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1.MÓDULO DIAGNÓSTICO  

1.1 ILHA BRASIL 

A costa atlântica, ao longo dos milênios, foi percorrida e ocupada por inumeráveis 

povos indígenas. Disputando os melhores nichos ecológicos, eles se alojavam, desalojavam e 

realojavam, incessantemente. Nos últimos séculos, porém, índios de fala tupi, bons guerreiros, 

se instalaram, dominadores, na imensidade da área, tanto à beira-mar, ao longo de toda a costa 

atlântica e pelo Amazonas acima, como subindo pelos rios principais, como o Paraguai, o 

Guaporé, o Tapajós, até suas nascentes. Configuraram, desse modo, a ilha Brasil, de que 

falava o velho Jaime Cortesão (1958), prefigurando, no chão da América do Sul, o que viria a 

ser nosso país. Não era, obviamente, uma nação, porque eles não se sabiam tantos nem tão 

dominadores.  Eram, tão-só, uma miríade de povos tribais, falando línguas do mesmo tronco, 

dialetos de uma mesma língua, cada um dos quais, ao crescer, se bipartia, fazendo dois povos 

que começavam a se diferenciar e logo se desconheciam e se hostilizavam.   Se a história, 

acaso, desse a esses povos Tupi uns séculos mais de liberdade e autonomia, é possível que 

alguns deles se sobrepusessem aos outros, criando chefaturas sobre territórios cada vez mais 

amplos e forçando os povos que neles viviam a servi-los, os uniformizando culturalmente e 

desencadeando, assim, um processo oposto ao de expansão por diferenciação.  Nada disso 

sucedeu. O que aconteceu, e mudou total e radicalmente seu destino, foi a introdução no seu 

mundo de um protagonista novo, o europeu. Embora minúsculo, o grupelho recém-chegado de 

além-mar era superagressivo e capaz de atuar destrutivamente de múltiplas formas. 

Principalmente como uma infecção mortal sobre a população preexistente, debilitando-a até a 

morte. Esse conflito se dá em todos os níveis, predominantemente no biótico, como uma guerra 

bacteriológica travada pelas pestes que o branco trazia no corpo e eram mortais para as 

populações indenes. No ecológico, pela disputa do território, de suas matas e riquezas para 

outros usos. No econômico e social, pela escravização do índio, pela mercantilização das 

relações de produção, que articulou os novos mundos ao velho mundo europeu como 

provedores de gêneros exóticos, cativos e ouros.   No plano étnico-cultural, essa transfiguração 

se dá pela gestação de uma etnia nova, que foi unificando, na língua e nos costumes, os índios 

desengajados de seu viver gentílico, os negros trazidos de África, e os europeus aqui 

aquerenciados. Era o brasileiro que surgia, construído com os tijolos dessas matrizes à medida 

que elas iam sendo desfeitas.   Reconstituir esse processo, entendê-lo em toda a sua 

complexidade, é meu objetivo neste livro. Parece impossível, reconheço. Impossível porque só 

temos o testemunho de um dos protagonistas, o invasor. Ele é quem nos fala de suas façanhas. 

É ele, também, quem relata o que sucedeu aos índios e aos negros, raramente lhes dando a 
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palavra de registro de suas próprias falas. O que a documentação copiosíssima nos conta é a 

versão do dominador. Lendo-a criticamente, é que me esforçarei para alcançar a necessária 

compreensão dessa desventurada aventura. Tarefa relevantíssima, em dois planos. No 

histórico, pela reconstituição da linha singular e única de sucessos através dos quais chegamos 

a ser o que somos, nós, os brasileiros. No antropológico, porque o processo geral de gestação 

de povos que nos fez, documentadíssimo aqui, é o mesmo que fez surgir em outras eras e 

circunstâncias muitos outros povos, como a romanização dos portugueses e dos franceses, por 

exemplo, de cujo processo de fazimento só temos notícias escassas e duvidosas.     

 

A MATRIZ TUPI     

Os grupos indígenas encontrados no litoral pelo português eram principalmente tribos 

de tronco tupi que, havendo se instalado uns séculos antes, ainda estavam desalojando antigos 

ocupantes oriundos de outras matrizes culturais. Somavam, talvez, 1 milhão de índios, divididos 

em dezenas de grupos tribais, cada um deles compreendendo um conglomerado de várias 

aldeias de trezentos a 2 mil habitantes (Fernandes 1949). Não era pouca gente, porque 

Portugal àquela época teria a mesma população ou pouco mais.   Na escala da evolução 

cultural, os povos Tupi davam os primeiros passos da revolução agrícola, superando assim a 

condição paleolítica, tal como ocorrera pela primeira vez, há 10 mil anos, com os povos do 

velho mundo. É de assinalar que eles o faziam por um caminho próprio, juntamente com outros 

povos da floresta tropical que haviam domesticado diversas plantas, retirando-as da condição 

selvagem para a de mantimento de seus roçados. Entre elas, a mandioca, o que constituiu uma 

façanha extraordinária, porque se tratava de uma planta venenosa a qual eles deviam, não 

apenas cultivar, mas também tratar adequadamente para extrair-lhe o ácido cianídrico, 

tornando-a comestível. É uma planta preciosíssima porque não precisa ser colhida e estocada, 

mantendo-se viva na terra por meses.    Além da mandioca, cultivavam o milho, a batata-doce, 

o cará, o feijão, o amendoim, o tabaco, a abóbora, o urucu, o algodão, o carauá, cuias e 

cabaças, as pimentas, o abacaxi, o mamão, a erva-mate, o guaraná, entre muitas outras 

plantas. Inclusive dezenas de árvores frutíferas, como o caju, o pequi etc. Faziam, para isso, 

grandes roçados na mata, derrubando as árvores com seus machados de pedra e limpando o 

terreno com queimadas.   A agricultura lhes assegurava fartura alimentar durante todo o ano e 

uma grande variedade de matérias-primas, condimentos, venenos e estimulantes. Desse 

modo, superavam a situação de carência alimentar a que estão sujeitos os povos pré-agrícolas, 

dependentes da generosidade da natureza tropical, que provê, com fartura, frutos, cocos e 

tubérculos durante uma parte do ano e, na outra, condena a população à penúria. 

Permaneciam, porém, dependentes do acaso para obter outros alimentos através da caça e da 
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pesca, também sujeitos a uma estacionalidade marcada por meses de enorme abundância e 

meses de escassez (Ribeiro 1970; Meggers 1971).    

FONTE: Ribeiro, Darcy. O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1995. 

 

1.2 BRANCOS VERSUS NEGROS   

 O censo de 1950 permite algumas comparações significativas entre as condições de 

vida e de trabalho de negros e brancos na população brasileira ativa. Considerando, por 

exemplo, o grupo patronal em conjunto, verifica-se que as possibilidades de um negro chegar 

a integrá-lo são enormemente menores, já que de cada mil brancos ativos maiores de dez anos, 

23 são empregadores, contra apenas quatro pretos donos de empresas por cada mil 

empregados.    

Comparando a posição ocupacional dos 4 milhões de pretos maiores de dez anos de 

idade com o milhão de estrangeiros registrados pelo mesmo censo, verifica-se que, enquanto 

os primeiros contribuem com apenas 20 mil empregadores, os últimos detém 86 mil 

propriedades. É visível que esses estrangeiros, vindos ao Brasil nas últimas décadas como 

imigrantes, encontraram condições de ascensão social muito mais rápida que o conjunto da 

população existente, porém enormemente mais intensa que o grupo negro.   Segundo os dados 

do mesmo censo, no conjunto das ocupações de alto padrão havia um empregador preto para 

cada 25 não pretos; e um preto para cada cinquenta profissionais liberais. Coerentemente, nas 

categorias profissionais mais humildes, se encontrava um preto para cada sete operários fabris 

de outras cores e, o que é muito expressivo, um preto para cada quatro outros lavradores do 

eito.    

Examinando a carreira do negro no Brasil se verifica que, introduzido como escravo, 

ele foi desde o primeiro momento chamado à execução das tarefas mais duras, como mão-de-

obra fundamental de todos os setores produtivos. Tratado como besta de carga exaurida no 

trabalho, na qualidade de mero investimento destinado a produzir o máximo de lucros, 

enfrentava precaríssimas condições de sobrevivência. Ascendendo à condição de trabalhador 

livre, antes ou depois da abolição, o negro se via jungido a novas formas de exploração que, 

embora melhores que a escravidão, só lhe permitiam integrar-se na sociedade e no mundo 

cultural, que se tornaram seus, na condição de um sub-proletariado compelido ao exercício de 

seu antigo papel, que continuava sendo  principalmente o de animal de serviço.    
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Enquanto escravo poderia algum proprietário previdente ponderar, talvez, que 

resultaria mais econômico manter suas "peças" nutridas para tirar delas, a longo termo, maior 

proveito. Ocorreria, mesmo, que um negro desgastado no eito tivesse oportunidade de 

envelhecer num canto da propriedade, vivendo do produto de sua própria roça, devotado a 

tarefas mais leves requeridas pela fazenda. Liberto, porém, já não sendo de ninguém, se 

encontrava só e hostilizado, contando apenas com sua força de trabalho, num mundo em que 

a terra e tudo o mais continuava apropriada. Tinha de sujeitar-se, assim, a uma exploração que 

não era maior que dantes, porque isso seria impraticável, mas era agora absolutamente 

desinteressada do seu destino.  

Nessas condições, o negro forro, que alcançara de algum modo certo vigor físico, 

poderia, só por isso, sendo mais apreciado como trabalhador, fixar-se nalguma fazenda, ali 

podendo viver e reproduzir. O débil, o enfermo, o precocemente envelhecido no trabalho, era 

simplesmente enxotado como coisa imprestável.   Depois da primeira lei abolicionista - a Lei do 

Ventre Livre, que liberta o filho da negra escrava -, nas áreas de maior concentração da 

escravaria, os fazendeiros mandavam abandonar, nas estradas e nas vilas próximas, as crias 

de suas negras que, já não sendo coisas suas, não se sentiam mais na obrigação de alimentar. 

Nos anos seguintes à Lei do Ventre Livre (1871), fundaram-se nas vilas e cidades do estado 

de São Paulo dezenas de asilos para acolher essas crianças, atiradas fora pelos fazendeiros. 

Após a abolição, à saída dos negros de trabalho que não mais queriam servir aos antigos 

senhores, seguiu-se a expulsão dos negros velhos e enfermos das fazendas. Numerosos 

grupos de negros concentraram-se, então, à entrada das vilas e cidades, nas condições mais 

precárias. Para escapar a essa liberdade famélica é que começaram a se deixar aliciar para o 

trabalho sob as condições ditadas pelo latifúndio.   

 Com o desenvolvimento posterior da economia agrícola de exportação e a superação 

consequente da autossuficiência das fazendas, que passaram a concentrar-se nas lavouras 

comerciais (sobretudo no cultivo do café, do algodão e, depois, no plantio de pastagens 

artificiais), outros contingentes de trabalhadores e agregados foram expulsos para engrossar a 

massa da população residual das vilas.  

Era agora constituída não apenas de negros, mas também de pardos e brancos 

pobres, confundidos todos como massa dos trabalhadores "livres" do eito, aliciáveis para as 

fainas que requeressem mão-de-obra. Essa humanidade detritária predominantemente negra 

e mulata pode ser vista, ainda hoje, junto aos conglomerados urbanos, em todas as áreas do 

latifúndio, formada por braceiros estacionais, mendigos, biscateiros, domésticas, cegos, 

aleijados, enfermos, amontoados em casebres miseráveis. Os mais velhos, já desgastados no 
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trabalho agrícola e na vida aza rosa, cuidam das crianças, ainda não amadurecidas para nele 

engajar-se.    

Nessas condições é que se deve procurar a explicação da gritante discrepância entre 

a expansão do contingente branco e do negro no desenvolvimento da população brasileira, 

permitindo ao primeiro crescer, nos últimos séculos, na proporção de um para nove e, ao outro, 

apenas de um para dois e meio, reduzindo seu montante tanto percentualmente como em 

números absolutos, porque caíram de 6,6 milhões, em 1940, para 5,7 milhões, em 1950, 

voltando a aumentar para apenas 7,2 milhões, em 1990.    

Também nas cidades e mesmo nas áreas industriais que absorveram, nas últimas 

décadas, enormes massas rurais, incorporando-as ao operariado, a integração do contingente 

negro não parece ter sido proporcional ao seu vulto na população total.  Pesquisas sobre as 

relações inter-raciais no Brasil revelam que se somam, no caso, fatores de despreparo do negro 

para a integração na sociedade industrial e fatores de repulsão, que tornam mais difícil o 

caminho da ascensão social para as pessoas de cor (Pierson 1945; Costa Pinto 1953; Nogueira 

1955; Ianni 1962; Cardoso 1962; Fernandes 1964).    

A situação de inferioridade dos pardos e negros com respeito aos brancos persiste em 

1990. Os poucos dados disponíveis mostram que 12% dos brancos maiores de sete anos eram 

analfabetos, mas os negros eram 30% e os pardos 29%. Por outro lado, o rendimento anual 

médio (em Cr$) de pessoas de mais de dez anos era de 32.212 para os brancos, de 13.295 

para os pretos e de 15.308 para os pardos (Anuário Estatístico do Brasil, IBGE, 1993). 

Lamentavelmente, as informações quanto à cor para 1990 são muito mais escassas que para 

1950.   Assim, o alargamento das bases da sociedade, auspiciado pela industrialização,  

ameaça não romper com a superconcentração da riqueza, do poder e do prestígio  

monopolizado pelo branco, em virtude da atuação de pautas diferenciadoras só  explicáveis 

historicamente, tais como: a emergência recente do negro da condição  escrava à de 

trabalhador livre; uma efetiva condição de inferioridade, produzida pelo  tratamento opressivo 

que o negro suportou por séculos sem nenhuma satisfação  compensatória; a manutenção de 

critérios racialmente discriminatórios que,  obstaculizando sua ascensão à simples condição de 

gente comum, igual a todos os  demais, tornou mais difícil para ele obter educação e incorporar-

se na força de  trabalho dos setores modernizados.     

As taxas de analfabetismo, de criminalidade e de mortalidade dos negros são, por isso, 

as mais elevadas, refletindo o fracasso da sociedade brasileira em cumprir, na prática, seu ideal 

professado de uma democracia racial que integrasse o negro na condição de cidadão 

indiferenciado dos demais.   Florestan Fernandes assinala que "enquanto não alcançarmos 

esse objetivo, não teremos uma democracia racial e tampouco uma democracia. Por um 
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paradoxo da história, o negro converteu-se, em nossa era, na pedra de toque da nossa 

capacidade de forjar nos trópicos esse suporte da civilização moderna" (1964:738).    

Apesar da associação da pobreza com a negritude, as diferenças profundas que  

separam e opõem os brasileiros em extratos flagrantemente contrastantes são de  natureza 

social. São elas que distinguem os círculos privilegiados e camadas abonadas - que 

conseguiram, numa economia geral de penúria, alcançar padrões razoáveis de  consumo - da 

enorme massa explorada no trabalho, ou até dele excluída por viver à  margem do processo 

produtivo e, em consequência, da vida cultural, social e política  da nação. 

 A redução dessas diferenças constitui o mais antigo dos desafios que reptam a 

sociedade brasileira a promover uma reordenação social que enseje a integração de todo o 

povo no sistema produtivo e, por essa via, nas diversas esferas da vida social e cultural do país.   

Assim, os brasileiros de mais nítida fisionomia racial negra, apesar de concentrados nos 

estratos mais pobres, não atuam social e politicamente motivados pelas diferenças raciais, mas 

pela conscientização do caráter histórico e social - portanto incidental e superável - dos fatores 

que obstaculizam sua ascensão. Não é como negros que eles operam no quadro social, mas 

como integrantes das camadas pobres, mobilizáveis todas por iguais aspirações de progresso 

econômico e social. O fato de ser negro ou mulato, entretanto, custa também um preço 

adicional, porque, à crueza do trato desigualitário que suportam todos os pobres, se 

acrescentam formas sutis ou desabridas de hostilidade.   É assinalável, porém, que a natureza 

mesma do preconceito racial prevalente no Brasil, sendo distinta da que se registra em outras 

sociedades, o faz atuar antes como força integradora do que como mecanismo de segregação. 

