova diretoria da CNTE*, juntamente com o novo
presidente Heleno Manoel Gomes de Araújo Filho o desafio de organizar a resistência dos profissionais em educação.
Em um momento histórico como o que estamos vivendo, de um
golpe de Estado, afronta a democracia e ao Estado democrático de
direito, a CNTE realizou um congresso marcado pela democracia,
a pluralidade de ideias e experiências, sendo mais um ato político e
símbolo de resistência, uma demonstração clara de que a educação é
democrática, plural, ética e não vamos aceitar o desmonte da educação pública brasileira, nós, educadores, assumimos o compromisso
de lutar contra qualquer projeto que venha atingir negativamente a
educação.
Assumimos junto com a estudante Ana Julia o compromisso de
lutarmos.
“Nós vamos lutar pela Educação Pública
Pelos estudantes
Pelos professores
Pela democracia
Pelo Estado democrático de direito
Pela Constituição Cidadã
Vamos lutar contra a Reforma da Previdência
Contra a Reforma Trabalhista
Contra a MP 746
Contra o extermínio da população negra
Contra o racismo
Contra a perseguição à LGBT’s
Contra o machismo
E vamos lutar, principalmente
PELO FUTURO DO BRASIL”
(Ana Julia Ribeiro – estudante)
* Algumas partes foram retiradas do site da CNTE: www.cnte.org.br
**A diretoria da entidade é composta por 31 integrantes, além da secretaria executiva adjunta e do conselho fiscal.

universidade

o Que Foi perdido
ainda serÁ encontrado
no último ano, foram esquecidos cerca de 1500 pertences no Campus 1, da universidade
Regional de Blumenau (fuRB). nestas situações, a instituição disponibiliza o serviço de
achados e Perdidos, presente nos três campi da universidade.
por luiZ antonello
Estagiário do SINSEPES e estudante de Jornalismo da FURB <luizg.antonello@gmail.com>

a

para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SEMUDES),
ou até para a própria FURB (celulares, como calculadoras, cabos de notebook e livros).
Quando se trata de algum documento ou aparelho com identificação, a própria DAC procura entrar em contato com o dono. Documentos só podem ser retirados mediante a apresentação de outro comprovante.

fotos: luiz antonello

de notebooK a sutiÃ amarelo
De acordo com a DAC, os materiais mais perdidos são guarda-chuvas e casacos. Mas outros objetos são encontrados e guardados, como
notebooks, celulares, roupa social e até roupa íntima(!). “O aluno traz
o notebook de casa para a aula, e quando vai embora esquece ele aqui
achando que é o da FURB”, conta Joveci, rindo. “Já achamos tudo o
que se refere à roupa, casacos, camisas, shorts, bermuda, jaleco, boné,
cachecol e até roupas íntimas. Da piscina vem muita sunga. Já acharam
até um sutiã amarelo perdido pelo campus”, completa.
No histórico de pertences perdidos,
encontram-se desde um medidor de glicemia, usado por diabéticos, ainda não
resgatado, até um cofrinho em forma
de porquinho rosa, destinado à doação.
Chaves de carro, capacetes, óculos de
sol e grau, anéis de compromisso, bicicletas e até roupa de frida, encontrada
em época de Oktoberfest, também aparecem no livro de registro.
É muito comum perder dinheiro e a
melhor forma de atestar o proprietário
é ele dizendo a quantia e onde perdeu. O dinheiro que não é procurado
pelos seus donos é destinado ao cofre da Tesouraria da FURB.
O serviço de Achados e Perdidos é também usado como referência
para objetos perdidos pela cidade, especialmente em torno da Universidade. “Alguém acha na rua e devolve aqui, principalmente documentos,
por que, às vezes, alguém é assaltado e jogam a carteira dentro do quintal da FURB, o jardineiro acha e deixa aqui”, comenta Carlos.

cuidados com
os pertences
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Há muitos casos de alunos que procuram por seus materiais e não
encontram por terem sido furtados. “Tem bastante material que a pessoas vem procurar e que não chegaram ao nosso conhecimento, celulares principalmente. Deixam muitos materiais em sala e não encontram
mais”, revela Joveci, refletindo sobre os cuidados que os alunos devem
ter com seus pertences.
“Uma menina perdeu a aliança em um banheiro da universidade, fomos procurar e não estava mais lá”, relata a supervisora de segurança.
Após perder ou encontrar algo pela universidade, a indicação é procurar o setor de Segurança, comunicar um membro da Vigilância. Após
algum tempo, os objetos encontrados nos campi 2 e 3 são destinados
ao Campus 1, onde é armazenado. O horário de atendimento é o mesmo do horário universitário. Para mais informações, também é possível contato pelos telefones (47) 3321-0495, do campus 1, (47) 32216131, do campus 2, e (47) 3321-7350, do campus 3.
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pós um longo dia, você nota que falta alguma coisa. Um pertence desaparece, e logo surge a suspeita de ter sido vítima
de furto, ou de tê-lo esquecido em um dos locais de passagem. Se você esteve na Universidade Regional de Blumenau
(FURB), há a possibilidade de procurar o objeto perdido no
serviço de Achados e Perdidos. Em 2016, cerca de 1500 objetos foram esquecidos na instituição. O serviço guarda os
pertences abandonados, dentre eles, guarda-chuvas, pendrives, casacos,
celulares, cabos de celular e notebooks. O Achados e Perdidos está presente em todos os campi da universidade: no Campus 1, na portaria do
Bloco K; no Campus 2, na portaria do Bloco I e no Campus 3, na portaria do Bloco A.
Só do último ano, o livro de registros do serviço contabiliza mais de
90 páginas com informações de perdas. Um dos registros foi o carregador de notebook da acadêmica do curso de Serviço Social da FURB,
Camila Gonzaga. Ela o emprestou para uma amiga durante a aula, foi
embora e esqueceu de pegá-lo de volta. “Só fui me dar conta no outro
dia, quando precisava usar o notebook”, lembra.
A amiga esqueceu o cabo na sala de aula e Camila foi à procura dele
no dia seguinte, quando conheceu o serviço.
Em meio a tantos objetos perdidos, o livro auxilia para tornar o serviço mais eficiente, o que também facilita a devolução dos materiais às
pessoas certas. “O vigilante ou a servente acha este material nos corredores, em sala de aula, ou seja, dentro do
campus da FURB, e traz até a guarita
em frente ao bloco K. É feita a descrição do material encontrado, onde ele
o aluno traz o
foi localizado e quem o achou em um
notebook de casa
livro de registro do Achados e Perdipara a aula, e quando dos”, conta a supervisora de segurança
da Universidade, Joveci Zeferino.
vai embora esquece
Segundo o responsável pela segurança na Divisão de Administração do
ele aqui achando
Campus (DAC), Carlos Linhares, ouque é o da Furb. da
tra forma de ajudar na organização do
serviço foi etiquetar os objetos com
piscina vem muita
informações disponíveis no livro de
sunga. Já acharam
registro, para que a procura seja mais
até um sutiã amarelo rápida. “O pessoal esquece muito maEles são etiquetados e identifiperdido pelo campus terial.
cados, como informações sobre onde
e quando foi achado”, explica.
Para retirar o material, a pessoa precisa dar a descrição do objeto,
onde e quando perdeu. “Também pedimos um documento e a assinatura, que fica registrado no livro”, complementa Joveci.
“Para mim, super funcionou. Fui ao mesmo bloco onde perdi e consegui ali mesmo fazer a retirada. Os servidores da FURB foram atenciosos. Fizeram as perguntas de onde foi que eu perdi e como era, para não
ter erro de entrega”, conta Camila.
Joveci alerta que nunca é tarde para procurar pelo seu pertence.
Como tudo está registrado no livro, é pesquisada a data da perda e a
descrição do material. “Às vezes, a pessoa encontra seu material dias
depois de perdê-lo, uma pastinha com documentos importantes, por
exemplo, pedimos a descrição e quando perdeu, olhamos no livro e está
lá”, relata.
Após estarem guardados durante um ano, normalmente perto do
dia 20 de dezembro, os objetos esquecidos são selecionados e doados
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cooperativismo
no galpão sede da
Cooperreciblu, no
Bairro salto do norte,
é possível encontrar
junto aos resíduos
recicláveis todo o tipo
de material
foto: luiz antonello