O preconceito de raça, de padrão anglo-saxônico, incidindo indiscriminadamente sobre cada 

pessoa de cor, qualquer que seja a proporção de sangue negro que detenha, conduz 

necessariamente ao apartamento, à segregação e à violência, pela hostilidade a qualquer forma 

de convívio.  

O preconceito de cor dos brasileiros, incidindo, diferencialmente, segundo o matiz da 

pele, tendendo a identificar como branco o mulato claro, conduz antes a uma expectativa de 

miscigenação. Expectativa, na verdade, discriminatória, porquanto aspirante a que os negros 

clareiem, em lugar de aceitá-los tal qual são, mas impulsora da integração (Nogueira 1955). 

Acresce, ainda, que, conforme assinalamos repetidamente, mais do que preconceitos de raça 

ou de cor, têm os brasileiros arraigado preconceito de classe.  

As enormes distâncias sociais que medeiam entre pobres e remediados, não apenas 

em função de  suas posses mas também pelo seu grau de integração no estilo de vida dos 

grupos  privilegiados - como analfabetos ou letrados, como detentores de um saber vulgar  

transmitido oralmente ou de um saber moderno, como herdeiros da tradição folclórica  ou do 
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patrimônio cultural erudito, como descendentes de famílias bem situadas ou de  origem humilde 

-, opõem pobres e ricos muito mais do que negros e brancos.   Assim é que mais facilmente se 

admite o casamento e o convívio com negros que ascendem socialmente e assumem as 

posturas, os maneirismos e os hábitos da classe dominante, do que com o pobre rude e 

grosseiro, seja ele negro, branco ou mulato, por sua efetiva discrepância social, e sua evidente 

marginalidade cultural.  

Brancos e negros, vivendo juntos essas mesmas condições, tendem a lutar, juntos 

também, pela supressão da pobreza, entrelaçando-se e se mesclando como um caudal 

socialmente uniforme que, forçando conjuntamente sua ascensão a melhores condições de 

vida, forçam, ao mesmo tempo, a reordenação social.   Gilberto Freyre (1954) se enlanguesce, 

descrevendo a atração que exercia a mulher morena sobre o português, inspirado nas lendas 

da moira encantada e até nas reminiscências de uma admiração lusitana à superioridade 

cultural e técnica dos seus antigos amos árabes. Essas observações podem até ser verdadeiras 

e são, seguramente, atrativas como bizarrices. Ocorre, porém, que são totalmente 

desnecessárias para explicar um intercurso sexual que sempre se deu no mundo inteiro, onde 

quer que o europeu deparasse com gente de cor em ausência de mulheres brancas.  

Assim foi mesmo na África do Sul, entre ingleses ou holandeses e mulheres 

hotentotes, por exemplo, cujos traços físicos discrepantes explicariam certa reserva. Ainda 

assim, eles se mesclaram por longo tempo, gerando uma vasta camada mestiça que continuou 

até que a população branca se homogeneizasse pela composição equilibrada de homens e 

mulheres, criando um ambiente cultural e moral capaz de operar como barreira ao intercurso.   

Assinale-se, também, que as relações entre brancos e escravas negras registram-se em todas 

as áreas e não apenas nas de colonização portuguesa. Aí estão, para comprová-lo, os mestiços 

norte-americanos, por exemplo, mais numerosos hoje do que os negros mesmo, gerados, 

evidentemente, pelo intercurso sexual do puritanismo protestante e apesar da ausência das 

lendas sobre moiras encantadas.    

O que os fatos parecem indicar é a existência de graus de permeabilidade da barreira 

racial, em lugar da oposição de um padrão de abstinência completa e um outro de intercurso 

generalizado Onde quer que povos racialmente diferenciados entraram em contato, gerou-se 

uma camada mestiça maior ou menor. O que diferencia as condições de conjunção interacial 

no Brasil das outras áreas é o desenvolvimento de expectativas reciprocamente ajustadas, mais 

incentivadoras que condenatórias do intercurso. O nascimento de um filho mulato nas 

condições brasileiras não é nenhuma traição à matriz negra ou à branca, chegando mesmo a 

ser motivo de especial satisfação.    
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Essa ideologia integracionista encorajadora do caldeamento é, provavelmente, o valor 

mais positivo da conjunção inter-racial brasileira. Não conduzirá, por certo, a uma branquização 

de todos os negros brasileiros na linha das aspirações populares -  afinal racistas, porque 

esperam que os negros clareiem, que os alemães amorenem, que os japoneses generalizem 

seus olhos amendoados -, mas tem o valor de reprimir antes a segregação que o caldeamento.    

É de se supor que, por esse caminho, a população brasileira se homogeneizará cada 

vez mais, fazendo com que, no futuro, se torne ainda mais coparticipado por todos um 

patrimônio genético multirracial comum. Ninguém estranha, no Brasil, os matizes de cor dos 

filhos dos mesmos pais, que vão, frequentemente, do moreno amulatado, em um deles, ao 

branco mais claro, no outro; ou combinam cabelos lisos e negros de índio ou duros e 

encaracolados de negro, ou sedosos de branco, de todos os modos possíveis; com diferentes 

aberturas de olhos, formas de boca, conformações nasais ou proporções das mãos e pés.    

Na verdade, cada família brasileira de antiga extração retrata no fenótipo de seus 

membros características isoladas de ancestrais mais próximos ou mais remotos dos três 

grandes troncos formadores. Conduzindo, em seu patrimônio genético, todas essas matrizes, 

os brasileiros se tornam capazes de gerar filhos tão variados como variadas são as faces do 

homem.    O que caracteriza o português de ontem e o brasileiro de classe dominante de hoje 

é a duplicidade de seus padrões de relação sexual: um, para as relações dentro de seu círculo 

social, e outro, oposto, para com a gente de camadas mais pobres. 

 Nesse caso, se particulariza, pela desenvoltura no estabelecimento de relações 

sexuais do homem com a mulher de condição social inferior, movida pelo puro interesse sexual, 

geralmente despido de qualquer vínculo romântico. Sem corte prévia, o homem de condição 

social superior tenta relações com a negra, a índia, a mulata cativante, sempre que se 

apresenta uma ocasião propícia. O apego, o amor de caráter lírico entre pessoas de nível social 

díspar, é fato raro, excepcional.   As relações sexuais, nessas circunstâncias desigualitárias, 

nem mesmo geram intimidade, permanecendo a mulher servil ou dependente, tão igualmente 

respeitosa antes como depois das relações, dada sua posição social assimétrica em relação 

ao homem. Onde e quando permanece na condição de dependência servil, tem de aceitar o 

homem que lhe impõem para gerar mais escravos, ou o branco que dela se queira servir. Uma 

vez livre, já pode aspirar a relações mais igualitárias. Nas condições prevalentes de pobreza, 

porém, essas se conformam como relações ocasionais ou amasiamentos temporários. Nessas 

circunstâncias, a família se estrutura centrada na mulher, que gera filhos de diferentes homens, 

a cujo cuidado se desvela, frequentemente desajustada pelos diversos pais.   Somente quando 

ascende da pobreza a certa suficiência econômica é que a mulher alcança condições mínimas 

para aspirar a uma vida sentimental autônoma, para impor dignidade às relações sexuais, 
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conduzindo-as à forma de um jogo co-participado e, finalmente, à oportunidade de estruturar 

uma vida familiar estável, revestida dos símbolos religiosos e legais do reconhecimento social. 

O novo padrão de relações prevalece já para a parcela da população negra, branca ou mestiça 

integrada na matriz moderna da sociedade nacional. 

 Mas conforma um ideal ainda longínquo para os enormes contingentes de brasileiros 

socialmente marginalizados.   Sem dúvida, nos últimos anos, graças à modernização e à 

difusão de novas atitudes, inspiradas sobretudo no revivalismo do negro norte-americano, se 

observa uma veemente afirmação de negros e mulatos, afinal orgulhosos de si mesmos e às 

vezes até compensatoriamente racistas em sua negritude. A transformação dos padrões de 

relações inter-raciais parece tender, não a uma simples generalização a todos os valores que 

presidem as relações entre a gente das classes dominantes, mas a abrandar a rigidez de 

expectativas destas quanto à virgindade e a limitar a desenvoltura masculina para o intercurso 

sexual livre e irresponsável com mulheres de posição social inferior.    

Nessas novas condições, a mulher de cor, que sempre foi parceira desejada e até 

especialmente apreciada para relações eventuais, passará a competir com todas as outras para 

conformar relações estáveis e igualitárias. Assim, se poderá superar, um dia, a estrutura 

prevalente da família brasileira, que sempre foi matricêntrica. Para isso será indispensável que 

se supere, antes, a condição de marginalidade socioeconômica da maioria da população, que 

é o fundamento da paternidade irresponsável.  

É provável que, então, se atenuem os ideais de branquização do negro como forma 

de preconceito, mas que prossiga a tendência às relações inter-raciais, que continuariam a 

representar um importante papel no processo integrativo. Bem pode ocorrer, entretanto, que 

surjam novas e maiores tensões propensas a desacelerar o caldeamento, pela resistência em 

todos os níveis sociais à ascensão maciça do contingente mais negro, em competição com o 

menos negro, e pela nova atitude, mais exigente, da mulher de cor no estabelecimento de 

relações.    

A massa de brasileiros mulatos é, porém, tão grande e tão amplamente distribuída 

pelos estratos das classes média e baixa que já será capaz, certamente, de presidir o processo, 

operando como geratriz de novos contingentes mais morenos que brancos, mantendo e 

fomentando a tendência  caldeadora. Seu papel é tanto mais importante porque os grupos 

privilegiados -  predominantemente brancóides ou tendentes a identificar sua cor cobriça por 

uma  ancestralidade antes indígena do que negra -, afetados pela ideologia segregacionista,  já 

exibem posturas intolerantes caracteristicamente racistas.   Entretanto, o vigor da ideologia 

assimilacionista, assentada na cultura vulgar e também ensinada nas escolas, e das atitudes 

que começam a generalizar-se entre todos os brasileiros de orgulho por sua origem multirracial, 
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e dos negros por sua própria ancestralidade, permitirão, provavelmente, enfrentar com êxito as 

tensões sociais decorrentes de uma ascensão do negro, que lhe augure uma participação  

igualitária na sociedade nacional. É preciso que assim seja, porque somente assim se há de 

superar um dos conflitos mais dramáticos que desgarra a solidariedade dos brasileiros.   

FONTE: Ribeiro, Darcy. O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1995. 

 

1.3 TEORIA DO BRANQUEAMENTO 

 
Acima, quadro de Modesto Brocos y Gómez intitulado  

“A Redenção de Cam”, 1895 

Entre a segunda metade do século XIX e a primeira metade do século XX, vigoraram 

em várias partes do globo as teses eugenistas, isto é, teses que defendiam um padrão 

genético superior para a “raça” humana. Tais teses defendiam a ideia de que o homem branco 

europeu tinha o padrão da melhor saúde, da maior beleza e da maior competência 

civilizacional em comparação às demais “raças”, como a “amarela” (asiáticos), a “vermelha” 

(povos indígenas) e a negra (africana). 

Nesse período, alguns intelectuais brasileiros incorporaram essas teses e delas derivaram 

outra, por sua vez, “aplicável ao contexto do Continente Americano: a “tese do 

branqueamento.” A defesa do branqueamento, ou do “embranquecimento”, tinha como 

ponto de partida o fato de que, dada a realidade do processo de miscigenação na história 

brasileira, os descendentes de negros passariam a ficar progressivamente mais brancos a 

cada nova prole gerada. 

O antropólogo e médico carioca João Baptista de Lacerda foi um dos principais 

expoentes da tese do embranquecimento entre os brasileiros, tendo participado, em 1911, do 

Congresso Universal das Raças, em Paris. Esse congresso reuniu intelectuais do mundo todo 

para debater o tema do racialismo e da relação das raças com o progresso das civilizações 
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(temas de interesse corrente à época). Baptista levou ao evento o artigo “Sur les métis au 

Brésil” (Sobre os mestiços do Brasil, em português), em que defendia o fator da miscigenação 

como algo positivo, no caso brasileiro, por conta da sobreposição dos traços da raça branca 

sobre as outras, a negra e a indígena. 

Em um trecho do referido artigo, Baptista afirma: “A população mista do Brasil deverá 

ter pois, no intervalo de um século, um aspecto bem diferente do atual. As correntes de 

imigração europeia, aumentando a cada dia mais o elemento branco desta população, 

acabarão, depois de certo tempo, por sufocar os elementos nos quais poderia persistir ainda 

alguns traços do negro.” Percebe-se nitidamente nesse trecho o teor do anseio pelo 

branqueamento. As correntes intelectuais que influenciavam o pensamento de Baptista e de 

outros defensores do eugenismo eram variadas e iam desde o determinismo de Henry 

Thomas Buckle e o darwinismo social de Spencer às teorias de Gobineau. Todas essas 

correntes, em grande parte, serviram como argumento para justificar a fase 

do Neocolonialismo, que se incidiu sobre os continentes africano e asiático. 

Um fator curioso da apresentação de Baptista no Congresso Universal das Raças foi 

a exibição de uma cópia do quadro “A Redenção de Cam” (ver imagem no topo do texto), do 

pintor espanhol Modesto Brocos. Esse quadro foi concluído em 1895 e apresenta a imagem 

de uma família: à esquerda, uma senhora negra olhando para os céus em gesto de 

agradecimento e uma mulher mestiça segurando uma criança branca; à direita, um homem 

branco observando a esposa e o filho. 

A imagem do quadro transmite categoricamente a tese que Baptista defendia: o 

embranquecimento através das gerações. Brocos propõe a diluição da cor negra na sucessão 

de descendentes e insere nessa sucessão a “redenção”, a “absolvição” de uma “raça 

amaldiçoada”, isto é, a descendência de Cam, filho de Nóe, que, no livro do Gênesis, é 

amaldiçoado pelo pai. A história de Cam, a despeito de seu simbolismo bíblico, foi interpretada 

à revelia pelo racialismo do século XIX, no qual Brocos estava envolto. O “escurecimento” dos 

descendentes de Cam teria desembocado na raça negra africana, que poderia ser redimida 

por meio da mistura com a raça branca europeia. 

A tese do branqueamento ainda ganhou argumentos por parte de outros intelectuais 

de peso do Brasil, como Oliveira Vianna. As teses racialistas, de modo geral, só foram 

desacreditadas, de fato, após a Segunda Guerra Mundial, sobretudo por meio de congressos 

fomentados por organismos internacionais, como a ONU (Organização das Nações Unidas). 
 

Fonte:http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/historiadobrasil/tese-branqueamento.htm 
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1.4 MITO DA DEMOCRACIA RACIAL NO BRASIL 

Jogadores do Grêmio entram em campo para o jogo com o Bahia com faixa contra o racismo. 

A democracia racial é um termo usado por algumas pessoas para descrever relações 

raciais no Brasil. O termo denota a crença de alguns estudiosos que o Brasil escapou do 

racismo e da discriminação racial. Estudiosos afirmam que os brasileiros não veem uns aos 

outros através da lente da raça e não abrigam o preconceito racial em relação um ao outro. 

Por isso, enquanto a mobilidade social dos brasileiros pode ser limitada por vários fatores, 

gênero e classe incluído, a discriminação racial é considerada irrelevante (dentro dos limites 

do conceito da democracia racial). 

O conceito foi apresentado inicialmente pelo sociólogo Gilberto Freyre, na sua obra 

Casa-Grande & Senzala, publicado em 1933. Embora Freyre jamais tenha usado este termo 

nesse seu trabalho, ele passou a adotá-lo em publicações posteriores, e suas teorias abriram 

o caminho para outros estudiosos popularizarem a ideia. 

Freyre argumentou que vários fatores, incluindo as relações estreitas entre senhores 

e escravos antes da emancipação legal dada pela Lei Áurea em 1888, e o caráter 

supostamente benigno do imperialismo Português impediu o surgimento de categorias raciais 

rígidas. Freyre também argumentou que a miscigenação continuada entre as três raças 

(ameríndios, os descendentes de escravos africanos e brancos) levaria a uma "meta-raça". A 

teoria se tornou uma fonte de orgulho nacional para o Brasil, que se contrastou favoravelmente 

com outros países, como os Estados Unidos, que enfrentava divisões raciais que levaram a 

significantes atos de violência. Com o tempo, a democracia racial se tornaria amplamente 

aceita entre os brasileiros de todas as faixas e entre muitos acadêmicos estrangeiros. 
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Pesquisadores negros nos Estados Unidos costumavam fazer comparações desfavoráveis 

entre seu país e o Brasil durante a década de 1960. 

Nas últimas quatro décadas, principalmente a partir da publicação em 1976 de Preto 

no Branco, escrito por Thomas Skidmore, um estudo revisionista das relações raciais 

brasileiras, os estudiosos começaram a criticar a noção de que o Brasil seja de verdade uma 

democracia racial. Skidmore argumenta que a elite predominantemente branca na sociedade 

brasileira promoveu a democracia racial para obscurecer formas de opressão racial. 

Os críticos que se opõem à ideia da democracia racial, afirmando que ela seja um 

mito, frequentemente usam como base a alegação genérica de que não seria possível 

impossível definir com exatidão à qual raça uma pessoa pertença realmente, visto que os 

próprios indivíduos não são capazes de se definir. Muitos pesquisadores relatam estudos em 

que demonstram a discriminação generalizada nos campos do emprego, educação e política 

eleitoral. O uso aparentemente paradoxal da democracia racial para obscurecer a realidade 

do racismo tem sido referido pelo estudioso Florestan Fernandes como o "preconceito de não 

ter preconceitos". Ou seja, porque o Estado assume a ausência de preconceito racial, ele não 

consegue fazer cumprir o que existem poucas leis para combater a discriminação racial, pois 

acredita que tais esforços sejam desnecessários. 

Michael Hanchard, cientista político da Universidade John Hopkins, argumenta que 

a ideologia da democracia racial, muitas vezes promovida por aparatos estatais, impede uma 

ação efetiva de combate à discriminação racial, levando as pessoas a atribuírem a 

discriminação a outras formas de opressão e permitindo que funcionários do governo 

acusados neguem a sua existência, mesmo que apenas inicialmente. 

Fontes:http://pt.wikipedia.org/wiki/Democracia_racial_no_Brasil. 

http://www.imil.org.br/artigos/a-importancia-de-gilberto-freyre-para-a-construcao-da-nacao-

brasileira-parte-ii/ 

 

1.5 CASA GRANDE E SENZALA  

Todo brasileiro, mesmo o alvo, de cabelo louro, traz na alma, quando não 

na alma e no corpo (…) a sombra, ou pelo menos a pinta, do indígena ou 

do negro (FREYRE, 2003, p. 367). 

Assim, tendo em vista as virtudes e ambigüidades, Cardoso conclui que a importância 

de se ler Casa-grande & senzala no século 21 é que esta obra ensina muito do que fomos e 

ainda somos em parte. Mas jamais o que queremos ser no futuro. (CARDOSO, in: FREYRE, 

http://www.imil.org.br/artigos/a-importancia-de-gilberto-freyre-para-a-construcao-da-nacao-brasileira-parte-ii/
http://www.imil.org.br/artigos/a-importancia-de-gilberto-freyre-para-a-construcao-da-nacao-brasileira-parte-ii/
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2003, p. 27). De nossa parte, a releitura de Gilberto Freyre parece problematizar a pertinência 

das críticas que o acusam de idealizar certa "democracia racial" na sociedade colonial; pois, 

quando verificamos a argumentação do autor, constatamos que, longe de mostrar-se um 

pesquisador dado a estereótipos, Freyre traçou um panorama complexo das ambíguas 

relações sociais na colônia. 

Em Casa-grande & senzala, Gilberto Freyre dedica os capítulos IV e V1 para 

discorrer seu ensaio sociológico sobre o papel do escravo na vida sexual e no cotidiano 

familiar da colônia portuguesa. O autor defende ardorosamente que todo brasileiro traz em 

sua formação a marca da influência negra, que se revela sobretudo na “mímica excessiva, no 

catolicismo em que se deliciam nossos sentidos, na música, no andar, na fala, no canto de 

ninar de menino pequeno, em tudo que é expressão sincera da vida” (p. 367). Essa forte 

influência viria da convivência desde cedo com as sinhamas que embalavam e davam de 

mamar às crianças brancas, com as negras velhas que contavam as primeiras histórias de 

assombração, com os moleques que eram os primeiros companheiros de brinquedo e com as 

mulatas que até o final da primavera tiravam bichos-de-pé e nos primeiros meses do verão 

iniciavam os rapazotes nas delícias do amor físico.  

 Freyre conta que as próprias condições sociais nos antigos engenhos – onde o rapaz 

se encontrava sempre rodeado da “mulata fácil” – podem explicar a verificada predileção 

sexual dos senhores brancos pelas negras. Além disso, em uma interpretação aparentemente 

freudiana, insinua que as relações íntimas do ato de mamar da criança branca na ama-de-

leite negra já possibilitaria o desenvolvimento psíquico desse pendor sexual pelas “mulheres 

de cor”. Freyre chega a relatar casos em que essa preferência passava a ser fixação – ou 

seja, homens brancos que só conseguiam obter prazer com mulheres negras; como no caso 

de um jovem de família escravocrata do Sul que “para excitar-se diante da noiva branca 

precisou, nas primeiras noites de casado, de levar para a alcova a camisa úmida de suor, 

impregnada de bodum, da escrava negra sua amante” (p. 368).  Mas quando Freyre fala sobre 

a influência do negro na vida íntima do brasileiro, faz questão de observar que é a ação do 

escravo, e não a do negro em si, que procura analisar. Segundo ele, ao lado da monocultura, 

a escravidão foi a força que mais afetou a nossa plástica social. “Parece às vezes influência 

de raça o que é influência pura e simples do escravo: do sistema social da escravidão. Da 

capacidade imensa desse sistema para rebaixar moralmente senhores e escravos.” Assim, é 

preciso ficar evidente que, através de toda a vida colonial, o negro aparece “deformado pela 

escravidão” (p. 397). É absurdo, portanto, avaliar a capacidade de trabalho e a inteligência do 

negro através do esforço por ele desprendido sob o regime de escravidão, da mesma forma 

que é incoerente julgar sua moral ignorando o fato de estar submetido à ordem escravocrata. 

O africano foi muitas vezes obrigado a despir suas roupas para vir de tanga em imundos 
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navios negreiros. “A escravidão desenraizou o negro do seu meio social e de família, soltando-

o entre gente estranha e muitas vezes hostil.” Nesse ambiente, argumenta Freyre, seria 

absurdo esperar do escravo outro comportamento que não aquele que tanto o acusam: ou 

seja, de imoral.  

O senso comum atribui ao próprio defeito da raça africana “o erotismo, a luxúria, a 

depravação sexual”. No entanto, antropólogos notaram que entre os povos negros na África 

há maior moderação do apetite sexual do que entre os europeus. Evidência disto é a 

necessidade que africanos têm de estímulos picantes, danças afrodisíacas, culto fálico, festas 

licenciosas, enquanto no civilizado a vontade ordinária de excita sem grandes provocações, 

sem esforço ritualístico. Citando Ernest Crawley, observa que a noção vulgar de que a raça 

negra é mais afoita a excessos sexuais advém do temperamento expansivo dos negros e do 

caráter esfuziante de seus festins criarem a ilusão de descomedido erotismo – fato que na 

verdade indicaria “justamente o contrário”, pois demonstra a necessidade, entre eles, de 

“excitação artificial” (p. 398). 

Diz-se geralmente que a negra corrompeu a vida 

sexual da sociedade brasileira, iniciando precocemente no amor físico os 

filhos-família. Mas essa corrupção não foi pela negra que se realizou, mas 

pela escrava. Onde não se realizou através da africana, realizou-se 

através da escrava índia. (p. 398). 

Mais uma vez, Freyre defende que é absurdo responsabilizar o negro pelo que não 

foi obra sua, mas do sistema socioeconômico em que eram submetidos. “Não há escravidão 

sem depravação sexual. É da essência mesma do regime.” (p. 399). O próprio interesse 

econômico provoca a degradação criando nos proprietários uma ânsia desregrada de possuir 

“o maior número possível de crias”. Para se ter uma ideia, Freyre anota que Joaquim Nabuco 

observara em um manifesto escravocrata a seguinte locução: “a parte mais produtiva da 

propriedade escrava é o ventre gerador”. Assim, aquela anunciada “animalidade dos negros”, 

aquela “falta de freio aos instintos”, aquela “desbragada prostituição dentro de casa” – “sempre 

menos higiênicas que a dos bordéis” – eram animadas precisamente pelos senhores brancos. 

Ainda assim, em uma preocupação sanitária, observa, o próprio Nabuco chegou a acusar as 

negras de adoecerem a constituição física dos rapazes. Mas na verdade, segundo Freyre, 

foram os senhores das casas-grandes que sifilizaram as escravas, tantas vezes entregues 

virgens, aos doze ou treze anos, a rapazes brancos já desmanchando-se da doença. “Porque 

por muito tempo dominou no Brasil a crença de que para o sifilítico não há melhor depurativo 

do que uma negrinha virgem.” (p. 399-400). E é evidente, portanto, que, sifilizadas, as 

escravas tornaram-se grandes transmissoras de doenças venéreas entre brancos e negros. 
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Mais uma vez: “Não era o negro, portanto, o libertino: mas o escravo a serviço do interesse 

econômico e da ociosidade voluptuosa dos senhores.” (p. 402). 

A importância do negro para a cultura material brasileira foi, para Freyre, 

seguramente maior que a indígena – e em certo sentido mais forte mesmo que a dos 

portugueses, sobretudo no litoral agrário. Além da superioridade técnica e cultural em relação 

aos ameríndios, a predisposição biológica e psíquica para a vida nos trópicos, assim como a 

maior fertilidade nas regiões quentes, o gosto pelo sol e a energia “sempre fresca e nova 

quando e contato com a floresta tropical” contribuíram para sua intensa participação na 

formação econômica e social do Brasil (p. 370). 

Além dessa extroversão, Freyre observa que foram os antecedentes e as 

predisposições culturais do africano, sobretudo seu regime alimentar, “mais equilibrado e rico 

que o dos outros”, que promoveram essa forte presença. Freyre acrescenta que a tradição 

nutricional africana acompanhou os negros à América, africanizando a culinária local e 

“amaciando” para os escravos os efeitos duros da transplantação forçada. “Uma vez no Brasil, 

os negros tornaram-se, em certo sentido, verdadeiros donos da terra: dominaram a cozinha.  

Conservaram em grande parte sua dieta.” (p. 373).  Freyre defende mesmo que, haja 

visto o deficiente regime alimentar e a péssima qualidade nutricional ingerida pelos habitantes 

nos primeiros séculos coloniais – fenômeno acentuado pelo latifúndio monocultor e pela 

decorrente irregularidade na cultura de vegetais, legumes e produção de leite, carne de gado, 

frango e de porco – o escravo foi “o melhor elemento nutrido em nossa sociedade patriarcal” 

(p. 107). “(...) os próprios senhores de engenho de Pernambuco e da Bahia nutriam-se 

deficientemente: carne de boi má e só uma vez ou outra, os frutos poucos e bichados, os 

legumes raros” (p. 98). Essa relativa boa alimentação dos negros explica-se, sobretudo, pela 

necessidade dos senhores de obter maior rendimento de suas propriedades, mas é também 

compreendida através da própria influência cultural dos africanos, que trouxeram da África 

uma dieta mais equilibrada através de alimentos valiosos, principalmente vegetais (p. 107). 

Gilberto Freyre argumenta que os europeus e seus descendentes, dominadores 

absolutos dos negros e nativos, foram contudo condescendentes com os índios e africanos 

quanto às relações genéticas e sociais. “A escassez de mulheres brancas criou zonas de 

confraternização entre vencedores e vencidos, entre senhores e escravos.” Evidentemente, 

mostra que essas relações não deixaram de reproduzir a superioridade dos brancos que, na 

maior parte dos casos, significava senhores “desabusados e sádicos com escravas passivas”. 

Entretanto, Freyre defende que essas relações “adocicaram-se” devido à necessidade dos 

colonos de constituir família nessas próprias circunstâncias concretas. “A miscigenação que 

largamente se praticou aqui corrigiu a distância social que de outro modo se teria conservado 
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enorme entre a casa-grande e a mata tropical; entre a casa-grande e a senzala.”, defende. 

Para Freyre, a “índia e a negra-mina”, inicialmente, e depois “a mulata, a cabrocha, a 

quadrarona, a oitavona, tornando-se caseiras, concubinas e até esposas legítimas dos 

senhores brancos, agiam poderosamente no sentido de democratização social no Brasil” (p. 

33).  Essa intensa miscibilidade – ou nos termos freyreanos: esse prazer de “misturar-se 

gostosamente com mulheres de cor logo ao primeiro contato” – ao multiplicar os poucos 

milhares de atrevidos portugueses em milhões de filhos mestiços, serviu muito bem à eficácia 

da ação colonizadora. Ao compensar a pequena massa humana necessária à colonização, o 

intercurso sexual fez com que eles conseguissem firmar-se na posse de terras vastíssimas e 

competir com povos numerosos na extensão de domínio territorial (p. 70-71). E como foi dito, 

a mulher morena, a mulata e a negra foram as preferidas dos portugueses para as relações 

sexuais. 

FONTE: FREYRE, Gilberto. Casa-grande & senzala. 49 ed. São Paulo: Global, 2004. 

[Apresentação de Fernando Henrique Cardoso].
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2. MÓDULO FORMATIVO  

 

2.1 MOVIMENTOS SOCIAIS E  NEGROS NO MUNDO  

Nos anos 60, segundo recordamos, os norte-americanos vivenciaram um momento 

singular de reivindicações democráticas, expressas, nitidamente, no movimento pelos Direitos 

Civis. Em particular, a luta contra a segregação racial resultou em mudanças, seja na 

legislação racista do país, seja no fortalecimento do movimento pela valorização da cultura 

negra. O movimento negro, nesse contexto, surgiu como uma das principais forças, apoiado 

por liberais e progressistas brancos, em larga defesa de direitos. Em meio ao surgimento do 

movimento negro e da ascensão de Martin Luther King, como um dos líderes do movimento, 

assistimos ainda, nos anos 60, às inovações culturais, às lutas transformadas em música, 

enfim as experiências muitas vezes invisíveis, porque quiçá se perderam nos acontecimentos 

cotidianos.   

Os questionamentos gerados naquele período não eram conectados aos objetivos 

partidários, à medida que traziam o contexto urbano, das relações sociais e de toda a gama 

de singularidades da sociedade. Assim, o homossexualismo, a questão ambiental, a 

discussão étnica, o racismo, a luta pelos direitos de igualdade, a própria liberdade individual 

e sexual, além da tentativa de romper com toda a cultura institucionalizada no ocidente, 

proporcionaram sentidos de valores que influenciam, de alguma forma, a sociedade ainda 

hoje.  É nesse sentido que o historiador marxista, Eric Hobsbawm, identifica os anos 60, como 

o ápice da Era de Ouro no século XX, ao passo que, 68 é espécie de síntese dos anos 60.  