menos de 5% do liXo
produZido em
blumenau é recicl ado

Das mais de 7 mil toneladas em média de resíduos recolhidos a cada mês pelo saMae, em Blumenau,
apenas 350 são recicladas. expectativa é ampliar a reciclagem para todas as ruas da cidade.
por MaGali MoSer
Jornalista <magali.moser@gmail.com>
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blumenauense produz cerca de 800 gramas de lixo por dia. entre todos os trabalhadores, de acordo com as horas trabalhadas para
Das mais de 7 mil toneladas em média de resíduos reco- cada um.
lhidos pelo Serviço Autônomo Municipal de Água e Es“O certo seria que a esteira de triagem do lixo funcionasse 24 horas
goto (SAMAE) a cada mês, apenas 350 são recicladas, o por dia, com três turnos de trabalho, mas ela é muito velha, não aguenque equivale a menos de 5%. A reciclagem no município taria. De vez em quando ela emperra”, lamenta a secretária da Cooperaé recolhida pelos caminhões do SAMAE e a triagem cabe tiva, Deise Cristine Trindade Cardoso.
à Cooperativa dos Trabalhadores Coletores de Resíduos
A assessoria recebida pela Cooperativa ganhou incentivo com a lei
Recicláveis de Blumenau (Cooperreciblu), que recebe assessoria inter- nacional que dispõe sobre o tratamento de resíduos sólidos. Em 2010,
disciplinar por meio de projeto de extensão da FURB. O SAMAE re- foi aprovada a Lei 12.305 que define a responsabilidade do poder púconhece que o percentual reciclado é pequeno e poderia
blico no destino adequado aos resíduos sólidos, resser maior. Por isso, promete lançar até 10 de fevereiro um
peitando a sustentabilidade e a inclusão social dos caedital para contratação de empresa especializada para coletadores.
ta seletiva de resíduos recicláveis em todas as vias públicas
Na avaliação da professora Dra. Elsa Cristine Bedo município. Hoje, o trabalho é restrito a algumas ruas. o certo seria que a vian, do Departamento de Direito da FURB, e que
“A empresa terá prazo de 30 dias para apresentar um plaatualmente coordena o projeto de extensão junto
no de coleta envolvendo todas as vias públicas”, assegura esteira de triagem
com a Profª Dra. Lorena de Fátima Prim, coordeo gerente de Resíduos Sólidos do SAMAE, João Carlos do lixo funcionasse nadora da Incubadora Tecnológica de Cooperativas
Franceschi.
Populares (ITCP), a parceria se converte em resulO anúncio do SAMAE é visto como positivo pelos tra- 24 horas por dia,
tados práticos, como organização e empoderamento
balhadores responsáveis pela reciclagem, mas com uma com três turnos
dos trabalhadores, além da filosofia de trabalho em
ressalva. Para o presidente da Cooperreciblu, Claudino Alequipe, de modo cooperado.
ves Dias, é preciso, antes de tudo, aumentar a estrutura da de trabalho, mas
“Aqui não tem patrão, nem empregado. Todos são
cooperativa:
cooperados,
faz corpo mole, todos pagam e se
ela é muito velha, um dá tudo dese si,umtodos
“O desafio aqui é a produção. Tem muita coisa pra pensão beneficiados. Eles são os
não aguentaria.
sar e não tem coletor”, desabafa.
protagonistas do negócio”, destaca, ao lembrar que
Quando o Expressão Universitária visitou a sede da Coos resultados são distribuídos de forma igualitária
operativa, no bairro Salto do Norte, próximo ao Terminal Aterro, na para todos, pelo número de horas trabalhadas.
segunda quinzena de janeiro, estavam trabalhando ao todo 57 cooperaApesar dos avanços com o trabalho de extensão, a reciclagem em
dos. No dia 1º de fevereiro, foram contratados mais 12 com a previsão Blumenau ainda tem pela frente desafios. Aumentar a capacidade de
de novas contratações. A remuneração recebida por eles é variável, con- reciclar os resíduos é apontada tanto pela Cooperreciblu, quanto pelo
forme a produção. O valor obtido com a venda dos materiais é rateado SAMAE, como uma necessidade urgente.

furb oferece serviço de assistência interdisciplinar
aos trabalhadores da cooperativa desde 2009
Dos quase 70 trabalhadores da Cooperreciblu, 14 são haitianos. Altagrace Alexandre, 34 anos, deixou os quatro filhos no Haiti e veio em busca
de oportunidades. Ela aguardava em janeiro a chegada do marido, depois
de um ano no Brasil. “O trabalho aqui é muito bom”, comentou ao Expressão Universitária. A trabalhadora recebe um salário em média de R$ 800,00
por mês na reciclagem, sendo que gasta R$ 350,00 com aluguel.
A assessoria interdisciplinar assegurada aos membros da cooperativa
garante a todos os trabalhadores as mesmas condições. A iniciativa é fruto
de trabalho de extensão desenvolvido desde 2009 pela FURB, feito inicialmente pela Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares (ITCP/
FURB).
Edi Maximiano Cézar (foto), 61, é integrante da cooperativa desde
2009. Antes disso, era pedreiro mas a crise do cimento o levou a procurar a
Cooperreciblu. “Aqui, no começo eu ganhava R$ 10,00 por dia. Como pedreiro, eu ganhava até R$ 80,00 por dia! Mas se não gostasse do trabalho,
não ficaria aqui”, contou.
Entre embalagens de plástico, papeis amassados e outros resíduos encontrados na esteira da reciclagem na sede da Cooperreciblu, Cristina Pereira encontrou preciosidades como máquina de lavar, celular, notebook,
perfume e até dinheiro! E não foi uma única vez que ela teve a sorte de
achar notas de R$ 50,00 entre os materiais! A trabalhadora da cooperativa
mudou sua relação com o lixo desde o ingresso na atividade de coleta, há

quatro anos. Desde então, passou a ter a reciclagem como hábito. Antes
de começar na cooperativa, Cristina trabalhava como faxineira no Fórum
de Blumenau. O bom humor e a simpatia da coletora tornam o trabalho
mais agradável e garantem a descontração da equipe, com gargalhadas espontâneas. A cada novo turno de trabalho, os coletadores se deparam com
novas surpresas em meio aos resíduos. Quando o Expressão Universitária
esteve no local, em janeiro, até uma panela elétrica foi encontrada entre os
detritos!
De acordo com o gerente de Resíduos Sólidos do SAMAE, João Carlos Franceschi, o trabalho de conscientização da população não ocorreu
com a intensidade que a administração desejaria, em função da estrutura
insuficiente de coleta, o que, na avaliação dele, prejudicaria o atendimento
à população.
“Com a nova sistemática implantada, será desenvolvido e aplicado um
sistema de divulgação e conscientização da população para que procedam
a correta separação dos resíduos na fonte geradora, melhorando o serviço
de coleta e principalmente, o trabalho realizado pela Cooperativa conveniada, melhorando assim, a geração de renda dos cooperados”, avalia.
Além da Cooperreciblu, Blumenau conta com o trabalho de trabalhadores autônomos na reciclagem. O SAMAE calcula que pelo menos 15 famílias atuem neste serviço hoje na cidade, com estrutura e caminhão. Entre os materiais mais valorizados está o alumínio, cujo quilo vale R$ 3,50.

Edi Maximiano Cézar,
61, trocou a vida de
pedreiro pela coleta
de lixo. Desde 2009 é
um dos integrantes da
Cooperreciblu
fotos: luiz antonello
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sociedade

mal-estar
em tempos
sombrios
a criança Patologizada, a Prescrição do Metilfenidato e a falsa epidemia do tDaH

nesse contexto,
o diagnóstico tem
cumprido um efeito
apaziguador para os pais e
professores, na medida em
que estes têm a impressão
de poder, enfim, dar nome
para o mal-estar da
criança. entretanto,
esquecem que
ao diagnosticar e
medicar a criança, podem
estar mascarando
psicopatologias e conflitos
importantes que poderão
ressurgir posteriormente,
fundamentalmente, na
adolescência

PiXaBaY

por MicHele KaMerS
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Psicanalista, Mestre em Psicologia e Educação pela FE-USP. Doutoranda em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano no Instituto de Psicologia da USP. Bolsista CAPES PDSE na Université Sorbonne Paris* <michelekamers@yahoo.com.br>
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as últimas três décadas, o aumento do número de
diagnósticos de Transtorno do Déficit de Atenção
com Hiperatividade (TDAH) na infância e a prescrição de medicações psico-estimulantes para crianças
em idade escolar tem tomado proporções tais que
podemos definí-la como uma verdadeira epidemia.
No Brasil, um estudo divulgado em 2012 pela Associação Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) mostrou
que entre 2009 e 2011 o consumo do Metilfenidato, conhecido
como a “droga da obediência” e comercializado no Brasil com
os nomes Ritalina e Concerta aumentou 75% entre crianças e
adolescentes na faixa dos seis aos 16 anos. Assim, com cerca de
2 milhões de caixas vendidas apenas em 2010 e um aumento

de 775% do consumo nos últimos 10 anos, o Brasil tornou-se o
segundo mercado consumidor do mundo nos colocando frente
ao desafio de realizar uma abordagem complexa e não superficial do problema. Estamos confrontados com o poder de um
dispositivo que não apenas visa “silenciar” a condição infantil
da criança, mas tem colocado em risco as condições mínimas
necessárias para sua constituição e desenvolvimento.
Apesar do crescimento vertiginoso desse processo em escala mundial, algumas particularidades merecem ser analisadas. Como sabemos, o Transtorno do Déficit de Atenção com
Hiperatividade (TDAH), o Transtorno Opositivo Desafiador e o Transtorno de Conduta lideram a lista dos transtornos
mais diagnosticados por neuropediatras e psiquiatras infantis

Fevereiro/2017

Expressão Universitária

na atualidade. Entretanto, os índices são radicalmente dis- facilmente distraídas, desatentas e agitadas, sendo, portancrepantes dependendo dos critérios diagnósticos utiliza- to, estes signos variáveis de acordo com cada criança e cada
dos: enquanto, em 2011, países como o Brasil e os EUA, contexto. Dito de outro modo, há diferentes limiares de toque utilizam o Diagnostic and Statistical Manual of Mental lerância do adulto frente à agitação psicomotora da crianDisorders (DSM) como critério diagnóstico apresentavam ça, sua distração ou desatenção, assim como este limiar não
índices alarmantes, a França, que utilizava como referência será o mesmo dependendo da época e do contexto sociodiagnóstica a Classification française des troubles mentaux de -familiar em que a criança vive.
l’enfant et de l’adolescent (CFTMEA) apresentava um índice
Contudo, os defensores do TDAH sustentam que o diaginferior a 1% de suas crianças diagnosticadas com TDAH e nóstico é terapêutico na medida em que não apenas dá nome
medicadas com Metilfenidato. Por isso, a popularização da para o mal-estar produzido pela criança, mas, desculpabiliza
ideia de que as crianças francesas não possuem TDAH. Na os pais, na medida em que o transtorno teria uma suposta
realidade, essa afirmação não tem nada a ver com as crian- origem cerebral. Entretanto, a culpabilidade é a marca funças francesas, mas, com o modo de abordagem e com os cri- damental da parentalidade, já que a criança, estando inscrita
térios diagnósticos adotados pelos profissionais na França. na trama familiar, na maior parte do tempo fere o narcisisDiversas são as pesquisas que têm demonstrado que o mo dos pais confrontando-os com questões inconscientes
TDAH não existe cientificamente: nada foi descoberto, importantes, momento em que o diagnóstico se apresenta
nem em genética, nem em bioquímica, nem em exames de como uma solução para numerosas famílias que, angustiaimagens que poderia sustentar sua existência. A própria As- das com suas preocupações educativas, buscam uma solusociação Americana de Psiquiatria afirma em seu Manual de ção medicamentosa para os dilemas em relação ao seu filho.
Desordens Mentais (DSM) que nenhum exame neurológiPor isso, a maior parte dos psicanalistas não reconhece
co assim como nenhuma avaliação da atenção pode ter valor o TDAH como um transtorno já que este diagnóstico nediagnóstico. No entanto, o TDAH existe como uma cons- gligencia não apenas a condição psíquica da criança, mas,
trução social que surgiu com a entrada da molécula do me- o sofrimento dos pais. Dito de outro modo, para os psicatilfenidato no mercado.
nalistas, os sintomas consistem em uma tentativa de resolO DSM e seu método têm dominado a psiquiatria mun- ver conflitos que somente podem ser lidos e interpretados
dial há mais de 30 anos. A clínica psiquiátrica, que até en- a partir de uma análise profunda da relação da criança com
tão repousava sobre a observação e sobre hipóteses teóricas seus pais e com seus outros significativos. O que, na abordametapsicológicas, pouco a pouco foi cedendo lugar a uma gem terapêutica, implica, muitas vezes, estendê-la aos pais,
clínica fármaco-induzida em que os sintomas passaram a ser o que não tem nada a ver com a culpabilização dos mesmos.
repertoriados em função da ação dos medicamentos. O que
Assim, se para Marx a religião é o ópio do povo, no sencontribuiu para um falso raciocínio: se o medicamento age tido de impedir que os pobres e explorados possam tomar
atenuando ou fazendo desaparecer os sintomas, isso quer consciência de sua condição social e de lutar por seus direidizer que os sintomas foram produzidos por um desequilí- tos, poderíamos dizer que a Ritalina, conhecida como pílula
brio químico que o medicamento visa reparar. Este raciocí- da obediência ou da demissão parental, tornou-se a grande
nio será explorado pela psiquiatria biológica para justificar promessa de solução das problemáticas sociais, familiares,
o diagnóstico e a prescrição medicamentosa em um contex- educativas e pedagógicas na atualidade.
to em que vemos florescer fenômenos de crença entre os
O diagnóstico tem cumprido um efeito apaziguador para
profissionais de saúde que, sob o efeito de um entusiasmo os pais e professores, na medida em que estes têm a impresde natureza religiosa, vão sussão de poder, enfim, dar
tentar teorias que repousando
nome para o mal-estar em
apenas sobre especulações e
relação à criança. Entretanhipóteses, serão apresentadas
to, esquecem que ao diagao grande público como valinosticar e medicar a criandadas cientificamente.
ça podem estar mascarando
Na maior parte dos casos, os pais
Além da criação de novos
psicopatologias e conflitos
transtornos e do alargamen- não consultam espontaneamente um
importantes que poderão
to dos critérios diagnósticos, neuropediatra, mas são motivados por
ressurgir posteriormente,
a indústria farmacêutica trafundamentalmente, na adobalha de maneira impressio- profissionais que atuam na área da
lescência. Por isso, a imnante, não na venda do me- infância, professores e pais de outras
portância de reconhecer a
dicamento – o Metilfenidato
criança como um sujeito em
- mas, na promoção da doen- crianças diagnosticadas. Estes têm
constituição que não tem
ça - o TDAH. Segundo o psi- tido um importante papel de filtro préos mesmos recursos psíquiquiatra francês Patrick Lancos para lidar com seu sodman (2015), as apelações diagnóstico. Eles não apenas falam do
frimento que os adultos. A
estão cada vez mais modernas. TDAH, mas indicam sites na internet,
expressão motora é uma das
É necessário, de maneira não
mais disponíveis e ela tem o
explícita gerar angústia nos serviços e principalmente, profissionais
mérito de não passar longo
pais e tocar seu sentimento de que eles, de antemão, sabem que darão o
tempo despercebida, conculpa tomando o cuidado para
trariamente a outros sintonão estigmatizar a criança e diagnóstico com sucesso. O que faz com
mas, que podem não chadar aos pais a impressão de es- que os pais já procurem o profissional
mar a atenção do meio ou
tarem “tratando” seu filho. Ou
serem negados pelos pais.
seja, para que a “disease mon- com um discurso pronto de forma a
Desta forma, o TDAH é
gering” (a mercantilização da enquadrar seu filho no discurso médico.
uma falsa doença e os medoença) possa ser bem-sucedicamentos psico-estimudida é fundamental conquislantes não são o tratamento
tar a simpatia e a confiança daqueles que se ocupam das desta falsa doença. Eles suscitam uma enorme demanda socrianças, a saber: pais, professores e profissionais que atu- cial na medida em que sustentam a promessa de erradicar
am diretamente na área da infância. Esses, capturados pela os sintomas e comportamentos de crianças e adolescentes
crença de que o TDAH é um transtorno neurobiológico ca- que produzem mal-estar nas famílias e nas instituições esracterizado por sintomas de hiperatividade, desatenção e colares, permitindo que estes últimos não se coloquem em
impulsividade cumprem um importante papel na divulga- questão, mesmo ao preço da psiquiatrização, patologização
ção e promoção do TDAH, na identificação e acolhimento e medicalização de suas crianças e adolescentes. Entretanto,
de novos “pacientes” sustentando assim a premissa de que ao patologizar nossas crianças e adolescentes, esquecemos
as crianças precisam ser “avaliadas”, “diagnosticadas” e “me- que não apenas criamos obstáculos para sua organização
dicadas” o mais cedo possível.
psíquica e desenvolvimento, mas, fundamentalmente, imNa maior parte dos casos os pais não consultam esponta- pedimos que os adultos, a saber, pais e professores, possam
neamente um neuropediatra, mas são motivados por profis- se construir como agentes tutelares e responsáveis pela edusionais que atuam na área da infância, professores e pais de cação de seus filhos e alunos.
outras crianças já diagnosticadas. Estes têm tido um imporPsicanalista, Mestre em Psicologia e Educação pela FE-USP. Doutante papel de filtro pré-diagnóstico. Eles não apenas falam
do TDAH, mas indicam sites na internet, serviços e princi- toranda em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano no Inspalmente, profissionais que eles, de antemão, sabem que da- tituto de Psicologia da USP. Bolsista CAPES PDSE na Université Sorrão o diagnóstico com sucesso. O que faz com que os pais já bonne Paris VII - Proc. nº BEX0404/15-2. Coordenadora dos Cursos
procurem o profissional X ou Y com um discurso pronto de de Especialização em Psicologia Hospitalar e da Saúde: Atuação Mulforma a enquadrar seu filho nos critérios necessários para tiprofissional e Psicopatologia da Infância e da Adolescência do Hosreceber o diagnóstico e a prescrição medicamentosa. Para pital Santa Catarina de Blumenau. Co-organizadora e co-autora dos
Landman (2015) as famílias não falam mais de suas difi- livros Por Uma (Nova) Psicopatologia da Infância e da Adolescência
culdades em termos pessoais ou subjetivos. Trata-se apenas (2015) e Desafios Atuais das Práticas em Hospitais e nas Instituições
da repetição dos signos do TDAH a partir do DSM. Entre- de Saúde (2016) ambos publicados pela Editora Escuta. Contato: mitanto, para o autor estes signos comportamentais não têm chelekamers@yahoo.com.br
nenhum valor patológico em si já que todas as crianças são
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meio ambiente

Negros e negras, indígenas
e os problemas ambientais
na América Latina

Uma reforma ambiental, uma nova maneira de encarar a nossa relação com a natureza,
passa, na América Latina, por empoderarmos, reconhecermos e valorizarmos esses sujeitos fundamentais
que são os povos tradicionais.
*Texto transcrito da palestra de abertura da Semana das Ciências Sociais da FURB - agosto/2016