Por outros termos, em “Tempos interessantes: uma vida no século XX”, Hobsbawm 

expôs: “Para os esquerdistas de meia-idade como eu, maio de 1968, e na verdade toda a 

década de 1960 foram tempos extraordinariamente bem-vindos e extraordinariamente 

desconcertantes” (2002, p. 277). Interessante é que Hobsbawm (2002, p.279) escreveu em 

outro tempo – anos 90 – e na perspectiva de quem vivenciou a época, faz a sua leitura: 

“Olhando para trás depois de pouco mais de trinta anos, é fácil ver que interpretei mal o 

significado histórico da década de 1960”. Teria errado Hobsbawm? Parece-nos que não. Esse 

erro de interpretação se deve, segundo Hobsbawm, ao fato de não ter medido 

adequadamente a dimensão das modificações radicais que estavam ocorrendo na sociedade 

daquela época. Assim, o texto assinala a dinâmica de constante reescrita que constitui a 

história.  Também, Alain Tourraine, referindo-se ao Maio de 68, destaca a entrada de 

problemas culturais na vida política. “Em 68 falava-se de sexualidade, de homossexuais, de 

minoria étnica, de greve, bom, de tudo o que é hoje a vida cotidiana” (TOURRAINE, 2008, 

p.5). Ainda, conforme suas palavras: Maio de 68 representa a primeira vez que houve um 



PROJETO NAGILA 

 

CURSO NAGILA    PAG.25 

movimento da juventude. Era um movimento de estudantes. Foi o movimento dos estudantes 

que lançou toda esta renovação de costumes e de ideias. Depois de 68, o tema central da 

vida coletiva, que era o trabalho, virou sexualidade, que se tornou um tema em todas as partes 

da sociedade. As ideias libertárias inspiradas pela contracultura e pela Nova Esquerda, que 

despontaram em 1968, também começaram a auferir espaço no Brasil no fim da década de 

1960, momento marcado pelo endurecimento do regime autoritário e pela forte repressão aos 

movimentos políticos de oposição. Soto e Zappa (2008, p. 26) expõem o clima de tensão da 

época no nosso país: “No meio estudantil, os ânimos também se acirravam.  

Secundaristas começavam a protestar por mais vagas nas universidades (...). No dia 

15 de janeiro, estudantes cariocas saíram às ruas em passeata. Em Belo Horizonte, 

estudantes fizeram manifestações contra a ditadura militar, em frente à Faculdade de Direito 

da Universidade Federal de Minas Gerais”.  Para além dos Estados Unidos e Brasil, em 

diversos países, como França, Alemanha e Tchecoslováquia jovens se rebelaram 

vigorosamente contra o autoritarismo. No mundo todo, estes anos foram marcantes em 

termos de mobilização social e cultural, conforme ressalta Groppo (2000) e, certamente, 

mudaram a própria concepção do fazer política.  No âmbito musical, no decorrer da década 

de 1960 – e mesmo 1970 – os Estados Unidos e grande parte do mundo vivenciaram os 

embalos do rock and roll. Mas, para os negros dos norte-americanos, os anos 60 não foram 

de rock and roll. Naquele tempo, de conscientização da comunidade, de sentimentos de 

comunhão e de orgulho, de sonhos de justiça, igualdade e liberdade, o que se ouvia nos 

guetos era o soul – mistura de gospel e rhythm and blues. James Brown cantava “Say it loud: 

I’m black and proud!” (Diga alto: sou negro e orgulhoso!), frase de autoria do líder sul-africano 

Steve Biko.  Vale rememorarmos que a música negra (black music) surgiu com a vinda dos 

negros africanos, como escravos, para a América do Norte – a partir do Spiritual (cântico dos 

escravos que trabalhavam nas plantações de algodão), que originou o blues e o jazz, e, 

sucessivamente, o rock6 e soul, dentre outros estilos. Spency Pimentel (2002, p. 19) destaca 

que, de fato, é no processo de captura dos africanos, para serem escravos na América que 

começa todo protesto, toda revolta da música norte-americana.  

Contudo, as works songs eram uma forma dos africanos, considerados escravos, 

expressarem suas emoções nos campos de trabalho. Mesmo depois da abolição nos Estados 

Unidos da América, datada de 1865, essas canções sobreviveram, mas mudou a temática, já 

que livres, os negros em vez de enfrentarem a crueldade dos senhores, passaram à 

marginalização, ao desemprego,  

 O rock foi uma busca da fusão do som e a palavra num movimento negro 

de contestação. Elvis Presley foi o elemento branco que incorporou o 
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movimento; houve adaptações e variações: hard rock, rock blues, country 

rock. Assim, diversos nomes deram uma dimensão mundial ao 

movimento, à título de exemplo: Jimi Hendrix, Janis Joplin, além de Bob 

Dylon (que inaugura o movimento de contracultura, de protesto) e Beatles 

(fenômeno musical dos anos 60), divulgando o comportamento rebelde e 

pacifista, o uso de drogas, além do oriental. 

Aos baixos salários. Após a abolição da escravatura, a incorporação das canções de trabalho 

com os acordes dos hinos religiosos originou blues, a primeira manifestação individual dos 

cativos libertos, que expressava as angustias e as dores do homem negro – “liberto, antes 

escravo, agora marginal” (IBID., p. 20-21).  Lembra Paul Friedlander (2008, p.100) que “em 

meados dos anos 50, jovens negros podiam ser encontrados nas escadarias e nas esquinas 

de Nova York e de outros centros urbanos para „fazer um som”. Em grupos de quatro em 

cinco rapazes eles ensaiavam harmonia de músicas de rhythm and blues, torcendo para 

serem descobertos por um caça talentos (...)”. O estilo de música cantada por aqueles jovens 

– talentos surpreendentes, que cantavam uma história que eles conheciam e cujas 

motivações não eram coincidentes – foi rotulado, em seguida, de doo-wop, tornando-se este 

nos fins dos anos 50, a forma mais popular da música negra.  Mas, “nos anos 60, o doo-wop, 

assim como o rock clássico, estava começando a desaparecer. O som tornou-se mais suave 

na mesma proporção em que os rostos ficavam brancos”. 

De todo modo, “como o rock clássico, o doo-wop também teve um impacto importante 

na música dos anos 60, ele favoreceu as bases vocais para a Motown e, em menor escala 

para o soul music”. Nesse sentido, finaliza Friedlander: “O doo-wop deve ser lembrado como 

uma forma de música altamente acessível, um estilo disponível para qualquer um que 

desejasse cantar com os amigos. Um grande número de jovens urbanos tentou, 

experimentando, diferentes graus de sucesso. Alguns encontraram o caminho para as luzes 

de néon da Broadway (...)” (IBID, p.100-101). O sucesso do soul music, de James Brown, dos 

Jackson Five, dos slogans do black Power, que celebraram o orgulho étnico no asnos 60 e 

inspiraram um modelo negro de imagem, coincidiu com o desenvolvimento do movimento 

pelos direitos civis nos Estados Unidos. O soul music oferecia um repertório composto em sua 

maior parte por baladas que tematizavam o amor e a paz. No entanto, as canções mais 

combativas ou “engajadas” enfatizavam o orgulho da herança africana e revelavam a 

perspectiva social, ao apresentarem as precárias condições de vida enfrentadas pela grande 

maioria dos negros estadunidenses. Desse modo, como manifestação de orgulho da 

identidade negra e de luta por um melhor posicionamento dos negros na sociedade 

americana, promovendo o desenvolvimento da auto-estima e a consciência coletiva, o 
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movimento soul apresentou seus códigos de comportamento, de dança, de vestimenta, 

visivelmente definidos dentro da premissa da igualdade e fraternidade.  

A partir da década de 60 o sucesso da soul music foi embalado por nomes como 

James Brown, Aretha Franklin, Ray Charles, Sam Cooke, Dionne Warwick, Diana Ross, 

Marvin Gaye, dentre outros. Os artistas da Motown é que, na época, foram capazes de 

concorrer com The Beatles nas paradas de sucesso e vendas de discos. A Motown foi, 

recorrendo às palavras de Paul Friedlander (2008, p.246) “o lado B do soul. (...). é o feeling 

rítmico, suave e vigoroso para a batida tórrida e suave do soul (...)”. Foi, assim, uma das 

principais gravadoras americanas promotoras de artistas negros, como Diana Ross, Marvin 

Gaye, The Supremes, Jackson Five, que fez sucesso também entre os brancos (o que era 

para Barry Gordy Jr. uma expectativa “fazer música eclética”), com um estilo de soul próprio, 

mais suave e comercial, abrindo caminho para os anos 70. A importância da Motown, surgida 

em Detroit, fundada a 12 de Janeiro de 1959 por Barry Gordy Jr., foi muito além da música, 

vez que o “seu empenho em participar do sonho americano”, foi fundamental para a integração 

racial na cultura popular norteamericana. A Motown de forma singular influenciou uma 

geração ao tratar de temas sócio-políticos. Para aquela época de ouro (1964-1971), conforme 

conclui Paul Friedlander (2008): “(...) a vibrante versão da Motown para o amor negro derrubou 

todos os concorrentes nas paradas de sucesso.  

Eles se tornaram a trilha sonora dos adolescentes da América e a música que fazia 

todo mundo dançar. Com o gênio musical e empresarial de Gordy servindo de base para o 

som, uma fórmula de sucessor foi desenvolvida para melhor representar as raízes musicais 

negras e utilizar melhor a tecnologia musical da época. As letras eram elaboradas para atingir 

uma ampla camada da América jovem e branca. E, por um tempo, a Motown esteve no topo. 

Mas, o gosto popular mudou, pessoas importantes se foram e a gravadora foi forçada a 

renunciar ao seu reinado na música popular” (IBID, p.263). Ante ao que foi dito, num processo 

incipiente de organização de ideias, os Freedom Rides, a produção musical em massa da 

Motown, a ascensão dos movimentos Black Power, do funk e do soul music encontraram no 

espaço musical e político a revelação de um momento da história americana que já não pode 

mais ser apagado, em virtude dessas canções. 

Mantidos pela efervescente política dos anos 60, sobretudo pelas lutas pelos direitos 

civis dos negros nos Estados Unidos, permanecemos à espera de prosseguir no desenvolver 

desta reflexão, sobre uma época cuja característica ímpar foi à esperança, e que deixou 

fundamento no mundo para uma nova postura diante do tempo e da vida. Anos que se 

registram marcantes em termos de mobilização social e cultural, e na própria concepção do 

fazer política. Falamos, aqui, de qualidade política que, nas palavras de Pedro Demo, implica 
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em representatividade, legitimidade, convivência, solidariedade comunitária, consciência 

política, capacidade crítica e autogestão. Igualmente, da concepção de que não se deve 

ocultar a realidade primeira de que “a desigualdade se enfrenta a partir dos desiguais” (DEMO, 

2008, p.18).  

Fonte: ISSN: 16799844 - InterSciencePlace - Revista Científica Internacional   Páginas 182 

de 197, Nº 30, volume IX, artigo nº 11, Julho/Setembro 2014 D.O.I: 10.6020/1679-9844/3011. 

 

2.2 POLÍTICAS DE AÇÕES AFIRMATIVAS NO BRASIL 

Há, na exposição de motivos anexada ao projeto de lei proposto pelo Executivo (PL 

6.738/2013), as justificativas do próprio Poder Público em relação à lei que instituiu as cotas 

raciais em concurso público. A exposição de motivos cita como justificativas alguns estudos 

de indicadores sociais das populações negra e branca e também a composição racial dos 

servidores da administração pública federal. Esta obra traz os indicadores sociais usados na 

exposição de motivos do projeto de lei para fundamentar a Lei 12.990/2014 (Lei de Cotas 

Raciais em Concurso Público). Quanto aos motivos e justificadoras da reserva de cotas raciais 

em concurso público, é oportuno salientar as palavras do Ministro Marco Aurélio Mello, que 

defende o resgate do que chama de ―dívidas históricas‖ para com as ―minorias‖. Afirma 

ele67: 

(...) É preciso buscar-se a ação afirmativa. A neutralidade estatal 

mostrouse nesses anos um grande fracasso; é necessário fomentar-se o 

acesso à educação; urge constar-se com programa voltado aos menos 

favorecidos, a abranger horário integral, de modo a tirar o menor da rua, 

dando-se-lhe condições que o levem a ombrear com as demais crianças. 

O Estado tem enorme responsabilidade nessa área e pode muito bem 

liberar verbas para os imprescindíveis financiamentos nesse setor; pode 

estimular, mediante tal liberação, as contratações. E o Poder Público 

deve, desde já, independentemente da vinda de qualquer diploma legal, 

dar à prestação de serviços por terceiros uma outra conotação, 

estabelecendo, em editais, quotas que visem a contemplar as minorias. O 

setor público tem à sua disposição, ainda, as funções comissionadas que, 

a serem preenchidas por integrantes do quadro, podem e devem ser 

ocupadas também consideradas as minorias nele existentes.   

Seguem, adiante, as justificativas do próprio Poder Público para instituir as cotas 

raciais em concurso público: 
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Diante da constatação de diversos estudos acerca da persistência de 

diferenças significativas quanto aos indicadores sociais das populações 

negra e branca, mesmo diante do esforço de redução da pobreza e da 

desigualdade, de expansão do emprego, do crédito e do acesso à 

proteção social, foi editada, em 2010, a Lei nº 12.288, que instituiu o 

Estatuto da Igualdade Racial, determinando, em seus diversos artigos, 

ações capazes de proporcionar um tratamento mais isonômico entre 

essas populações. Essa realidade se replica, também, na composição 

racial dos servidores da administração pública federal. Constata-se 

significativa discrepância entre os percentuais da população negra na 

população total do país e naquela de servidores públicos civis do Poder 

Executivo federal. A análise de dados demonstra que, embora a 

população negra represente 50,74% da população total, no Poder 

Executivo federal, a representação cai para 30%, considerando-se que 

82% dos 519.369 dos servidores possuem a informação de raça/cor 

registrada no Sistema. Tem-se, assim, evidência de que, ainda que os 

concursos públicos constituam método de seleção isonômico, 

meritocrático e transparente, sua mera utilização não tem sido suficiente 

para garantir um tratamento isonômico entre as raças, falhando em 

fomentar o resgate de dívida histórica que o Brasil mantem com a 

população negra.   

Luiz Fux, em seu voto sobre a constitucionalidade das cotas raciais, alegou que não 

era suficiente abolir a escravatura e deixar o negro sem qualquer amparo e se baseou em 

diversos julgamentos da Suprema Corte dos Estados Unidos, que considerou constitucionais 

ações afirmativas em favor dos afrodescendentes. Segundo a corte americana, uma 

discriminação benigna, que favoreça o negro, é constitucional e merece o crivo de 

constitucionalidade69. Portanto, tanto as justificativas do Poder Executivo quanto as do 

Ministro Marco Aurélio Mello, convergem no que concerne à necessidade de uma postura 

positiva do Estado em relação às questões sociais, ou seja, não basta o Estado não permitir 

a desigualdade racial, ele precisa, também, agir para diminuí-la. No Supremo Tribunal 

Federal, as cotas raciais foram unanimemente aprovadas pela corte. E, conforme o relator do 

julgamento Ricardo Lewandowski: 

O modelo que o Supremo tenta estabelecer, se o meu voto for prevalente, 

é esse modelo de que não é uma benesse que se concede de forma 

permanente, mas apenas uma ação estatal que visa superar alguma 

desigualdade histórica enquanto ela perdurar", destacou o relator após o 

julgamento. 
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De acordo como a ONG Geledés – Instituto da Mulher Negra, O Ministro Luiz Fux, que 

é de ascendência judaica, disse entender o que os negros sofreram no passado e a 

discriminação de que foram objeto. Lembrou que o mesmo Adolf Hitler, que se retirou do 

Estádio Olímpico de Berlim para não assistir ao negro americano Jesse Owens vencer as 

provas de 100, 200 e 400 metros rasos, derrotando atletas "arianos", é o mesmo que jogou 

em campos de concentração milhões de judeus e os submeteu aos horrores do holocausto. 