por luciano felix florit
Professor do Departamento de Ciências Sociais e Filosofia da FURB <lucianoflorit@gmail.com> * Transcrição feita pela doutoranda Programa de Pós Graduação em Desenvolvimento Regional (PPGDR), Maria Roseli Rossi Avila com edição do Expressão Universitária
“Tentando responder ao desafio aceito, proponho-me a tratar
sobre como as questões relativas às reivindicações, aos direitos e
à manutenção do modo de vida dos povos tradicionais na América Latina está diretamente relacionada a uma recuperação de
condições ambientais. Uma reforma ambiental, por dizer assim,
uma nova maneira de encarar a nossa relação com a natureza,
passa, na América Latina, necessariamente, por nós empoderarmos, reconhecermos e valorizarmos esses sujeitos fundamentais
que são os povos tradicionais. E eu estou usando a categoria “povos tradicionais” que é uma categoria que engloba os povos de
origem afrodescendente que vivem em comunidades, por exemplo, quilombolas, remanescentes de quilombolas ou cafusos
[...], mas também engloba as comunidades, os povos indígenas
da América Latina e engloba também outros tipos de comunidades que são de uma imensa diversidade na América Latina.
Aqueles dois, negros e índios que viviam nestas terras antes do
processo do descobrimento ou encobrimento [...] eles são parte
da formação estrutural da história da América Latina.
Mas, esse processo de interação entre diversos povos e em sua
relação com a natureza, nas terras da América Latina, produziu
uma grandíssima diversidade de povos e de maneiras de viver.
Podemos chamar de povos ribeirinhos, geraizeiros, vazanteiros, faxinalenses, etc. Em cada lugar do Brasil onde você passa a
olhar um pouco mais de perto essa grande sociodiversidade que
existe no Brasil você passa a descobrir novas nuances de identidades e de modos de viver que geralmente passam despercebidos por eles não terem um lugar reconhecido do ponto de vista
do Estado [...] e do ponto de vista do mercado.
Meu trabalho de pesquisa nos últimos anos está norteando
por, digamos assim, uma direção ou, se querem chamar também,
uma obsessão, que é tentar contribuir a formular uma perspecti-
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va de ética socioambiental ou ética socioecológica. O que é isto?
Uma perspectiva ética que seja capaz de, simultaneamente, reconhecer o valor moral de seres vivos não humanos e da natureza
e ao mesmo tempo, e no mesmo processo, cultivar a equidade
social, o reconhecimento da igualdade de oportunidades a diferentes povos que vivem nesta terra. Então, é com base nesta
perspectiva que eu vou falar de povos tradicionais e de meio ambiente, no intuito de contribuir a formular essa perspectiva de
ética socioambiental.
Um atlas da justiça ambiental criado pelo pesquisador catalão
Juan Martinez Alier, autor importante da ecologia política, mostra os conflitos ambientais no mundo. Olhando para a América
Latina nós vamos ver que a diversidade de conflitos ambientais
é muito grande. Sobretudo no lado pacífico, no lado ocidental,
no seu lado andino, na Argentina, mas também no Brasil, sobretudo em Minas Gerais e um pouco também em Santa Catarina predominam conflitos relativos à mineração, ao extrativismo
mineral. Estes são dados atuais, mas a história da construção do
território e da relação com a natureza no processo colonial da
América Latina está intimamente relacionado com uma palavra:
Extrativismo.
O que é o extrativismo? Existe um extrativismo colonial associado a todos os processos [...] de ocupação do território e
dominação, de genocídio, da formulação do estado eurocêntrico
etc. um processo que o que implicava na relação direta com a natureza, apropriação e transformação por meio do processo extrativista. Ele se deu por meio de vários elementos a começar pelo
pau-brasil no Brasil, ouro, diamantes, isto do lado brasileiro, mas
também a prata e outros minerais no lado andino e pela América
Latina como um todo, mas que estão norteados por um intuito
extrativo. Ou seja, você chega num lugar para extrair determina-
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dos seres não humanos tem um valor que precisa ser reconhecido não apenas como uma “coisa”.
O processo de exploração capitalista da natureza tende a reconhecer (aquilo que começou com o extrativismo colonial) os diferentes elementos da natureza apenas como uma coisa que possa
ser traduzível em escalas e valores monetários. Mas, uma árvore
não é uma coisa, assim como uma floresta ou um gambá não são.
Um porco também não é uma coisa. O problema é que, em geral, nós nos deparamos com um porco apenas no sanduíche, ou
um pouco antes, quando nós vamos ao supermercado. Mas, isso
com o que nós nos deparamos apenas no sanduíche é um fruto de um processo de construção ideológica colonizadora [...]
muito profunda e que nós precisamos desmontar se é que nós
queremos lidar com a
natureza de um modo
diferente para poder
garantirmos um futuro mais razoável para
os povos tradicionais e
Eles são sujeitos fundamentais para
para nós.
podermos entender uma relação com
Até aqui foi dito
que é muito importana natureza de modo diferente, que não
te nós reconhecermos
seja esse dualismo [...], essa relação
os direitos dos povos
indígenas, quilombobinária: ser humano x natureza, uma
las, povos tradicionais.
relação antropocêntrica, centrada nos
E eu digo que sim, mas
agora eu queria dizer
seres humanos como únicos sujeitos
uma outra coisa, não
que merecem direitos, reconhecimento
é apenas pelos direitos
deles que nós precisa[...]Esse antropocentrismo trata
mos... Nós precisamos
apenas os seres humanos como
aprender com eles.
Eles não querem ter a
entes que realmente importam. Os
forma de vida que nós
outros, só importam na medida em
temos, nós podemos
nos achar muito esperque servem aos seres humanos
tos, mas eles não querem ser como nós. Eles
são sujeitos fundamentais para podermos entender uma relação
com a natureza de modo diferente. Que não seja esse dualismo
[...], essa relação binária: ser humano x natureza, uma relação antropocêntrica, centrada nos seres humanos como únicos sujeitos
que merecem direitos, reconhecimento, que merecem ser considerados como, “dignos de consideração moral”, para usar uma
expressão um pouco técnica da ética.
Esse antropocentrismo trata apenas os seres humanos como
entes que realmente importam. Os outros, só importam na medida em que servem aos seres humanos. Isso significa uma relação instrumental. Esta relação de seres humanos como dignos de
consideração moral e todo o resto da natureza com uma relação
meramente instrumental é decorrência dessa relação binária [...]
entre ser humano e natureza que é uma relação antropocêntrica.
Nós precisamos ir além disso por razões de nossa própria sobrevivência, para a qualidade de nossa vida e também por uma questão ética e moral, porque é insuportável o sofrimento que este
tipo de relação impõe a inúmeras, imensa quantidade de criaturas, inclusive humanos.
Os povos tradicionais têm a nos ajudar muito neste processo.
Primeiro nessa ideia dos direitos da natureza, de que a natureza, a Pachamama, pode ser alguém que merece ser reconhecida
em seus direitos. Isto é uma inovação imensa e está colocada na
Constituição do Equador [...], é fundamental, uma guinada muito importante. Não apenas pela conservação da natureza, mas
porque faz isto de forma atrelada com os direitos territoriais dos
povos tradicionais. Porque se nós não fazermos isto de uma forma que dialogue e que seja atrelada com os direitos dos povos
tradicionais, nós incorremos em um problema muito grande que
nós temos hoje no Brasil: a criação de parques sem gente. Parques que, para poderem existir como parques, precisam tirar as
pessoas que vivem lá há gerações. E este é um problema muito
sério.
Hoje, paradoxalmente, a mineração, essa que faz desastres
como o da Samarco, esse tipo de mineração, e outros tipos de
empreendimentos extrativistas, como forma de compensação
ambiental, financiam a criação de parques lindos, maravilhosos,
mas que uma das suas consequências é a expulsão dos povos tradicionais que vivem nestas terras e que conservaram estas terras.
Em outras palavras, a conservação, uma parte dela, hoje é um
efeito também secundário do neoextrativismo, paradoxalmente,
expulsando e inviabilizando esses modos de vida tradicionais integrados à natureza. Se existem estas terras, essa conservação,
é em grande medida porque esses povos estiveram lá. Uma outra consequência dessa concepção binária [...] é imaginar que
existe natureza sem gente. A Amazônia, o cerrado, o pantanal, as
maiores maravilhas da biodiversidade brasileira que nós precisamos preservar, sempre tiveram gente. E ela foi assim, ela é assim
maravilhosa porque teve gente, índios muitas vezes, interagindo
com eles em uma coevolução com essa natureza.
Então, nós precisamos desses modos de vida desses povos tradicionais. A forma de relação com a natureza desses povos, de
modo geral, se rege por uma ética da suficiência. Há o suficiente,
o que se precisa é o suficiente. [...] eles não querem acumular.
Eles vão usar o que precisam. Perguntem a qualquer economis-
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dos elementos da natureza, basicamente para ser exportado para
metrópoles. Isso formou economias chamadas de “economias
de enclave”. Economias que viviam de extrair e, exclusivamente,
exportar para a metrópole, ou seja, não estavam no seu intuito
produzir o que nós hoje chamaríamos de desenvolvimento socioeconômico, mas de extrair matérias-primas e assim, com matérias-primas, ou seja, sem nenhum processo de transformação,
de industrialização posterior a elas, exportá-las. Para onde? Para
metrópoles, para Europa, Espanha e Portugal, principalmente.
Esse é o extrativismo clássico, colonial.
Nas últimas décadas, alguns autores se referem a um neoextrativismo. Alguém poderia dizer que o extrativismo nunca acabou, mas nós tivemos paradoxalmente ainda durante as políticas
dos governos progressistas de esquerda na América Latina uma
nova ênfase nesse processo com a exploração em grande escala
sustentada pelo estado, com investimento públicos... A Usina de
Belo Monte, por exemplo, foi feita no período recente, embora
desenhada durante o governo militar. Já nos governos progressistas recentes também se teve um processo semelhante extrativista. Porém que supostamente estava atrelado a uma premissa
política diferente, que seria a de gerar insumos, de gerar recursos
para uma eventual redistribuição. Mas eu quero chamar a atenção para a continuidade desse processo de olhar a natureza na
América Latina sob uma ótica fundamentalmente extrativista. E
este é, sem dúvida, um limite sério dos governos progressistas
das últimas décadas na América Latina. A diferença hoje é que o
extrativismo não é exclusivamente mineral. Ele também é mineral. O desastre de Mariana, em Minas Gerais, mostra que a mineração no Brasil e na América Latina está em alta e com imensas
negligências. Mas, não é apenas a mineração. A produção agropecuária, em grande medida, na América Latina, tem um forte
conteúdo extrativista.
A monocultura da soja e a expansão da pecuária têm um grande conteúdo extrativista. Em relação à soja, ela é largamente reconhecida pelos pensadores desta área como sendo um processo
extrativista. Extrai solo, água, recursos naturais diversos... a monocultura significa só passar a fazer uma de todas as coisas que
uma terra pode fazer. E a pecuária industrial é um dos grandes,
digamos assim, cânceres que estão sugando energia e recursos
do Brasil e ainda reproduzindo cadeias de sofrimento, de um sofrimento inimaginável.
Abordado o extrativismo colonial e o neoextrativismo, devemos então estabelecer distinção com o extrativismo feito pelos
povos tradicionais que conseguem viver de uma floresta em pé,
como aquele exemplo clássico conhecido dos seringais. Mas há
muitas outras formas de extrativismo tradicional, ou seja, realizado por povos que vivem em uma interação direta com a natureza. Por exemplo, o extrativismo da borracha que vive da floresta em pé, extrativismo de frutas, extrativismo de cascas de
árvores que tem diversas utilidades etc. Isto nos remete a tratar
um pouco sobre a relação entre a biodiversidade e a sociodiversidade do Brasil, chamando a atenção para os povos que vivem
em interação direta com a natureza.
O que caracteriza um povo tradicional envolve uma discussão
imensa, a partir de questões como identidade cultural, ancestralidade, território... Estes são alguns dos elementos fundamentais
para definir esses modos de vida, expressos na fala do Guarani
citado pelos colegas antes de mim [...], quando ele dizia que o
desenvolvimento é realizar as suas necessidades em seu habitat,
em seu território. Esse modo de vida que permite atender às necessidades desses povos em um determinado ambiente e território sem com isso alienar os ambientes e os territórios de outros
povos. Uma forma de nós dizermos o que são povos tradicionais
- uma forma não completa, mas que chama a atenção para o ponto que quero enfatizar - é que eles realizam suas necessidades
humanas e culturais em uma interação direta com a natureza e
com uma fraca, ou às vezes até nula, integração ao mercado. [...]
Como já foi dito aqui, os cafusos não querem entrar no capitalismo. Eu diria então, uma fraca integração com o mercado. Dito
em uma linguagem mais coloquial nossa: eles não vão fazer as
compras do rancho no supermercado. Eles fazem seu rancho em
uma interação direta com a natureza. E fazem isso por meio de
usos e valorações muito peculiares, muito diversas, muito complexas, muito ricas, nas quais a atribuição de valor às coisas não
passa pela métrica monetária.
Nós, na sociedade capitalista e do mercado, atribuímos valor
às coisas através da métrica monetária. Não é esta métrica com a
qual funcionam os povos tradicionais. Algumas coisas podem ser
de pouco valor em dinheiro, mas de muitíssimo valor em diversos campos da vida desses povos. E outra característica é que, o
que significa sua realização das necessidades materiais de subsistência econômicas, alimentação, soberania alimentar etc. não é
apenas alimentação, é também reprodução cultural, religiosidade, relações coletivas com seus grupos. É também festa, momentos de compartilhar, etc. Ou seja, alimento não é só comida, não
é só uma quantidade xis de calorias, ou de proteínas, de transgênico, o que for... aquilo que aparece no rótulo. É, uma série de
outras coisas ao mesmo tempo. Por isto, esses povos têm uma
contribuição fundamental para nós pensarmos uma ética socioecológica, uma ética que nos permita reconhecermos o valor da
vida, da natureza, e eu estou falando especialmente da vida dos
seres que não são seres humanos, não porque os seres humanos
não importam, eles importam, sim! Mas tem muita gente que se
ocupa deles, então por isso que eu falo dos não humanos. A vida
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ta que esteja pensando no capitalismo atual quanto é o
crescimento suficiente. Quantos celulares são suficientes? Não existe resposta dessa pergunta dentro da sociedade capitalista. Estes povos têm resposta. Esses povos
vivem uma ética da suficiência. Usam a natureza na medida em que ela é indispensável para atender a necessidades vitais e toda sua reprodução cultural a que eu me referi. Eles têm regulações morais do uso da natureza. Em
geral, respondem a regras coletivas que regulam o que
que deve e o que não deve ser feito. E em geral, isto que
deve ser feito e que é permitido ser feito, é correspondente com a regeneração dos ciclos da natureza. Eu estive na
beira do Rio São Francisco, numa comunidade quilombola. Pescadores vazanteiros gostam de chamar-se pescadores, eles dizem que são fundamentalmente pescado-