Entretanto, segundo ele, ambos os povos vêm superando as dificuldades a que vêm sendo 

expostos. Lembrando de um caso que lhe foi relatado pelo psiquiatra Luiz Alberto Py, que 

conseguiu melhorar a postura de vida de um cliente ao sugerir-lhe que, ao invés de ficar 

olhando para baixo, ficasse olhando "acima do horizonte", o ministro disse que essa é a 

postura correta que o negro está adotando para superar dificuldades, como a discriminação 

dos negros no Brasil71. Citando números do Ministério da Educação, o Ministro Lewandowski 

lembrou que apenas 2% dos negros conquistam diploma universitário no Brasil e afirmou que 

aqueles que hoje são discriminados têm um potencial enorme para contribuir para uma 

sociedade mais avançada72. O ministro iniciou a análise da constitucionalidade da seleção 

de candidatos por meio da adoção de critério étnicoracial afastando o conceito biológico de 

raça, por considerá-lo um conceito "artificialmente construído ao longo dos tempos para 

justificar a discriminação" e afirmou que:    

A histórica discriminação de negros e pardos, revela um 

componente multiplicador, mas às avessas, pois a sua convivência 

multissecular com a exclusão social gera a perpetuação de uma 

consciência de inferioridade e de conformidade com a falta de perspectiva, 

lançando milhares deles, sobretudo as gerações mais jovens, no trajeto 

sem volta da marginalidade social.    

O Ministro Gilmar Mendes reconheceu que as ações afirmativas servem para uma 

melhor aplicabilidade do princípio da igualdade e ressaltou que, em muitos casos, uma ação 

do Poder Público é exigida no sentido de realizar a igualdade de fato73. ―A própria 

Constituição preconiza medidas de assistência social como política de comprensação‖, 

salientou o ministro74.   Segundo o ministro aposentado Cezar Peluso, há "um dever, que não 

é apenas ético, mas também jurídico, da sociedade e do Estado perante tamanha 

desigualdade, à luz dos objetivos fundamentais da Constituição e da República, por conta do 

artigo 3º da Constituição Federal"75. E, segundo ele, ―há a responsabilidade ético-jurídica 

da sociedade e do Estado em adotar políticas públicas que respondam a esse déficit histórico, 

na tentativa de superar, ao longo do tempo, essa desigualdade material e desfazer essa 

injustiça histórica de que os negros são vítimas ao longo dos anos". E lembrou que a 

Constituição Federal protege grupos em situação desigual, como as mulheres, os menores e 
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os hipossuficientes e, com base nela, também a legislação infraconstitucional. Ele citou a Lei 

Maria da Penha para mostrar "como é legitimado, do ponto de vista constitucional, esse olhar 

de proteção constitucional a certas situações de vulnerabilidade". 

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do 

Brasil: I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; II - garantir o 

desenvolvimento nacional; III - erradicar a pobreza e a marginalização e 

reduzir as desigualdades sociais e regionais; IV - promover o bem de 

todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 

outras formas de discriminação. 

Segundo a Ministra Cármen Lúcia, a Constituição de 1988 inovou a reforçar o 

princípio da igualdade, que é estático, com o processo dinâmico da igualação. "As ações 

afirmativas não são a melhor opção, mas são uma etapa. O melhor seria que todos fossem 

iguais e livres", apontou, salientando que as políticas compensatórias devem ser 

acompanhadas de outras medidas para não reforçar o preconceito. Ela frisou ainda que as 

ações afirmativas fazem parte da responsabilidade social e estatal para que se cumpra o 

princípio da igualdade. 

 A ministra citou uma história vivenciada por ela para mostrar como a situação dos 

negros no país ainda não é bem resolvida. "Na década de 90, presenteei duas sobrinhas com 

duas bonecas negras lindas. Uma das sobrinhas, que é negra, rejeitou a boneca. Quando 

perguntei o motivo, ela falou que a boneca era feia porque parecia com ela. Ela não estava 

se reconhecendo como o padrão da sociedade", relatou.  

Para a Ministra Rosa Weber, a pobreza no Brasil tem cor. "Se a quantidade de 

brancos e negros pobres fosse aproximada, seria plausível dizer que o fator cor é 

desimportante", afirmou. "Enquanto as chances dos mais diversos grupos sociais brasileiros, 

evidenciadas pelas estatísticas, não forem minimamente equilibradas, a mim não parece 

razoável reduzir a desigualdade social brasileira ao critério econômico", disse. 

 Diante desse quadro, ela defendeu que cabe ao Estado "adentrar no mundo das 

relações sociais e corrigir a desigualdade concreta para que a igualdade formal volte a ter o 

seu papel benéfico". Para a ministra, ao longo dos anos, com o sistema de cotas raciais, as 

universidades têm conseguido ampliar o contingente de negros em seus quadros, ampliando 

a representatividade social no ambiente universitário, que acaba se tornando mais plural e 

democrático. 

O Ministro Marco Aurélio advertiu que ―a meritocracia sem igualdade de pontos de 

partida é apenas na forma velada de aristocracia‖. Para ele, as ações afirmativas devem sim 
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ser utilizadas na correção de desigualdades e acrescentou ainda que o sistema de cotas deve 

ser extinto tão logo essas diferenças sejam eliminadas. "Mas estamos longe disso", indicou. 

Joaquim Barbosa, Ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, entende que, 

inevitavelmente, aqueles que se beneficiam tendem a ignorar a concretização da igualdade 

plena para se manterem com suas benesses e ressaltou que assegurar baixos índices de 

desigualdade é um ponto comum entre as potências econômicas e políticas mundiais.   

É natural, portanto, que as ações afirmativas – mecanismo jurídico 

concebido com vistas a quebrar essa dinâmica perversa –, sofram o 

influxo dessas forças contrapostas e atraiam considerável resistência, 

sobretudo, é claro, da parte daqueles que historicamente se beneficiam 

ou se beneficiaram da discriminação de que são vítimas os grupos 

minoritários", enfatizou. Não se deve perder de vista o fato de que a 

história universal não registra, na era contemporânea, nenhum exemplo 

de Nação que tenha se erguido de uma condição periférica à condição de 

potência econômica e política, digna de respeito na cena política 

internacional, mantendo, no plano doméstico, uma política de exclusão, 

aberta ou dissimulada – pouco importa! Legal ou meramente estrutural ou 

histórica, pouco importa! –, em relação a uma parcela expressiva da sua 

população", asseverou. 

De maneira suscita, deram-se desta forma os votos dos ministros do Supremo 

Tribunal Federal no julgamento sobre a constitucionalidade das cotas raciais, que, conforme 

citado anteriormente neste estudo, foram aprovadas de maneira unânime. 

Fonte: MELLO, Marco Aurélio. Comunicação apresentada ao seminário Discriminação e 

Sistema Legal Brasileiro. Brasília: Superior Tribunal do Trabalho, 20/nov/2001. p. 46. 

 

2.3 MOVIMENTO NEGRO NO BRASIL 

Podemos dizer que a luta por ações afirmativas enquanto políticas de correção das 

desigualdades vem se configurando como uma demanda importante do Movimento Negro 

brasileiro ocupando, hoje, um lugar de destaque na mídia, na arena política e nas 

universidades. Trata-se de uma reivindicação que vai além das cotas raciais demandando a 

igualdade racial no mercado de trabalho, nos meios de comunicação, nas universidades 

públicas, na saúde, enfim, nos vários setores sociais em que a desigualdade racial se 

perpetua. Trata-se também, de um espaço de confluência de práticas e saberes produzidos 

pela comunidade negra ao longo dos anos e sistematizados pelo movimento negro. Mesmo 
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sendo um campo polêmico que traz concordâncias e discordâncias, não há como negar que 

as ações afirmativas mexem com a ideologia da democracia racial brasileira e colocam em 

xeque o discurso da tão propalada identidade nacional inclusiva e diversa. 

Indaga a própria ideia de “República uniformizadora” por meio do qual muitos setores 

contrários à adoção das ações afirmativas ainda se apóiam. As ações afirmativas trazem para 

o cerne do debate político e educacional a indagação sobre a forma como historicamente a 

direito à vivência da diversidade, com dignidade, e a efetivação da igualdade social e racial 

articulada à equidade e à justiça social vêm sendo construídos. Elas trazem à tona os saberes 

identitários, políticos e corpóreos construídos pela comunidade negra e sistematizados pelo 

movimento negro brasileiro. Possuem, portanto, o potencial contestatório capaz de 

desencadear um processo de re-educação da sociedade, do Estado, da escola básica e da 

universidade em relação à diversidade étnico-racial. Nesse sentido, elas trazem em si o 

potencial e a potencialidade de construção de um projeto educativo emancipatório e de 

subjetividades rebeldes e inconformistas, nos dizeres de Boaventura de Sousa Santos (1996). 

Na construção de uma pedagogia das ausências e das emergências cabe destacar 

que o acúmulo de saberes produzidos pelo movimento negro faz parte de uma história 

ancestral de luta e resistência que ganha ainda mais força na sua demanda pela educação a 

partir do início do século XX. Essa luta se intensifica a partir do início do século XXI quando 

este movimento social se organiza em torno das políticas de ações afirmativas. 

No Brasil, toda a movimentação histórica, pós-abolição, foi pressionada pela ditadura 

militar, instaurada em 1964. Nesse contexto, as fortes marcas da repressão, com as 

perseguições às formas organizativas e cassação de direitos políticos, levaram a sair da cena 

pública não só a luta formal contra a discriminação racial, como também, as demandas dos 

outros movimentos sociais, embora, os sujeitos que as defendiam continuassem agindo 

contra a vontade do Estado autoritário. Sobre essas formas de organização, sobretudo, as 

populares e desenvolvidas pela população negra, ainda há muito que se investigar na história 

política brasileira. No entanto, no final da década de 1970, com as pressões pelo término da 

ditadura militar e uma reorganização dos movimentos sociais, o movimento negro também se 

destacou. Em 1978, se organiza o Movimento Negro Unificado (MNU), uma entidade em nível 

nacional que marcou a história do movimento negro contemporâneo e é considerada como 

um dos principais protagonistas na luta antirracista brasileira. No desenvolvimento da luta 

antirracista, após os anos 70, o movimento negro também aprofunda a sua atuação e análise. 

 A partir da experiência de reprodução das desigualdades de gênero, vividas no 

interior do próprio movimento negro, as mulheres negras se organizam e fundam nos anos 

80, o Movimento das Mulheres Negras, que hoje faz parte de uma articulação latino americana 
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e internacional de mulheres negras. As mulheres negras, hoje, ocupam um espaço na 

militância política, atuando nas comunidades-terreiro, na articulação política, nos partidos, nas 

ONG’S, nos projetos educacionais. 

 Podemos dizer que a questão de gênero só passou a ser pautada como uma forte 

preocupação da prática e das questões do movimento negro devido à pressão das mulheres 

negras. Estas têm exercido uma luta contínua não só no interior da comunidade negra, mas 

no debate com o Estado para a implementação de políticas públicas de saúde, emprego e 

educação que contemplem a articulação entre raça e gênero. 

No ano de 1995, em comemoração ao tricentenário da morte de Zumbi dos Palmares, 

as diversas organizações do movimento negro brasileiro organizaram a Marcha Zumbi dos 

Palmares Contra o Racismo, pela Cidadania e a Vida, realizada no mês de novembro, em 

Brasília. O evento reuniu mais de 20 mil pessoas e contou com o apoio de várias organizações 

de esquerda que, naquele momento, estabeleceram um pacto político de participarem da luta 

antirracista. Como resultado dessa mobilização, foi entregue ao então Presidente da 

República, Fernando Henrique Cardoso, o Programa de Superação do Racismo e da 

Desigualdade Racial, que apresentava um diagnóstico identificando a situação social, 

econômica, educacional e política da população negra, no Brasil. O documento exigia uma 

posição do governo brasileiro diante da necessária superação do racismo.  

O 3º milênio traz uma nova marca na resistência e organização negra brasileira, que 

é a luta pelas políticas públicas de ação afirmativa. Essa é uma das principais reivindicações 

das duas marchas intituladas Zumbi + 10 que, uma década depois da primeira marcha, avaliou 

a reação dos governos e do Estado brasileiro diante da situação racial do país e os avanços 

da luta antirracista. 

FONTE: GONÇALVES, L.A.O.; GONÇALVES E SILVA, P.B. Movimento negro e educação. 

In: Revista Brasileira de Educação. Rio de Janeiro, n. 15, p. 134-158, set./out./nov./dez, 2000. 



PROJETO NAGILA 

 

CURSO NAGILA    PAG.35 

 

 

 



PROJETO NAGILA 

 

CURSO NAGILA    PAG.36 

3.MÓDULO ATITUDINAL 

 

3.1 RACISMO INSTITUCIONAL 

Dimensão histórica do racismo institucional no Brasil 

Sob uma perspectiva nominalista, retomo o pensamento de Foucault (1996) para 

refletir sobre o conceito de raça a partir dos efeitos práticos dos dispositivos de poder que se 

articulam com discursos locais para constituírem configurações naturalizadas de poder-saber. 

O processo de construção ideológica do Brasil (assim como de outros países da América 

Latina) como uma nação mestiça, iniciado no século XIX, sustenta-se no fato de que teria 

ocorrido uma fusão “harmônica” de raças e culturas, denominada, posteriormente, de 

“democracia racial”. Esta idealização esconde que a “harmonia racial” tinha como pressuposto 

a manutenção das hierarquias raciais vigentes no país, na qual o segmento branco da 

população foi tido como principal e dominante, constituindo o ideal a ser alcançado pela 

nação, ao menos em termos comportamentais e morais. O mestiço foi elevado à condição de 

símbolo nacional, representando tanto a “harmonia racial” quanto a possibilidade de 

embranquecimento da nação. É assim que “[a] tensão existente entre harmonia racial e 

embranquecimento é acirrada pela impossibilidade/incapacidade de reconhecer 

horizontalmente a igualdade entre todos no interior de uma pluralidade de raças e cores 

tratadas e pensadas hierarquicamente” (Silvério, 2004, p.41). Como adverte Silvério (2004), 

é possível pensar a dinâmica das relações raciais no Brasil a partir de um imaginário social 

que, pela sua pluralidade e multiplicidade, contrasta com a “rígida” idealização de que 

formamos uma nação em que a miscigenação biológica teria transbordado para todas as 

esferas da vida social.  

O autor observa que a continuidade dessa idealização está atravessada por práticas 

ancoradas em “verdades” (constituídas em diferentes momentos históricos por conhecimentos 

de caráter religioso, científico etc.) que destinam um lugar de não-humanidade ou quase 

humanidade para os não-brancos. Destaca Theodoro (2008) que o trabalho escravo, núcleo 

do sistema produtivo do Brasil Colônia, foi gradativamente substituído pelo trabalho livre no 

decorrer do século XIX. Essa substituição, no entanto, dá-se de uma forma particularmente 

excludente. Mecanismos legais, como a Lei de Terras de 1850 (que legaliza a apropriação 

desigual da terra entre grupos étnicorraciais), a Lei da Abolição de 1888 (sem políticas 

direcionadas à inclusão da população ex-escravizada do ponto de vista social, econômico, 

político), e mesmo o processo de estímulo à imigração, na virada do século XIX para o XX, 

forjaram um cenário de desigualdade racial no acesso ao trabalho. O capital social – que se 
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refere às redes de relações baseadas na reciprocidade entre os agentes sociais melhor 

dotados de recursos (Bourdieu, 1986) – e o capital escolar passam a ser fatores decisivos de 

um novo regime de regulação das relações étnicorraciais. As vantagens dadas aos colonos 

imigrantes europeus, por meio das parcerias e do aporte de importantes fundos públicos, 

funcionaram, no jogo das disputas fundiárias, como um capital social (Anjos et al., 2004).  

Os imigrantes europeus passaram, no Brasil, por um rápido processo de mobilidade 

econômica ascendente, concentrando-se nos setores mais dinâmicos da economia. Nesse 

sentido, as desigualdades observadas no processo de inclusão e mobilidade econômica 

devem ser explicadas não apenas como fruto de diferentes pontos de partida, mas também 

como reflexo de oportunidades desiguais de ascensão social após a abolição (Theodoro, 

2008). Durante o século XX, em que transcorreram importantes mudanças sociais pelas quais 

passou o país, seja no campo da modernização da economia, da urbanização, ou da 

ampliação das oportunidades educacionais e culturais, não se observou uma trajetória de 

redução das desigualdades raciais. Pôde-se notar ainda “a piora da posição relativa dos 

negros nas posições superiores da estrutura de ocupações, derivada, em grande parte, da 

crescente desigualdade de acesso de brancos e negros no ensino superior” (Jaccoud, 2008, 

p.58). Nesse sentido, Hasenbalg destacou, no final da década de 1970, que o preconceito e 

a discriminação racial operaram como critérios adstritivos na alocação de posições no 

mercado de trabalho, favorecendo, sobremaneira, aos brancos, passados mais de cem anos 

da abolição da escravatura. A raça tem sido mantida “como símbolo de posição subalterna na 

divisão hierárquica do trabalho e continua a fornecer a lógica para confinar os membros dos 

grupos raciais subordinados àquilo que o código racial da sociedade define como ‘seus 

lugares apropriados’” (1979, p.83).  

Conforme Silvério (2002), se a ambiguidade tem sido um traço característico da 

classificação racial das sociedades latino-americanas, ela não tem impedido que uma parcela 

significativa da população seja permanentemente racializada no cotidiano e que, nesse 

sentido, tenha assumido sua identidade negra de forma não ambígua e contrastante em 

relação ao seu outro (o branco) como modo de reafirmar sua condição de humanidade e de 

direitos.  

Nesse sentido, pode-se afirmar que o racismo teve uma configuração institucional, 

tendo o Estado legitimado historicamente o racismo institucional. Este fato dá legitimidade às 

políticas de ação afirmativa na atualidade, e nos permite um entendimento da complexidade 

que envolve essas ações. Refiro-me às ações afirmativas, no Brasil, como políticas públicas 

que se destinam a corrigir uma história de desigualdades e desvantagens sofridas por um 

grupo étnicorracial frente a um Estado nacional que o discriminou negativamente. Devido a 
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isso, o que motiva essas políticas é a ideia de que essas desigualdades tendem a se perpetuar 

caso o Estado continue utilizando os mesmos princípios considerados universalistas (mas 

que, na prática, favorecem só a alguns setores da sociedade) com que vem operando até 

agora na distribuição de recursos e oportunidades para as populações que contam com uma 

história secular de discriminação (Carvalho, 2005).  

Na atualidade, entre as políticas afirmativas implementadas no Brasil há: políticas de 

acesso e permanência de estudantes negros nas universidades2; a aplicação de conteúdos 

de história e cultura afro-brasileira e africana, assim como práticas de educação antirracista 

nas instituições de Ensino Fundamental e Médio (Lei Federal 10639/03) (Brasil, 2004); a 

reserva de vagas para negros no mercado de trabalho; o reconhecimento étnico e a 

regularização fundiária de comunidades negras rurais e urbanas (chamadas na Constituição 

Federal de “remanescentes de quilombos”), e a própria Política Nacional de Saúde Integral 

da População Negra, já mencionada (Brasil, 2010). Estas políticas destinam-se a reverter a 

desigualdade racial em vários campos sociais. 

FONTE: COMUNICAÇÃO SAÚDE  EDUCAÇÃO v.16, n.40, p.121-34, jan./mar. 2012 

3.2 ASSÉDIO MORAL 

Usaremos como referência básica as idéias apresentadas no livro de Hirigoyen para 

identificar alguns aspectos inerentes a esse processo. No nosso cotidiano, podemos 

defrontar-nos com situações  que nos minam as forças e que podem arrebentar-nos; tais 

situações constituem verdadeiros assassinatos psíquicos, porém apresentam-se como uma 

violência indireta, em relação à qual muitos de nós, sob o pretexto da tolerância, nos tornamos 

complacentes, indiferentes e omissos. 

No nosso dia-a-dia, não ousamos falar de perversidade; no entanto as agressões 

reanimam um processo inconsciente de destruição psicológica constituído de procedimentos 

hostis, evidentes ou escondidos, de um ou vários indivíduos sobre o outro, na forma de 

palavras insignificantes, alusões, sugestões e não ditos, que efetivamente podem 

desestabilizar alguém ou mesmo destruí-lo, sem que os que o cercam intervenham. 

O agressor pode engrandecer-se rebaixando o outro, sem culpa e sem sofrimento; 

trata-se da perversão moral. Todos nós podemos, eventualmente, utilizar-nos de um processo 

perverso pontual (faz parte da nossa neurose dita normal), porém ele torna-se destrutivo pela 

frequência e repetição no tempo. Alguns indivíduos não podem existir senão pelo 

rebaixamento de outros; é necessário arrasar o outro para que o agressor tenha uma boa 
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autoestima, para demonstrar poder, pois ele é ávido de admiração e aprovação, manipulando 

os demais para atingir esses resultados.  

A perversidade não provém de um problema psiquiátrico, mas de uma racionalidade 

fria combinada a uma incapacidade de considerar os outros como seres humanos. A maior 

parte dos agressores usa o seu charme e suas faculdades adaptativas para deixar atrás de si 

pessoas fluidas e vidas devastadas.  

Psiquiatras, juízes e educadores, não raro, caem nas armadilhas dos perversos, que 

se fazem passar por vítimas, quando, na verdade, são pessoas habilidosas em desenvolver 

um comportamento predatório que paralisa o outro e o impede de defender-se. Geralmente, 

o assédio moral começa pelo abuso de um poder (qualquer que seja a sua base de 

sustentação), segue por um abuso narcísico no qual o outro perde a autoestima e pode 

chegar, às vezes, ao abuso sexual.  

O que pode começar como uma leve mentira, uma flagrante falta de respeito, torna-

se uma fria manipulação por parte do indivíduo perverso, que tende a reproduzir o seu 

comportamento destruidor em todas as circunstâncias de sua vida: local de trabalho, com o 

cônjuge, com os filhos, etc. A área chamada de “Victimologia” é recente nos Estados Unidos; 

na França, com estatuto que dá direito a diploma universitário, ela existe desde 1994 e 

consiste em “analisar as razões que levam um indivíduo a tornar-se vítima, os 

processos de vitimação, as conseqüências a que induzem e os direitos a que podem 

pretender” (Hirigoyen, 1998, p. 11).  

Ainda que o assédio no trabalho seja tão antigo quanto o próprio trabalho, 

somente no começo da década de 90 é que ele realmente foi identificado como um 

fenômeno destrutivo do ambiente de trabalho, não só reduzindo a produtividade mas 

também favorecendo o absenteísmo, devido aos danos psicológicos que envolve. 

Relatamos antes que a pesquisa desenvolvida por Heinz Leymann, na Suécia, 

envolveu diversas categorias profissionais e que ele chamou “psicoterror” a essas 

manifestações malévolas. O assédio moral nas organizações, geralmente, nasce de forma 

insignificante e propaga-se pelo fato de as pessoas envolvidas (vítimas) não quererem 

formalizar a denúncia e encararem na de maneira superficial, deixando passar as insinuações 

e as chacotas; em seguida, os ataques multiplicam-se, e a vítima é regularmente acuada, 

colocada em estado de inferioridade, submetida a manobras hostis e degradantes por longo 

período.  
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Essas agressões, não infligidas diretamente, provocam uma queda de autoestima, e, 

cada vez mais, a pessoa sente-se humilhada, usada, suja. Na verdade, essa situação é 

diferente dos conflitos que todo o grupo vive e que são parte do universo do trabalho. Uma 

observação mais ferina, em um dado momento de nervosismo ou de mau humor, não é 

significativa, especialmente se vem seguida de um pedido de desculpas pelo excesso.  

3.3 RESERVAS DE CONTAS EM CONCURSOS PÚBLICOS 

PROJETO DE LEI N.º 6.738-D, DE 2013 (Do Poder Executivo) URGÊNCIA – ART.64, §1º, 
CF (Mensagem nº 491/13) Aviso nº 814/13 – C. Civil   

Reserva aos negros vinte por cento das vagas oferecidas nos concursos públicos para 

provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública 

federal, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de 

economia mista controladas pela União; tendo parecer: da Comissão de Direitos Humanos e 

Minorias, pela aprovação deste e das Emendas de Plenário de nºs 1 e 4, com subemendas, 

e pela rejeição das Emendas de Plenário nºs 2, 3, 5 e 6 (relator: DEP. PASTOR MARCO 

FELICIANO);  da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, pela aprovação 

deste e pela rejeição das Emendas de Plenário (relator: DEP. VICENTINHO); e da Comissão 

de Constituição e Justiça e de Cidadania, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica 

legislativa deste e das Emendas de Plenário nºs 1,2 e 4; pela inconstitucionalidade das 

Emendas de Plenário nºs 3,5 e 6; e pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 

das Subemendas da Comissão de Direitos Humanos e Minorias (relator: DEP. LEONARDO 

PICCIANI). 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. 1o Ficam reservadas aos negros vinte por cento das vagas oferecidas nos 

concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da 

administração pública federal, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas 

e das sociedades de economia mista controladas pela União, na forma desta Lei.   

§ 1o  A reserva de vagas será aplicada sempre que o número de vagas oferecidas 

no concurso público for igual ou superior a três.   

§ 2o  Na hipótese de quantitativo fracionado para o número de vagas reservadas a 

candidatos negros, este será aumentado para o primeiro número inteiro subsequente, em 

caso de fração igual ou maior a 0,5 (zero vírgula cinco), ou diminuído para número inteiro 

imediatamente inferior, em caso de fração menor que 0,5 (zero vírgula cinco).   
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§ 3o  A reserva de vagas a candidatos negros constará expressamente dos editais 

dos concursos públicos, que deverão especificar o total de vagas correspondentes à reserva 

para cada cargo ou emprego público oferecido.   

Art. 2o  Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se 

autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso público, conforme o quesito 

cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia Estatística - IBGE.   

Parágrafo único.  Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será 

eliminado do concurso e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua admissão 

ao serviço ou emprego público, após procedimento administrativo em que lhe sejam 

assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.   

Art. 3o  Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas 

e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso.   

§ 1o  Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para 

ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas 

reservadas.   

§ 2o  Em caso de desistência de candidato negro aprovado em vaga reservada, a 

vaga será preenchida pelo candidato negro posteriormente classificado.   

§ 3o  Na hipótese de não haver número de candidatos negros aprovados suficiente 

para ocupar as vagas reservadas, as vagas remanescentes serão revertidas para a ampla 

concorrência e serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados, observada a ordem 

de classificação.   

Art. 4o  A nomeação dos candidatos aprovados respeitará os critérios de alternância 

e proporcionalidade, que consideram a relação entre o número de vagas total e o número de 

vagas reservadas a candidatos com deficiência e a candidatos negros.   

Art. 5o  O órgão responsável pela política de promoção da igualdade étnica de que 

trata o § 1o do art. 49 da Lei no 12.288, de 20 de julho de 2010, será responsável pelo 

acompanhamento e avaliação anual do disposto nesta Lei, nos moldes previstos no art. 59 da 

Lei no 12.288, de 2010.   

Art. 6o  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e terá vigência pelo prazo 

de dez anos. 

FONTE: Brasília,  EMI nº 00195/2013 MP SEPPIR, CONFERE COM O ORIGINAL 

AUTENTICADO PL-6738/2013. 
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3.4 ENDOMARKETING 

O Que É Endomarketing?  

“Endo” provém do grego e quer dizer “ação interior ou movimento para dentro”. 

Endomarketing é, portanto, marketing para dentro.   

É a utilização de modernas ferramentas de marketing, porém, dirigidas ao público 

interno das organizações. São ações estruturais que visam a ação para o mercado.    

Também Saul Faingaus Bekin, Consultor empresarial, autor do termo 

"Endomarketing" registrado no INPI, desde 1995, autor de “Conversando sobre 

Endomarketing” em 1995 e de “Endomarketing, como praticá-lo com sucesso” em 2004, 

define Endomarketing da seguinte maneira: “ações gerenciadas de marketing eticamente 

dirigidas ao público interno (funcionários) das organizações e empresas focadas no lucro, das 

organizações não-lucrativas e governamentais e das do terceiro setor, observando condutas 

de responsabilidade comunitária e ambiental. 

Já Analisa de Medeiros Brum, autora do livro “Um olhar sobre o marketing interno” 

(2000), passeia pelos conceitos que formam o Marketing interno, e o define: “é dar ao 

funcionário educação, carinho e atenção, tornando-o bem preparado e bem informado para 

que possa tornar-se também uma pessoa criativa e feliz, capaz de surpreender, encantar e 

entusiasmar o cliente”. Acrescenta, ainda, que “é um esforço feito por uma empresa para 

melhorar o nível de informação e, com isso, estabelecer uma maior aproximação com o seu 

funcionário”. Segundo a autora, o marketing interno está mais voltado para um processo de 

comunicação interna.   

Com base nesses conceitos, constata-se que o conceito de marketing interno ou 

endomarketing envolve temas como: motivação dos funcionários, comunicação, 

comprometimento, valores, instrumentos de marketing e satisfação do consumidor O 

endomarketing tem como principal objetivo fortalecer as relações internas da empresa com a 

função de integrar a noção de cliente e fornecedor interno, fazer com que todos os 

funcionários tenham uma visão compartilhada sobre o negócio da empresa, incluindo itens 

como gestão, metas, resultados, produtos, serviços e mercados nos quais atua. O que 

propicia melhorias tanto na qualidade dos produtos como na produtividade pessoal e na 

qualidade de vida no trabalho.  O endomarketing é, portanto, uma decorrência da necessidade 

de se motivar pessoas para os programas de mudança que começaram a ser implantados, 

desde a década de 50, no mundo inteiro. Daí até o momento atual, as empresas tiveram 
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tempo para encontrar as mais diversas maneiras de se comunicar com o público interno, 

dando origem às técnicas hoje utilizadas.   

Quando os conceitos da qualidade passaram a ser trabalhados, houve uma 

dificuldade muito grande das organizações em perceber que todo e qualquer processo 

educativo e de mudança exige um processo acelerado de comunicação. O que aconteceu, na 

maior parte das empresas, foi um desabamento na pirâmide organizacional em relação ao 

grau de comprometimento das pessoas com os programas. Sabe-se que ainda hoje o 

envolvimento maior se dá na parte de cima da pirâmide (alta direção e gerências). A base da 

pirâmide (supervisores e funcionários comuns) continua tendo um envolvimento menor, a não 

ser que a empresa coloque a sua disposição as informações de que necessita para o 

engajamento total.   

As reações constatadas na base da pirâmide são, muitas vezes, resultado da 

inexistência de um processo de comunicação interna adequado, que se utilize de instrumentos 

sistêmicos e integrados, de forma a tornar as pessoas motivadas a trabalharem pelo mesmo 

fim.  

A Importância do Endomarketing  

Trata-se de uma necessidade imediata das empresas que desejam crescer, 

conquistar mercados, manter os índices que já possuem ou, simplesmente, garantir a sua 

sobrevivência nos próximos cinco anos. 

Vivemos um momento no qual o “homem” deve ser visto como elemento principal de 

todo e qualquer processo de mudança e de modernização empresarial, pois as mudanças, 

quando implementadas, esbarram em formas de trabalho tradicionais e conservadoras, 

capazes de desencadear um estresse organizacional que dificulta e impede o 

desenvolvimento pleno de qualquer atividade. 