res e se queixam muito da Lei do Defeso.
A lei que impede eles pescar por um determinado momento. Mas eles se queixam disso não porque queiram
pescar o ano todo para acabar com os peixes. É porque
eles explicam o seguinte: “aqui, neste lugar do Rio São
Francisco, quando os peixes estão no processo de reprodução, mesmo que nós queiramos não dá para pescar.
O rio está cheio de galhos, o rio tem galhos que a gente
nem sequer pode colocar a rede, agora, nós vamos cumprir a Lei do Defeso... nós vamos cumprir, senão vamos
em cana. Agora tem horas que a Lei do Defeso nos permite pescar, mas nós sabemos que aqui ainda não é legal
pescar porque a reprodução dos peixes ainda não acabou,
então nós não pescamos.” Então eles têm de fazer dois
Defesos. O da burocracia de Brasília e o da natureza local
vivida por eles lá. Quem sabe quando é o bom momento para não pescar nesse local do Rio São Francisco? É
o burocrata de Brasília ou a comunidade de ribeirinhos
que mora lá? Outro elemento fundamental da contribuição desses povos – a preservação e a conservação das sementes crioulas que permitem boa parte da segurança
alimentar com a qual nós e nossos avós, bisavós e pais se
criaram.
Nós estamos passando por um processo de “genocídio
genético”, digamos assim. E, são algumas destas comunidades que conservam por meio de geração em geração
uma grande diversidade de espécies de milho, de feijão,
de batata, no Chile etc. etc. etc. Um feijão que dá em determinada época do ano, um feijão que dá quando chove muito, um feijão que dá quando quando sol é pouco,
uma mandioca que serve para fazer isto, uma mandioca
que serve para fazer outra coisa, uma que sai torta desse lado, a outra que sai torta deste outro lado, todas necessárias porque a cada uma cumpre uma função. E cada
uma é valorizada porque se está bem para Deus por que
não vai estar bem para mim? Essa semente tem que continuar. Agora, as políticas feitas pelo mercado, inclusive
pelo Estado, em grande medida tendem a ocupar estes
territórios apenas com as sementes que não se consegue
reproduzir, que criam uma dependência, por exemplo, a
Monsanto e as grandes empresas de sementes transgênicas. Essa abordagem das sementes é uma questão impressionante, pesquisem para vocês na internet: guardiões de
sementes. E vocês vão ter que conhecer histórias de pessoas que estão guardando linhagens de sementes há gerações... que eram de seus pais, avós, tataravós... e que
que eles fazem? Criam, plantam, colhem a semente, e o
mesmo elemento de vida vai passando de geração em geração. É fundamental para a segurança alimentar. Na época de seca tem um feijão que eles têm que dá e o feijão
híbrido já não dá... E, ao mesmo tempo um contato com
ancestrais... e uma visão de futuro que nós não conseguimos ter. Esses povos tradicionais têm uma outra coisa,
e agora vou novamente falar da pecuária... porque esses

povos comem bicho. Opa! E agora?
Esses comem bicho... Mas, eu falei que eles baseiam
em uma ética suficiência. Isto significa atender necessidades de subsistência. Atender necessidade de subsistência é muito diferente do que você criar um dispositivo de
produzir para acumulação de capital.A gente não pode
fazer um julgamento moral de alguém que atende sua necessidade de subsistência. A gente estaria pedindo que
abra mão da sua própria vida para preservar outra vida.
Eu vou utilizar, vou me apropriar de uma expressão que
eu li de um antropólogo brasileiro que se chama Eduardo
de Castro, se referindo aos índios.
Mas, eu verifiquei, estou verificando que isto não é
apenas aos índios, mas a todos os povos tradicionais.
Que é o seguinte: eles sabem que matar é uma coisa séria.
Tão simples como isso. Não se mata à toa. Pode ser que
precise matar. Mas é uma coisa séria. Não é uma coisa de
se fazer levianamente. E este não se fazer levianamente,
esta coisa séria que é tirar a vida de um outro ser, e que
se faz sob certas circunstâncias e por certas necessidades,
é expressa nessas formas culturais. De diversas formas. A
caça dos índios tem uma ritualidade muito peculiar, muito específica, de lidar com suas formas... as suas experiências religiosas.
Eu vou ler uma pequena frase que uma moça dessa comunidade onde eu estive, quando eu perguntei como eles
faziam para abater... ela falou destas coisas, porque eles
também têm uma relação muito interessante com os animais silvestres, eles caçam... mas, também salvam a vida
de muitos animais silvestres. E ela me disse que ela, particularmente, na tradição dela, fazem uma reza na hora de
abater um porco. Eu estava falando de porcos... abater um
porco, abater um frango, uma galinha, ato no qual eles,
nesta tradição, derramam o sangue do bicho na terra. E
eles nunca utilizam o sangue. E dizem: “meu Deus utilizar o sangue!!!?” Ela disse uma coisa: “uma pessoa que
é capaz de comer a galinha e também seu sangue é capaz de comer uma pessoa viva”. E como vocês fazem? Ela
contou um pouco, quem faz e quem não faz, quem foge,
quem esconde toda aquela coisa e ela disse assim, uma
reza que ela utiliza: “derrama o sangue sobre a terra que é
de um sobrevivente que viveu dessa terra” (2 vezes). Ora,
como sobrevivente? Acabou de cortar o pescoço. Mas, há
alguma coisa nesse sangue que eles derramam na terra
que para ela significa a continuidade dessa vida. Alguém poderá acreditar ou não. Alguém
poderá pensar, como boa parte
da teologia cristã colonizadora
tem dito, que bicho foi feito por
Essa agenda não é apenas
Deus para isso, como eu já tenho
deles, essa agenda é nossa,
ouvido frequentemente. Não
se trata de acreditar necessariade nós, que estamos nas
mente e de passar a ter a mesma
cidades, nosso território
convicção que essa moça têm, o
que importa é que ela está prena cidade não acaba no
ocupada com a continuidade da
perímetro urbano. Nosso
vida. E isso é muito diferente do
que comprar presunto no superterritório na cidade, na
mercado.
medida em que nós, para
Então, e agora sim, pra finalizar, eu penso que esses povos
podermos viver, extraímos
tradicionais são, como falei, sude vastos territórios...
jeitos fundamentais de um novo
padrão da relação com a natunosso território está
reza e que é preciso, o que chaocupando o território deles.
mei aqui, “uma aliança estratégica intercultural” entre os povos
Nós precisamos alianças
tradicionais e setores urbanos,
estratégicas para poder dar
ou seja, nós... quem? Aqueles
que são sensíveis para com essa
mais sinergia, mais mais
gente, aqueles, que estão preovisibilidade e força política
cupados com esse respeito à natureza... que estão preocupados
à luta deles, que também é
com a proteção da vida do hunossa. Sabe por que esses
mano, que estão preocupados
com a equidade social e todas
povos não têm suficiente
as coisas juntas e misturadas...
força política? Porque nas
nas cidades... nós precisamos
nos engajar nesta agenda. Essa
cidades ignoramos o que
agenda não é apenas deles, essa
se está fazendo com ele
agenda é nossa, de nós, que estamos nas cidades, nosso território na cidade não acaba no perímetro urbano. Nosso território na cidade, na medida em
que nós, para podermos viver, extraímos de vastos territórios... nosso território está ocupando o território deles. Nós precisamos alianças estratégicas para poder dar
mais sinergia, mais visibilidade e força política à luta deles, que também é nossa.. Sabe por que esses povos não
têm suficientemente força política? Porque os candidatos buscam voto nas cidades, e nas cidades ignoramos o
que se está fazendo com o eles. Só por isso”.

Doutor em História pela PuC-sP
Professor do Programa de Pós Graduação em Desenvolvimento Regional

leonardo brandão

TRIUNVIRATO

A coluna Triunvirato conta com a participação de três colunistas: Os professores Leonardo Brandão, Karla Bento, e Jorge Gustavo Barbosa de Oliveira se
revezam a cada edição. O novo espaço se compromete a ter um caráter democrático e plural. Pretende fortalecer o debate universitário.
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março de 2016, no qual ele discursou e foi aplaudido pelo público presente no Gran Teatro de Havana. Com o democrata Obama, iniciou-se
o processo pela normalização diplomática entre os dois países historicamente rivais.
No entanto, como vimos recentemente, a Roda Viva da história girou. Saiu Obama e entrou Trump. A Ilha socialista – mas desde
que Raul Castro assumiu abriu-se para algumas experiências capitalistas, em especial o Turismo e o Eco-Turismo, mas também a regularização do trabalho autônomo, permissão de venda e compra de imóveis
e a abertura para o mercado de automóveis – precisa se preparar para
um possível futuro hostil. Há questões internas e há questões externas
que a afligem. Do ponto-de-vista interno, por exemplo, há o problema
do envelhecimento de sua população em contraste com a quantidade
de jovens economicamente ativos. Já do ponto-de-vista externo, a situação pode se complicar para Cuba. A Ilha, que até pouco tempo havia se beneficiado de uma virada à esquerda na América Latina (Chile,
Brasil, Argentina, Nicarágua, Bolívia, Equador), mas também, em especial, com a bem articulada relação com a Venezuela, pode vir a sentir
os impactos de uma retomada à direita que começa a se expressar no
continente e, em especial, com a crise venezuelana, o golpe midiático-parlamentar no Brasil e a vitória de Trump no comando do Império.
Qual relação haverá entre Trump e Cuba ainda não sabemos.
O jornalista Pablo de Llano, do El País, afirmou que “Cuba vê partir
com melancolia os tempos de aproximação de Obama e aguarda, com
ansiedade, para conhecer os verdadeiros intuitos da administração de
Trump”. Já o cientista político Emir Sader disse que “as incertezas não
estão do lado de Cuba, que seguirá a mesma política que estava levando a cabo. As incertezas estão do lado dos EUA, com Trump”. Por fim,
Jorge Duany, diretor de investigação cubana da Universidade Internacional da Florida, acredita “que as relações serão mais tensas”.
Enfim, o certo é que no ano de 2016 os cubanos perderam Fidel (que embora não estivesse no poder há anos, ainda representava
simbolicamente o papel de guia ideológico) e ganharam, como vizinho,
Donald Trump. Aliás, não apenas os cubanos terão que conviver com as
políticas externas e as medidas de Trump, mas o mundo todo, incluindo
o Brasil, México e o restante da América Latina. O que virá em 2017,
2018, 2019 e 2020 com Trump é, sob diversos aspectos, ainda um grande mistério.
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A morte do líder revolucionário cubano Fidel Alejandro Castro Ruz, ocorrida no dia 25/11/2016, recolocou Cuba no centro do debate político. Fidel, que
havia sofrido centenas de atentados no passado, morreu de modo natural aos 90 anos de idade. Na Internet
e nas redes sociais virtuais, pulularam tanto palavras
de reconhecimento quanto de ofensas ao ex-guerrilheiro. Ao lado dos elogios, destacaram-se tanto as palavras da diretora geral da UNESCO, a senhora Irina
Bokova, que afirmou que ele “ficará em nossa memória como uma grande figura do mundo contemporâneo e um símbolo de solidariedade mundial”, quanto
as palavras de Michelle Bachelet, presidente do Chile, que apontou Fidel como “um líder pela dignidade
e justiça social em Cuba e na América Latina”. Já do
lado das ofensas, ganharam destaque as palavras do
recém eleito presidente dos Estados Unidos, o polêmico bilionário Donald Trump, que fez um comunicado à imprensa de seu país afirmando que Fidel foi
“um ditador brutal que oprimiu seu próprio povo por
quase seis décadas”.
Esse comentário ofensivo de Trump, entretanto, foi prontamente rebatido por diversas personalidades políticas. Rafael Correa, presidente do Equador,
afirmou que se tratava apenas de “palavras de um ignorante”. Além disso, a imensa maioria dos cubanos
visivelmente não concorda com Trump, pois ela chorou em massa a
morte de seu histórico comandante na Praça da Revolução, como pôde
ser visto pelas imagens da rede de televisão TeleSur.
O fato é que Fidel Castro foi uma das personalidades políticas mais
importantes do século XX. Ele comandou e foi vitorioso numa revolução que possibilitou transformações sociais importantíssimas, alterando completamente as condições de vida da grande massa despossuída
de direitos sociais que vivia em Cuba. A Lei da Reforma Agrária (que
entregou terra a milhares de camponeses) e a Campanha Nacional de
Alfabetização – feita em pouco mais de 1 ano e que transformou a ilha
no primeiro território livre do analfabetismo da América Latina – são
alguns exemplos.
A Revolução de 1959 fez com que Cuba se tornasse uma peça
central no tabuleiro geopolítico durante a Guerra Fria (1945 – 1991),
mas que ainda hoje desperta interesses e curiosidades. Muito já se escreveu sobre Cuba e muito já se falou de Cuba. A ilha é odiada por
alguns (vide o “Vai pra Cuba!” das recentes manifestações pró-impeachment de setores da classe média e alta do Brasil), mas também respeitada e admirada por muitos outros. No entanto, para além dos imaginários sociais, há uma Cuba viva e complexa que resiste ao tempo. Uma
Cuba que se apresentou ao mundo como uma potência olímpica no esporte; que produziu escritores formidáveis (desde Nicolás Guillén, Alejo
Carpentier – esse último introdutor na noção de “realismo mágico” na
literatura latina, até Leonardo Padura, autor do premiado livro: “O Homem que amava os cachorros”); músicos talentosos (desde os clássicos
do “Buena Vista Social Club” e “Van Van”, até os mais recentes sucessos
dos conjuntos “Havana de Primera”, “Qva Libre” e outros); e também
um cinema respeitado por críticos dentro e fora da Ilha (Guantanamera, de 1995; La vida es silbar, de 1998; Lista de espera, de 2000; Suite
Habana, de 2003; Habana Blues, de 2005, Memorias del desarrollo; de
2010, etc).
A Ilha, que apresenta um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) superior ao Brasil (Cuba está em 51º lugar, enquanto o Brasil ocupa 84ª posição) ostenta qualidades públicas em saúde e educação reconhecidas pela ONU, sendo também, de acordo com a WWF, o
único país do mundo que cumpre com a sustentabilidade ecológica e,
de acordo com a ONEC, o país com a mais alta expectativa de vida da
América Latina e o único com 0% de desnutrição infantil.
Há problemas em Cuba? Muitos, evidentemente. O embargo econômico dos EUA à ilha, que se iniciou em outubro de 1960, é geralmente
apontado como um dos mais graves problemas enfrentados pelos cubanos. Os ventos começaram a mudar com a aproximação iniciada por
Barack Obama, inclusive com sua histórica visita a Cuba ocorrida em
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um mundo sem Fidel X um mundo
com trump
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O curso de Arquitetura e Urbanismo da FURB terá uma
nova sede. As demolições do prédio de Psicologia e do antigo
endereço do SINSEPES foram feitas no início deste
ano, a limpeza do local é
prevista para até o começo das aulas em regime
parcelado, em 16 de fevereiro. O local servirá como
estacionamento até o
início da construção. Ainda não há previsão para
a abertura do novo prédio
do curso, que substituirá
o Galpão da Arquitetura, em frente ao Campus 1 da FURB, na
Rua São Paulo. O projeto do professor e arquiteto Hugo Nieto
foi aprovado pela prefeitura, faltando apenas o alvará de construção. Segundo a assessora de planejamento da Universidade, Ariana Knop, a instituição está em processo de contratação
de projetos complementares (projeto elétrico, hidráulico, de segurança, ar condicionado, etc). O SINSEPES continuará acompanhando esta obra, mais informações em nossos canais.