O endomarketing é portanto, um processo que visa adequar a empresa ao 

atendimento do mercado, tornando-a mais competitiva a partir da integração de seus 

funcionários à estrutura organizacional. Como sua característica preponderante está o 

objetivo de estabelecer, conforme Bekin (2004), um processo permanente de motivação do 

funcionário conferindo-lhe dignidade, responsabilidade e liberdade de iniciativa. Este processo 

motivacional deve ser algo integrado ao cotidiano da empresa. Como instrumentos do 

processo de motivação o autor enumera:   

1. chamamento a parcerias, à cooperação e à lealdade;  2. valorização do indivíduo 

dentre de seu grupo;  3. integração baseada nos valores e objetivos da empresa; 4. reforço 



PROJETO NAGILA 

 

CURSO NAGILA    PAG.44 

contínuo de uma atitude baseada em valores compartilhados;  5. recompensas e prêmios 

dirigidos ao grupo para que todos se beneficiem dos resultados positivos;  6. criação de um 

ambiente de interação dentro da empresa  7. envolvimento dos funcionários no planejamento 

e na tomada de decisões;  8. estímulo à iniciativa e à atitude criativa;  9. delegação de poderes 

de acordo com a natureza da função exercida; 10. remuneração adequada. Um programa de 

endomarketing bem feito é capaz de tornar o funcionário um ser comprometido com a nova 

postura da empresa e com a modernidade, cada um em sua área de atuação e por meio do 

seu trabalho.   

O endomarketing deve desenvolver nos funcionários uma consciência de que todas 

as suas ações devem voltar-se para a satisfação das necessidades dos clientes onde, 

segundo Bekin (2004), reside toda a sua importância “O departamento de marketing mantém-

se com sua atividade especializada e seus especialistas, mas a mentalidade do marketing, 

seus valores e noções orientam a empresa em todos os níveis e atividades.   

Hoje, no Brasil, podemos ver empresários dispostos a vender ações a funcionários, 

dividir lucros, pagar prêmios e desenvolver os mais diversos programas de incentivos e de 

benefícios, na ânsia por uma maior produtividade.   

A grande verdade é que, hoje, existe um espaço bem menor entre os interesses dos 

empresários e das empregados. Até pouco tempo atrás, as duas partes encontravam-se 

separadamente e conversavam por meio de advogados nem sempre preparados para 

administrar o assunto e as discórdias dele decorrentes.   

A realidade nos mostra, hoje, um cenário em que empregados disputam entre si os 

postos de trabalho e as empresas protagonizam competições extremamente acirradas por 

uma fatia maior de um mesmo mercado.   

Quando nos depararmos com empresários tratando empregados como aliados, no 

combate aos seus concorrentes, podemos dizer que nunca, na história da humanidade, foram 

tão próximas as relações entre o empregado e o empregador. O empregador precisa 

desesperadamente de pessoas motivadas, transparentes e “de bem” com a empresa. O 

empregado precisa cada vez mais de empresários líderes, humanistas e idealistas, ambos 

necessitam de programas, técnicas e instrumentos de comunicação para manter e aprimorar 

essa relação.   

As empresas brasileiras parecem já ter entendido que ambientes corporativos 

baseados no paternalismo, no favor, na desinformação e no desestímulo geram uma força de 

trabalho servil, triste e desunida.   
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Hoje, apesar de toda a mediocridade de uma cultura em que o emprego era visto 

como um favor do capital ao trabalho, já tem no Brasil um grupo bastante grande de 

empresários e executivos que vêm construindo, a contribuição efetiva, o enfrentamento dos 

problemas, a busca de soluções, a pró-atividade e tantos outros fatores que determinam o 

sucesso de uma organização.   

Estamos, portanto, trocando o passado pelo futuro nas relações entre o empregador 

e o empregado. O que vemos, diante de nós, é um novo contrato onde os empresários 

prometem tratar seus funcionários como capital humano, oferecendo-lhes benefícios mais 

atraentes, sistemas de controle mais modernos, estímulos ao aumento da produtividade, 

ambiente flexível e saudável e, principalmente, acesso a todo e qualquer tipo de informação.   

A indústria, sem dúvida alguma, é o segmento da economia brasileira que está na 

frente dos demais em nível de comunicação interna, até porque foi o primeiro a sofrer com 

negociações sindicais e com a necessidade de uma mudança da mentalidade interna, uma 

vez que, no passado, o número de empregados era maior e o foco estava localizado no 

produto. Hoje, a indústria está quase que completamente automatizada e o foco está na 

satisfação do cliente (Brum, 1998). Nesse segmento, a transparência dos processos e da 

comunicação tem ocupado um lugar de destaque, utilizando-se dos mais diversos tipos de 

instrumentos e de uma linguagem capaz de atingir desde o mais simples funcionário até o 

executivo mais disputado do mercado.   

As empresas que estão conseguindo percorrer esse caminho, certamente, possuem 

bem mais do que boas intenções. É preciso saber estabelecer canais de comunicação com o 

público interno, educando-o para os objetivos propostos e atingindo o seu coração.   

Estudos mostram que a maioria das pessoas dedica ao trabalho apenas 25% da sua 

capacidade. Os outros 75% representam a falta de engajamento e a falta de motivação.   

Existem muitas formas de se motivar funcionários, como, por exemplo, reconhecer 

publicamente um trabalho bem-feito, verificar se o funcionário possui as melhores ferramentas 

para realizar o trabalho que lhe foi atribuído, usar o desempenho como base para uma 

promoção, enfatizar o compromisso da empresa com a manutenção do emprego, 

proporcionar a participação nos lucros e, até mesmo, remunerar as pessoas de forma 

competitiva, ou seja, em função do talento de cada um.   

No entanto, muitas das decisões acima podem representar custos para a empresa 

ou estarem em desacordo com a sua política de gestão.   
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Neste caso, a motivação torna-se decorrente de procedimentos bem mais simples, 

como dar aos funcionários as informações necessárias para a realização de um bom trabalho, 

cumprimenta-lo pessoalmente por uma tarefa bem feita, enviar-lhe uma mensagem escrita 

elogiando o seu desempenho, solicitar suas idéias, mostrando o quanto são importantes para 

empresa, envolve-lo nas questões e decisões relacionadas com o seu trabalho e com a sua 

área de atuação etc.   

Tudo o que é feito no sentido de uma maior aproximação empresa/funcionário, do 

programa mais sofisticado à ação mais simples, está inserido no contexto do endomarketing.   

Da mesma forma que atitudes contrárias, como não fazer elogios, não fornecer 

informações sobre o negócio, usar de ameaças e coações para que uma tarefa seja realizada, 

tratar os funcionários de forma burocrática e não como pessoas, são técnicas de afastamento 

empresa/funcionário e prejudicam qualquer programa de gestão.   

O mérito da empresa deve estar em descobrir com os próprios funcionários sobre 

aquilo que os motiva.   

A motivação requer um alimento sem o qual ela não acontece: a informação. Sem 

informação coerente, clara, verdadeira, lógica, centrada e bem trabalhada, não existem 

funcionários motivados, por maiores que sejam os benefícios e incentivos. A informação é o 

produto da comunicação interna e a maior estratégia de aproximação funcionário/empresa.   

Motivar funcionários tornou-se uma grande indústria de fitas, filmes, palestras, 

seminários, consultorias, assessorias e outros tipos de abordagens e orientações. Portanto, o 

dinheiro pode ser um excelente fator de motivação, mas não é tudo. É da informação o papel 

principal nesse processo. 

Fonte: BEKIN, Saul F. Endomarketing: Como praticá-lo com sucesso. São Paulo: Prentice 

Hall, 2004. 

3.5 EMPREENDEDORISMO 

Em todo o mundo, o interesse pelo empreendedorismo se estende além das ações 

dos governos nacionais, atraindo também a atenção de muitas organizações e entidades 

multinacionais, como ocorre na Europa, nos Estados Unidos e na Ásia. Há uma convicção de 

que o poder econômico dos países depende de seus futuros empresários e da competitividade 

de seus empreendimentos. Outro exemplo é o interesse do Fórum Econômico Mundial, que 

patrocina a conferência anual de Davos, no qual o tema empreendedorismo tem sido discutido 

de forma recorrente, já que é considerado de interesse global. Em uma reunião realizada em 
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2009 por integrantes do Fórum, denominada “Educando a próxima onda de empreendedores”, 

após vários debates e análises de experiências bem-sucedidas no mundo, algumas 

recomendações foram feitas para que se potencialize o empreendedorismo nos jovens de 

maneira que estes consigam suprir as demandas e desafios do século XXI: 

 Desenvolver habilidades de liderança e conhecimento do mundo e do 

ambiente onde vivem para que consigam superar os desafios das próximas décadas. 

  Enfatizar a educação empreendedora como parte chave da educação 

formal em todos os níveis. Desenvolver o empreendedorismo como um tema transversal e 

não apenas uma disciplina. 

  Utilizar a interatividade como mote da pedagogia educacional, com foco na 

experimentação e na ação, e na análise e solução de problemas. Ampliar o uso da tecnologia 

no ensino tanto para ganhar escala e aumentar a abrangência do tema, como para possibilitar 

a criação de material didático inovador e interativo. 

A explicação para a focalização de um número cada vez maior de países no 

empreendedorismo pode ser obtida ao se analisar o que ocorre nos Estados Unidos. Trata-

se do maior exemplo de compromisso nacional com o empreendedorismo e o progresso 

econômico. Mesmo com a recente crise econômica mundial, da qual os Estados Unidos têm 

sido protagonistas, o que tem acarretado corte orçamentário em várias áreas, no que se refere 

ao empreendedorismo ocorre o contrário, haja vista a crença de que o empreendedorismo é 

e continuará a ser o grande propulsor do desenvolvimento econômico. Além de centenas de 

iniciativas dos governos locais e de organizações privadas para encorajar e apoiar o 

empreendedorismo nos Estados Unidos, o governo americano gasta centenas de milhões de 

dólares anualmente em programas de apoio ao empreendedorismo.  

Por causa do sucesso relativo desses programas, eles são vistos como modelos por 

outros países que visam a aumentar o nível de sua atividade empresarial. Isto tem ocorrido 

com o Reino Unido, que criou em 1999 a Agência de Serviços para Pequenas Empresas, nos 

moldes do SBA – Small Business Administration – americano, e também com outros países 

da Comunidade Europeia. A conjunção de um intenso dinamismo empresarial e rápido 

crescimento econômico, somados aos baixos índices de desemprego e às baixas taxas de 

inflação ocorridos, por exemplo, na década de 1990, nos Estados Unidos, aparentemente 

aponta para uma única conclusão: o empreendedorismo é o combustível para o crescimento 

econômico, criando emprego e prosperidade.  

O desafio atual dos americanos é retomar este mesmo dinamismo para vencer uma 

forte crise econômica, iniciada com o estouro da bolha do mercado imobiliário em 2007-2008 

e agravada com a crise de crédito e insolvência de bancos. Economistas e especialistas 
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americanos são unânimes em dizer que a resposta para a saída da crise continua sendo a 

mesma: estimular e desenvolver o empreendedorismo em todos os níveis.  

Em torno de 120 milhões de pessoas, esse percentual representa 21,1 milhões de 

brasileiros à frente de atividades empreendedoras em 2010. Em números absolutos, apenas 

a China possuía mais empreendedores que o Brasil: a TEA chinesa de 14,4% representava 

131,7 milhões de adultos envolvidos em atividades empreendedoras naquele país. 

O empreendedorismo no Brasil 

O movimento do empreendedorismo no Brasil começou a tomar forma na década de 

1990, quando entidades como Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas) e Softex (Sociedade Brasileira para Exportação de Software) foram criadas. Antes 

disso, praticamente não se falava em empreendedorismo e em criação de pequenas 

empresas. Os ambientes político e econômico do país não eram propícios, e o empreendedor 

praticamente não encontrava informações para auxiliá-lo na jornada empreendedora. O 

Sebrae é um dos órgãos mais conhecidos do pequeno empresário brasileiro, que busca junto 

a essa entidade todo o suporte de que precisa para iniciar sua empresa, bem como 

consultorias para resolver pequenos problemas pontuais de seu negócio. O histórico da 

entidade Softex pode ser confundido com o histórico do empreendedorismo no Brasil na 

década de 1990. A entidade foi criada com o intuito de levar as empresas de software do país 

ao mercado externo, por meio de várias ações que proporcionavam ao empresário de 

informática a capacitação em gestão e tecnologia. 

 

Análise histórica 

A palavra empreendedor (entrepreneur) tem origem francesa e quer dizer aquele que 

assume riscos e começa algo de novo. 

Século XVII 

Os primeiros indícios de relação entre assumir riscos e empreendedorismo 

ocorreram nessa época, em que o empreendedor estabelecia um acordo contratual com o 

governo para realizar algum serviço ou fornecer produtos. Richard Cantillon, importante 

escritor e economista do século XVII, é considerado por muitos como um dos criadores do 

termo empreendedorismo, tendo sido um dos primeiros a diferenciar o empreendedor (aquele 

que assume riscos), do capitalista (aquele que fornecia o capital). 
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Século XVIII 

Nesse século o capitalista e o empreendedor foram finalmente diferenciados, 

provavelmente devido ao início da industrialização que ocorria no mundo, através da 

Revolução Industrial. 

Século XIX e XX 

No final do século XIX e início do século XX, os empreendedores foram 

frequentemente confundidos com os administradores (o que ocorre até os dias atuais), sendo 

analisados meramente de um ponto de vista econômico, como aqueles que organizam a 

empresa, pagam empregados, planejam, dirigem e controlam as ações desenvolvidas na 

organização, mas sempre a serviço do capitalista. 

 

O que é empreendedorismo?  

Ser um empreendedor é executar os sonhos, mesmo que haja riscos. É enfrentar os 

problemas, mesmo não tendo forças. É caminhar por lugares desconhecidos, mesmo sem 

bússola. É tomar atitudes que ninguém tomou. É ter consciência de que quem vence sem 

obstáculos triunfa sem glória. É não esperar uma herança, mas construir uma história... 

“Quantos projetos você deixou para trás?  

Quantas vezes seus temores bloquearam seus sonhos? 

Ser um empreendedor não é esperar a felicidade acontecer, mas conquistá-la.”. 
Augusto Cury 

O número de indivíduos que deseja criar o seu próprio negócio cresce dia-a-dia. O 

fenômeno do empreendedorismo vem se alastrar pelos quatro cantos do mundo, em ritmo 

cada vez mais alucinante. O candidato a empreendedor tem que vencer uma verdadeira 

corrida de obstáculos para poder concretizar o sonho de ser dono de seu próprio negócio. 

Podemos perceber claramente a presença dos “5Ps” do empreendedorismo - paixão, 

perseverança, paciência, prudência e prática no comportamento dos empreendedores de 

sucesso. 

Esperamos que a leitura deste artigo, ao mesmo tempo em que discorre sobre 

empreendedorismo, desperte no leitor a força do espírito empreendedor como opção de vida. 

O empreendedorismo - que é igual a espírito empreendedor + liberdade de ação + 

oportunidade - será a alternativa profissional para muitos indivíduos no século XXI. Vivemos 
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a Era do poder da informação, dos negócios on-line, da força das idéias audaciosas... e da 

sorte. As idéias são “a nova moeda” do mundo empresarial. 

Quem tem uma idéia, um sonho, depara-se com duas opções: ou faz o que é 

necessário para colocá-lo em prática ou arranja muitas desculpas para não o fazer. A segunda 

opção é a única alternativa que pode fazer a pessoa se arrepender para o resto da vida. O 

empreendedor, criador de empresas, sabe que "tentar e falhar é, no mínimo, aprender. Não 

chegar a tentar é sofrer a perda incalculável do que poderia ter conseguido”. 

Discorrer sobre o empreendedorismo em Portugal solicita uma visita por toda a 

história  

Política, econômica e social do País. Fazer uma ponte com as revoluções 

econômicas e sociais do mundo também é necessário. Mas, principalmente, é preciso olhar 

atentamente para o homem e para a mulher, o empreendedor e a empreendedora. Para as 

mudanças, a emancipação, o desenvolvimento e as transformações porque eles (as) passam. 

Falar de empreendedorismo é falar do ser humano e, por conseguinte, da capacidade 

nata que ele tem de se moldar, suplantar e transcender aos limites impostos a ele. É encontrar 

uma saída, e, diga-se de passagem, uma boa saída, para os momentos de crise. É falar de 

conhecimento, inovação, sabedoria, visão, ousadia, coragem. É falar de ética, de novas 

possibilidades e caminhos por desvendar. Criação e experiência de novos saberes, desejos. 

É, acima de tudo, falar de futuro. É falar de escolhas, da possibilidade de se escolher que 

futuro se quer e que começa a ser planejado no hoje, no agora. 