grupo apresenta Jogos
de improvisaçÃo
Teatro de improvisação e humor. O Grupo de Teatro Remanescentes, de Gaspar, apresenta espetáculo “Jogos de Improviso” em 12 de fevereiro, domingo, às 19h. O evento ocorre no
Baader Kaffe-Bar, na rua São Paulo, 259, bairro Victor Konder,
em Blumenau. A apresentação do grupo será um jogo de improvisação teatral, de cenas curtas que exploraram o gênero do humor. Após o espetáculo, o artista Roberto Bueno faz
show “voz e violão” de músicas do rock nacional e internacional. O valor da entrada é de R$15, acompanhe o grupo em
www.facebook.com/grupodeteatroremanescentes
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piracicabana pode
assumir por 20 anos
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A empresa Piracicabana foi a única a apresentar proposta
para novo contrato do transporte público de Blumenau para
os próximos 20 anos. A empresa passará pela avaliação da
Comissão Especial de Estudos e Projetos do Transporte Coletivo, o resultado está previsto para sair ainda neste mês. A
empresa, que atua de forma emergencial desde o ano passado, também traz a proposta de aumentar a passagem de
R$ 3,65 para R$ 3,90. De acordo com um dos integrantes
da Comissão Especial e servidor público municipal ocupante
do cargo de provimento em comissão de Assessor Jurídico,
representante do Serviço Autônomo Municipal de Trânsito e
Transportes de Blumenau (SETERB), Caio Marcelo Silveira,
na segunda sessão do processo, em 6 de fevereiro, foi divulgada e aprovada a proposta comercial da empresa. Também
foi aberto o envelope com os documentos de habilitação da
Piracicabana, porém a terceira sessão foi suspensa. Ainda
de acordo com o assessor jurídico, na semana do dia 13 de
fevereiro, se a documentação estiver de acordo com o edital,
será definido um concessionário e convocada uma sessão
para divulgar o resultado. Caso falte um documento, “provavelmente a empresa terá um prazo para suprir este documento, por não ter concorrência”, explica. Caso a empresa não
tenha os documentos, será aberto novo edital.
“Esperávamos, como cidadão Blumenauense, que outras
empresas apresentassem oferta na nova licitação”, desabafa
o diretor de organização e patrimônio do Sindicato dos Empregados nas Empresas Permissionárias do Transporte Coletivo Urbano de Blumenau, Gaspar e Pomerode (Sindetranscol),
Ari Gerner.
“O município fez um projeto de concessão de transporte
coletivo e submeteu a iniciativa privada. Se tivessem mais
ofertas, talvez pudéssemos ver uma oferta de tarifa mais baixa”, finaliza o Assessor Jurídico.

governo do estado descumpre lei e atrasa
lançamento do edital de cultura
Artistas e comunidade catarinense aguardam desde 2015 o lançamento da quarta edição do edital Elisabete Anderle, considerada a principal ferramenta de estímulo e fomento à cultura catarinense (foto da
peça De Ponta a Ponta, na FURB ano passado por meio do edital). Criado em 2009, o prêmio tem previsão
em lei para ser lançado anualmente. Mas por enquanto foram apenas três edições (2008, 2013 e 2014).
Desde então, o governo alega falta de verba para cumprir com a obrigação. O valor do edital é de R$ 6
milhões. O Conselho Estadual de Cultura divulgou fim do ano passado uma carta aberta à comunidade
exigindo o lançamento do edital, a fim de cumprir a Lei e atender às expectativas da Sociedade Catarinense. Na primeira reunião de trabalho do Conselho Estadual de Cultura (CEC) deste ano, dia 24 de janeiro, o
assunto voltou a ser tema de pauta. O encontro teve a participação do Secretário de Estado de Turismo,
Cultura e Esporte, Leonel Pavan, e do Presidente da Fundação Catarinense de Cultura, Rodolfo Pinto da
Luz. Na ocasião, eles prometeram dialogar com o setor. Pavan citou o edital como prioridade da gestão.
Segundo a assessora de Turismo e Cultura da Federação Catarinense de Municípios (FECAM), Raquel Rodrigues, há uma pressão da sociedade civil e dos gestores já que o estado não está cumprindo a lei. Esse
pleito é reafirmado há seis anos nas moções que são elaboradas após o Fórum Catarinense de Gestores
Municipais de Cultura, evento que reúne os Gestores de Cultura de SC e que esse ano ocorre em Treze
Tílias. Apesar do atraso, a presidente do Conselho Estadual de Cultura, Roselaine Vinhas, está otimista: “O
edital deve ser lançado em caráter de urgência até março”, prevê.

biblioteca da Furb tem novo procedimento
para doaçÕes de livros
Após experiência de quase um ano, a Biblioteca Universitária adere novas regras para doações de livros a partir deste semestre. O procedimento inclui o preenchimento de um formulário e a doação passa
a ser realizada exclusivamente no Serviço de Seleção e Aquisição da Biblioteca Central da FURB, no nível 6 (3o andar). As novas regras existem desde março de 2016, porém estavam em processo de adaptação e divulgação. As mudanças foram feitas para organizar o processo de doações e promover uma
adequada qualificação o acervo, além de melhorar o controle de qualidade dos livros recebidos, prevenindo e eliminando as chances de contaminação por insetos e fungos.
Outro ponto importante neste processo é a otimização do espaço da biblioteca, evitando o acúmulo
de livros que já constam em seu acervo, levando-se em conta as estimativas de uso. O procedimento
para doação de obras visa selecionar quais os materiais são importantes para o acervo, deixando claro para o interessado quais são os critérios de seleção. “O usuário precisa compreender que o acervo
é construído com o apoio de todos, mas com consciência. Enciclopédias impressas, por exemplo, são
materiais que já não têm tanto uso e não temos espaço físico disponível, além de que já podem ser encontradas online”, explica a Coordenadora do Serviço de Seleção e Aquisição da Biblioteca da FURB,
Rochele Cardoso.

as novas regras
Existem casos de recebimento de livros contaminados por fungos e outros bichos, que poderiam afetar outras áreas do acervo. “Tínhamos que receber o material, higienizá-lo, e então avaliá-lo. Percebemos
que poderíamos dividir essa responsabilidade com as pessoas interessadas em contribuir com nosso
acervo”, conta Rochele. O usuário que deseja doar materiais bibliográficos à Biblioteca precisa preencher o formulário “Material para Doação”, disponível em http://bit.ly/216OVKc, e enviá-lo para o e-mail:
doacaobu@furb.br. Após isso, o material listado será analisado de acordo com os critérios de seleção
definidos pela Política de Desenvolvimento de Coleções (PDC). Posterior a análise, será encaminhado um
e-mail para o doador informando o material de interesse da Biblioteca, juntamente com o Termo de Doação que deverá ser preenchido e assinado. Ao fim do procedimento, o material deverá ser entregue no
Serviço de Seleção e Aquisição da Biblioteca Universitária, de 2ª a 6ª feira das 8h às 11h e das 13h às
16h. O material recebido poderá ser incorporado ao acervo da Biblioteca, doado ou descartado de acordo com a PDC. Para doar obras recém-lançadas, doações de editoras e publicações doadas pelo próprio
autor, não é necessário o preenchimento do formulário e as obras podem ser entregues diretamente no
Serviço de Seleção e Aquisição mediante preenchimento do Termo de Doação. Ao servidor docente que
doar materiais a serem incluídos nos Planos de Ensino, precisará assinalar a opção no Termo de Doação.
Nenhum material é descartado. Escolas e presídios são destinos de obras que não cabem ao acervo da
Biblioteca da FURB. Mais informações pelo (47) 3321-0224.

DiVulGaÇÃo

avançam obras para nova sede
do curso de arQuitetura

CURTAS

INSPIRAÇÃO

o amor nos
tempos do líQuido
Criador do conceito de Modernidade líquida, filósofo e
sociólogo polonês zygmunt Bauman morre em janeiro
aos 91 anos e deixa uma obra consolidada
por ana carolina friGGi iVanoVicH
Psicóloga graduada na FURB <anacarolinafriggi@gmail.com>
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Qual foi a última vez que você criou um laço? Você lembra qual
foi a última vez que se sentiu implicado? Provavelmente isso tem sido
cada vez mais raro. Provavelmente “criar laços” ou “estar implicado” lhe
remeta instantaneamente a estar preso e a abrir mão da própria liberdade. Provavelmente lhe remeta a problemas demais, e a um empenho que
você talvez não esteja disposto a ter. É sobre essa problemática que reflete Zygmunt Bauman em seu conceito de “amor líquido”.
Bauman nos convida a refletir sobre a forma com que construímos nossas relações humanas nos tempos modernos. Essa reflexão não
se restringe apenas às relações românticas. Mas reflete também nossas
relações de amizade, nossas relações enquanto sociedade. O autor pensa sobre a forma com que a tecnologia tem nos modificado e alterado a
forma com que nos relacionamos. Como?
É difícil iniciar uma conversa com alguém que você ainda não conhece pessoalmente. Convenhamos. É mais difícil encarar o fim de um
laço (seja ele qual for), cara a cara, olho no olho. Construir ou desfazer
um laço na intimidade cotidiana do toque, da expressão e do olhar, exige mais de todos nós. E francamente, ninguém tem tempo pra isso. Será?
Nas relações humanas do contato, não existem emojis que possam nos salvar. Estamos expostos. Por isso, quase sempre preferimos
as relações virtuais. As mídias sociais nos mantém a salvo do rosto vermelho causado pela vergonha ou timidez. Nossas feridas estão cobertas
pela tela do celular ou do computador. Se as coisas não dão certo, basta DESfazer a amizade, DEScurtir, DEScombinar. Como se fosse possível (DES)existir. Bom, talvez nas redes sociais seja possível. Você apaga
uma conversa. Exclui a pessoa do seu círculo de amigos, bloqueia e fim.
Você não vê mais nada relacionado a ela. É como se ela nunca tivesse
existido. É fácil. Fluído.
Quando você se interessa por alguém e naturalmente está com
medo da rejeição (porque, lembra, você é humano, e isso acontece!)
também é fácil. Você curte e espera o “match”. Se ele acontece, ótimo.
Se não acontece, não há com o que lidar. Não há frustração alguma para
elaborar. Existem opções infinitas no cardápio de relações humanas que
é o Tinder. É líquido.
E qual é o problema disso, afinal? A tecnologia não serve para ajudar a humanidade nos seus infinitos problemas? Nem sempre. O problema é que nunca estivemos tão sós em meio à multidão. Você tem quantos amigos no Facebook? Cem, quinhentos, mil? E no cotidiano, quando
você precisa de um sofá, quando as coisas vão mal, quando a barra pesa
de verdade, pra quem você liga? Com quantos você conta?
Mas tudo bem. Afinal, você tem a liberdade. Você é livre. Pode
fazer o que quiser. Não deve nada pra ninguém. Ninguém vai te ligar
na madrugada solicitando a sua presença. Você não precisa se explicar.
Nada como um espírito livre, pra fazer o que bem entender. Inclusive viver só. Inclusive viver preso na regra de não se prender a ninguém.
Engana-se quem pensa que fazer vínculos com alguém significa quebrar o vínculo consigo mesmo. É possível viver uma liberdade a
dois. Ou a três. Ou em grupos. (In)felizmente também é possível (mas
dói, seja sincero) estar sozinho no meio da multidão. Mas pra você, é
possível viver eternamente na superficialidade e liquidez do conectar/
desconectar? É possível viver sem ser afetado? Diga-me. Sua vez. Me
conta. Mas, vamos tomar um café?
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Doutor em Ciências sociais (uniCaMP)
Professor do Programa de Pós Graduação em Desenvolvimento Regional

marcos antônio mattedi

LADOB

A internet mudou a comunicação, o consumo, a informação,
os relacionamentos pessoais e a educação. Na universidade, o
efeito mais evidente da internet foi o Ensino à Distância (EAD).
Recebido, ao mesmo tempo, com entusiasmo e desconfiança, o
EAD está aí e faz parte do dia-dia acadêmico. A FURB desenvolveu algumas iniciativas, porém o EAD acabou sendo abandonado. A típica letargia institucional misturada com a resistência docente acabou fechando esta janela de oportunidade que
se abriu no final da década de noventa. Enquanto isto a UNIASSELVI aproveitou e se converteu num player nacional.
Agora as plataformas de serviços inspiradas no Uber penetram
numa série de serviços como restaurantes (iFood), hotéis (Airbnb), etc.
Reúnem os elementos necessários
para entrega instantânea de acordo
com a necessidade on-demand. Este
processo é chamado de economia coo futuro da universidade
laborativa. Fornece acesso barato a
é a crescente robotização
ativos subutilizados, considerando
autonomia do indivíduo, o livre fluxo
das atividades acadêmicas.
de informações e partilha gratuita de
como o ead, os serviços
conteúdo. Baseados em smartphones
estabelecem linha direta entre consuon-demand provocarão uma
midores e fornecedores, oferecendo
profunda transformação na
serviços personalizados, contornanrotina acadêmica. Favorecida do os intermediários.
Embora todos conheçam o Uber,
pela crise econômica e
poucas pessoas sabem o que é o InstaEDU. O InstaEDU é uma empresa
a falta de investimentos,
de tutoria on-line que fornece serviela afetará profundamente
ços para alunos. A plataforma oferece
ajuda ao vivo por uma fração do cusas atividades de ensino,
to convencional. De um lado, o aluno
pesquisa e extensão.
tem o controle de quando e como recebe o apoio de que necessita; de outro, os tutores têm a oportunidade de
ganhar dinheiro extra em seu tempo livre. Os operadores não
são considerados funcionários, mas provedores de serviços. São
gerenciados por meio de sistemas de monitoramento e classificação em circuitos semiautomáticos de big-data.
Já o Massive Open Online Course (MOOC) e o Open Education
Resources são formatos de aprendizado bem mais conhecidos.
Constituem uma espécie de cursos abertos ofertados por meio
de redes sociais para os alunos ampliarem seus conhecimentos
num processo de co-produção. A participação nestes cursos é
semelhante ao de um curso em uma faculdade ou universidade,
porém eles são gratuitos, não tem pré-requisitos e não são certificados. Podem ser vistos como um desdobramento da EAD e
da Educação. Estas experiências apontam para a desintermediação da força de trabalho no campo da educação.
De acordo com a teoria, as plataformas procuram resolver os
problemas de coordenação. Porém, atrás do controle destas plataformas se escondem algoritmos. Isto significa que o futuro da
universidade é a crescente robotização das atividades acadêmicas. Como o EAD os serviços on-demand provocarão uma profunda transformação na rotina acadêmica. Favorecida pela crise
econômica e a falta de investimentos, ela afetará profundamente as atividades de ensino, pesquisa e extensão. A urberização
da universidade reconfigura a atividade docente como transformou, por exemplo, o jornalismo e a música.
Em termos pedagógicos, a uberirzação significa que a universidade substitui o aprendizado pela experiência. A universidade on-demand privilegia a qualificação profissional para a tarefa
em questão. Se o EAD rompeu a sincronicidade do processo de
aprendizagem, as plataformas digitais criam as condições para
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a universidade
“on-demand”
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a mediação entre estranhos. Assim, tudo indica que o big-data
está fazendo com que a aprendizagem deixe de ser vista como
uma atividade social. A educação vai se tornar um processo não
somente personalizado e flexível, mas, sobretudo, uma atividade casual e independente.
A emancipação do aluno criada pelo processo de desintermediação das plataformas digitais redefine o papel do professor.
Estamos, portanto, diante da sala de aula invertida: os papéis de
professor-aluno se invertem. O efeito mais evidente constitui a
progressiva limitação da autonomia do corpo docente de dizer
o que é importante cognitivamente para os alunos. Os alunos
customizam o aprendizado sem que os professores, ou melhor, a
autoridade docente prescreva o que é importante para eles. Isto
indica a redução da capacidade de moldagem das relações de
hierarquia da presença cognitiva do professor.
Este processo tende a intensificar o controle e a vigilância sobre a universidade e a atividade acadêmica. A atividade acadêmica é vista com um espaço de privilégios. Por isto, administradores, legisladores, grupos de pressão, bem como estudantes e
seus pais exercem um controle crescente sobre o ensino e a pesquisa. A capacidade de governança do corpo docente está sendo
esvaziada e substituída por uma cultura organizacional baseada
na contabilidade e na auditoria. Para ilustrar este processo de
controle, basta citar um dos experimentos como o ratemyprofessors.com
A pesquisa também não está imune ao processo de mudança.
A forma tradicional de pesquisa baseada no Modo 1 e Modo 2
vem sendo complementada por fablabs, incubadoras de empresas, espaços de coworking, baseando na reutilização de equipamentos. Além disto, algumas plataformas sociais fornecem avaliações e recomendações, juntamente com habilitação de cada
laboratório, que permite aos usuários escolher os laboratórios
que podem fornecer o que eles precisam bem como uma comparação de preço. Estamos nos aproximando da urberização, como
indica a plataforma Science Exchange.
Na paisagem mutável das universidades como prestadoras de
serviços, verifica-se a tendência de precarização da força de trabalho. Por um lado, a uberização encobre alguns dos custos do
processo de entrega, tais como manutenção e operações, cuidados de saúde e segurança social; por outro, o aumento de serviços acadêmicos on-line vem acompanhado por um processo de
redução orçamentária. Portanto, o efeito imediato da uberização da universidade é a precarização da atividade docente e a
redução dos investimentos. O professor estável vai sendo substituído pelo modelo de tutoria on-line.
A questão é saber quanto tempo os governos terão capacidade de proteger as universidades. O mercado internacional de
educação é muito competitivo. Por muito tempo, a universidade
constituiu um mecanismo de mobilidade ascendente: o caminho mais curto para uma vida de classe média. Com as mudanças tecnológicas, este caminho corre o risco de ser abandonado.
Isto significa que a universidade deixa de ser vista como investimento. Provavelmente, se não existissem as corporações de ofício (OAB, CFM, CFE, etc.) que regulam o acesso às profissões,
a intermediação da universidade teria desaparecido.
Todos estes efeitos são ainda discretos, mas estão se espalhando rapidamente pela universidade. No processo de personalização da formação superior on-demand os alunos estão indo
diretamente ao mercado de educadores. Tomadas em conjunto,
estas tendências produzem o efeito combinado que pode reformular as prioridades e disposições institucionais da FURB: a
capacidade de mediação entre aluno (demandantes) e professores (fornecedores) de conhecimento. Por isto, é hora da FURB
examinar sua capacidade de intermediação cognitiva, antes que
esta janela também se feche.