Não me deixa pessimista, mas cansado, ver como os homens públicos abusam de nossa 

paciência em ver mediocridades, em ouvir mentiras, em ver repetições. Só num país em que o 

marketing chegou ao cúmulo do abuso se consegue entregar ambulâncias velhas - Primeiro Emprego 

- para empregar 250 mil pessoas e empregam-se 500. Vivemos num país em que os processos não 

valem mais, valem apenas os eventos, o que parece ser. Em vez de criar um Programa Primeiro 

Emprego, por que não valorizar o empreendedorismo que já está aí? É isso que peço as autoridades: 

por favor, não inventem nada de novo. Dêem força ao que está aí. Primeiro Emprego? Não. Primeira 

Empresa! 

Este texto é uma reflexão acerca do empreendedor(a) do século XXI, seu surgimento, a 

relação emprego x trabalho e, finalmente, a materialização de uma visão, e por que não do sonho, em 

uma oportunidade de negócio. 

Empreendedorismo no Brasil 
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No Brasil, o empreendedorismo começou a ganhar força na década de 1990, durante 

a abertura da economia. A entrada de produtos importados ajudou a controlar os preços, uma 

condição importante para o país voltar a crescer, mas trouxe problemas para alguns setores 

que não conseguiam competir com os importados, como foi o caso dos setores de brinquedos 

e de confecções, por exemplo. Para ajustar o passo com o resto do mundo, o país precisou 

mudar. Empresas de todos os tamanhos e setores tiveram que se modernizar para poder 

competir e voltar a crescer. O governo deu início a uma série de reformas, controlando a 

inflação e ajustando a economia, em poucos anos o País ganhou estabilidade, planejamento 

e respeito. A economia voltou a crescer. Só no ano 2000, surgiu um milhão de novos postos 

de trabalho. Investidores de outros países voltaram a aplicar seu dinheiro no Brasil e as 

exportações aumentaram. Juntas essas empresas empregam cerca de 40 milhões de 

trabalhadores. 

As habilidades requeridas de um empreendedor podem ser 

classificadas em 3 áreas: 

• Técnicas: Envolve saber escrever, ouvir as pessoas e captar informações, ser organizado, 

saber liderar e trabalhar em equipe. 

• Gerenciais: Incluem as áreas envolvidas na criação e gerenciamento da empresa 

(marketing, administração, finanças, operacional, produção, tomada de decisão, 

planejamento e controle). 

• Características pessoais:  Ser disciplinado, assumir riscos, ser inovador, ter ousadia, 

persistente, visionário, ter iniciativa, coragem, humildade e principalmente ter paixão pelo que 

faz. Pesquisas recentes realizadas nos Estados Unidos mostram que o sucesso nos negócios 

depende principalmente de nossos próprios comportamentos, características e atitudes, e não 

tanto do conhecimento técnico de gestão quanto se imaginava até pouco tempo atrás. No 

Brasil, apenas 14% dos empreendedores têm formação superior e 30% sequer concluíram o 

ensino fundamental, enquanto que nos países desenvolvidos, 58% dos empreendedores 

possuem formação superior. Quanto mais alto for o nível de escolaridade de um país, maior 

será a proporção de empreendedorismo por oportunidade. 

Definição da palavra 

• Robert Menezes - professor de Empreendedorismo da UFCG – comenta 

:"Empreendedorismo é aprendizado pessoal, que impulsionado pela motivação, criatividade 

e iniciativa, busca a descoberta vocacional, a percepção de oportunidades e a construção de 
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um projeto de vida ideal." (MTC - Metodologia para Gestão do Processo de Formação 

Empreendedora em Universidades - Locus Científico, Vol I,IV, 2007. pp.72-78)) 

• Eder Luiz Bolson disse que "empreendedorismo é um movimento educacional que visa 

desenvolver pessoas dotadas de atitudes empreendedoras e mentes planejadoras". 

• Robert Menezes disse que "Empreendedorismo é a arte de fazer acontecer com motivação 

e criatividade."(Locus Científico, Vol I, IV, 2007. pp. 72-78) 

• Robert Menezes disse que "Ser empreendedor é preparar-se emocionalmente para o 

cultivo de atitudes positivas no planejamento da vida. É buscar o equilíbrio nas realizações 

considerando as possibilidades de erros como um processo de aprendizado e melhoramento. 

Ser empreendedor é criar ambientes mentais criativos, transformando sonhos em riqueza." 

• Louis Jacques Fillion disse que o empreendedor é uma pessoa que imagina, desenvolve e 

realiza visões. 

FONTE: endeavor.org.br/tudo-sobre/empreendedorismo/acesso em 05 de abril de 2017 

3.6  EMPREGABILIDADE  

Empregabilidade tem como definição às novas realidades. Novos empregos 

surgiram, exigindo qualificações dos trabalhadores diferentes das que existiam até então. A 

grande demanda por profissionais com conhecimentos mais específicos elevou o número de 

desemprego, uma vez que os profissionais disponíveis no mercado, não atendiam as 

necessidades reais dos novos empregos. Segundo Pedro Carlos de Carvalho (2006), durante 

o século XX as empresas sofreram mudanças constantes, resultantes de influencias externas 

que afetaram e ainda interferem em seu planejamento, métodos, processos e estratégias, 

fazendo com que elas determinem novas exigências e requisitos para contratação de 

profissionais capacitados e devidamente preparados que contribua decisivamente para as 

suas respectivas operações. Ele ainda ressalta que elas estão se reestruturando rapidamente 

e sempre com o mesmo objetivo de se tornarem mais empreendedoras, competitivas e em 

condições de buscar a adoção de novas tecnologias, para se aproximar cada vez mais dos 

seus clientes e esperam que as decisões necessárias para esse sucesso, sejam tomadas por 

profissionais que tenham acesso à informação e que apresentem muito mais agilidade em 

seus movimentos e em seus desempenhos.  Portanto, as empresas estão sempre à procura 

de profissionais que se diferenciam por suas qualidades humanas e pela agilidade de ampliar 

seus recursos e capacidades potencias sempre.  
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Os profissionais precisam olhar sua carreira com olhos mais críticos, tomando essa 

responsabilidade para si, pois, afinal ele é o “proprietário” deste conhecimento e não as 

organizações. Logo, segurança profissional, hoje, significa conseguir trabalho e remuneração, 

independente de vínculo empregatício. (MINARELI, 1995). Minarelli (2005) reafirma que os 

profissionais devem encarar o mercado de trabalho não como oportunidades de empregos a 

serem ocupados, mas como favorecimento a quem detecta problemas e disponibiliza-se a 

resolução dos mesmos, agregando assim, valor verdadeiro às necessidades das 

organizações. Em consequência obterá trabalho, dinheiro e reconhecimento profissional. 

Hoje, a inovação tornou-se referência para que as organizações consigam ser competitivas, 

desencadeando uma série de mudanças no âmbito empresarial e profissional. 

As empresas dispõem de alta tecnologia e exigem que os seus produtos sejam de 

ótima qualidade com baixo custo de produção. Em virtude destas transformações o mercado 

de trabalho contemporâneo, gera uma demanda por trabalhadores que apresentem uma 

melhor qualificação, construindo assim, uma nova classe de profissionais liberais; causando 

um desequilíbrio entre a oferta e a procura de emprego, obrigando de forma lenta, mas, 

consciente os empregados efetivos, a se preocuparem com a obtenção de novos 

conhecimentos e detenção de novas atribuições e responsabilidades e em contrapartida 

outros profissionais, procurando uma oportunidade para demonstrar suas habilidades e 

desenvolver novas formas e diferenciais para se manterem empregados.   

Com essa evolução, os profissionais que contemplam cargos ou querem mantê-los, 

devem desenvolver características e cabedais de conhecimentos, que condizem com a atual 

situação do mercado, onde o mesmo procura constantemente perfis moldados pela auto 

competência. Tantas mudanças transformam definitivamente o conceito de segurança, hoje. 

Este conceito está ligado á atratividade do prestador do serviço. Para Minarelli (1995, p. 41), 

“o melhor negócio é parar de pensar como empregado e começar a pensar como alguém que 

presta serviços e pode ser solicitado para cumprir determinada tarefa”. As empresas querem 

profissionais com habilidades técnicas, mas com diferenciais que saibam inovar e criar 

alternativas que contribuam para o progresso das organizações, atuando na solução de seus 

problemas, tendo não apenas a capacidade de relacionar-se com pessoas, mas também a 

aptidão de modificar para melhor o ambiente ao qual está inserido.  

Malschitzky (2004) enfatiza que novo mercado de trabalho prolifera-se a solicitação 

de trabalhos temporários, prestadores de serviços autônomos, trabalhadores por dia e por 

hora, liberando os profissionais para conciliarem diversos tipos de trabalhos e interesses 

profissionais. Em meio a estas transformações oriundas da abertura do mercado mundial, 

cria-se uma propensão nas organizações por terceirização e consultorias, facilitando assim, a 



PROJETO NAGILA 

 

CURSO NAGILA    PAG.54 

atuação dos profissionais liberais que, por conveniência, prestam serviços para diversos 

clientes, gerenciando dessa maneira o seu empreendimento intelectual e a sua rede de 

relacionamentos, que lhe propicia sempre vantagens competitivas em uma alta concorrência. 

Diante do apresentado, um profissional deve apresentar um conjunto de habilidades e 

potencialidades para se manter em evidência no mercado de trabalho. 

 Muitas destas habilidades podem ser aprendidas e outras desenvolvidas. Ele deve 

apresentar, dentre outras, a disponibilidade para se adequar aos novos tempos. As portas 

para o mercado de trabalho somente se fecharão para os indivíduos que “virarem as costas” 

para os novos caminhos que se abrem. Portanto, a ocupação de um trabalhador no meio 

empregatício se dá na administração de sua própria carreira, empreendendo as suas 

habilidades e competências, transformando-as em um produto que gere pré-disposição nas 

organizações em obtê-las, associando esse conjunto de referências a um diferencial 

competitivo em relação ao mercado saturado pela concorrência. 

 

3.7 PLANO DE NEGÓCIOS  

Um plano de negócios é um guia para o empreendedor ou empresário. Trata-se de 

um documento onde se descreve um negócio, se analisa a situação do mercado e se 

estabelecem as ações que se irão realizar no futuro, juntamente com as estratégias 

correspondentes para as implementar. 

Deste modo, o plano de negócios é um instrumento que permite comunicar uma ideia 

de negócio para a vender ou para obter financiamento. Também se trata de uma ferramenta 

de uso interno para o empresário, pois permite-lhe avaliar a viabilidade das suas ideias e fazer 

um seguimento da aplicação das mesmas na prática. 

Assim como deve assinalar os objetivos a cumprir, um plano de negócios deve incluir 

o detalhe do plano de ação necessário para os alcançar. Por outro lado, é importante que o 

plano de negócios esteja elaborado de modo a que possa ser atualizado com as alterações 

próprias do dinamismo do mercado e da situação da empresa. 

A elaboração de planos constitui um dos aspectos mais importantes da gestão 

empresarial. O facto de servir de guia é uma espécie de segurança face aos inconvenientes 

que possam surgir durante o trabalho quotidiano, uma vez que oferece possíveis soluções e 

alternativas. 
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Em todos os planos, é importante que o empresário ou empreendedor inclua 

informação verídica, sem falsear a realidade. As previsões feitas sobre lucros do negócio 

devem ser conservadoras, de modo que a sustentabilidade do negócio esteja prevista no 

plano de negócios sem grandes números. Sempre é preferível que as vendas superem as 

previsões do que o contrário. 

Roteiro do Plano de Negócio 

3.1 – Roteiro (resumo) Executivo 
 3.1.1 – Enunciado do Projeto 
 3.1.2 – Empreendedores 
 3.1.3 – Os produtos, serviços e a tecnologia 
 3.1.4 – O mercado potencial 
 3.1.5 – Elementos de diferenciação 
 3.1.6 – Projeção de vendas 
 3.1.7 – Rentabilidade e projetos financeiros 
 3.1.8 – Necessidades de financiamento 
 
3.2 – A empresa 
 3.2.1 – Histórico 
  2.1.1 – Produtos e serviços existentes 
 3.2.2 – Planejamento estratégico 
  3.2.2.1 – Missão e Visão 
  3.2.2.2 – Foco 
  3.2.2.3 – Objetivos 
  3.2.2.4 – Desafios 
  3.2.2.5 – Estratégias Futuras 
 3.2.3 – Descrição legal 
 3.2.4 – Estrutura organizacional 
 3.2.5 – Equipe dirigente 
 3.2.6 – Plano de operações 
  3.2.6.1 – Administração e gestão empresarial 
  3.2.6.2 – Comercial 
  3.2.6.3 – Controle de qualidade 
  3.2.6.4 – Terceirização 
  3.2.6.5 – Parcerias 
  3.2.6.6 – Responsabilidade social e meio ambiente 
 
3.3 – Plano de Marketing 
 3.3.1 – Análise de mercado 
  3.3.1.1 – O setor 
   3.3.1.1.1 – Oportunidades e ameaças 
   3.3.1.1.2 – Pontos fortes e fracos 
  3.3.1.2 – A clientela 
   3.3.1.2.1 – Segmentação 
  3.3.1.3 – Concorrência 
  3.3.1.4 – Fornecedores 
 3.3.2 – Estratégias de marketing 
  3.3.2.1 – Produtos e serviços 
   3.3.2.1.1 – A tecnologia e o ciclo de vida 
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   3.3.2.1.2 – Vantagens competitivas 
   3.3.2.1.3 – Planos de pesquisa e desenvolvimento 
  3.3.2.2 – Preço 
  3.3.2.3 – Distribuição 
  3.3.2.4 – Promoção e Publicidade 

  3.3.2.5 – Serviços ao cliente (venda e pós-venda) 
  3.3.2.6 – Relacionamento com os clientes 

 

3.4 – O Projeto 
 
  3.4.1 – Plano de implementação 
  3.4.2 - Cronograma 

 

FONTE: Conceito de plano de negócios - O que é, Definição e Significado 

http://conceito.de/plano-de-negocios#ixzz4hjo8XvOx 

 

3.8 RESILIÊNCIA  

Resiliência é uma força intrínseca a todos os seres e coisas vivas. É uma conjunção 

de recursos biológicos, recursos psíquicos e de recursos sociais que estruturam a superação 

de situações de adversidades que ameaçam nossa existência. Essa é nossa perspectiva 

psicossomática do Homem resiliente. Como vivemos em “sistemas relacionais” (Barbosa, 

2006) esses recursos se comunicam através de gerações por meio da linguagem, 

perpetuando e renovando processos regenerativos, mitos, crenças, padrões e narrativas, 

organizando e constituindo o Ser Humano (Barbosa, 2006). No Brasil, com todas as suas 

necessidades, a contribuição da resiliência no ambiente de trabalho é significativa. Justificam-

se os esforços realizados quanto às aplicações de resiliência no ambiente de trabalho junto 

aos colaboradores e seus gestores. As pesquisas no Brasil estão crescendo em número e em 

qualidade no âmbito acadêmico juntamente com a compreensão das aplicações no campo 

das empresas. Para a organização do nosso conceito de resiliência em nossas pesquisas 

trabalhamos com o argumento desenvolvido por Aaron Beck, de que as pessoas desenvolvem 

ao longo de suas vidas crenças acerca de suas habilidades em lidar com as coisas que lhes 

acontecem. São crenças e valores estruturantes em uma pessoa. São matrizes responsáveis 

pela organização das ideias mais básicas nas pessoas. Dentro da Psicologia Cognitiva são 

chamadas de Esquemas Básicos de Crenças (Freeman, 1998; Seligman, 2004). Outro 

argumento, e que temos considerado quando examinamos a literatura sobre resiliência 

(Sarma, 2008), é que nós podemos encontrar nas pessoas áreas em que elas se mobilizam 

quando estão vivenciando adversidades, desafios, problemas, enfim, situações onde ocorre 

a necessidade de superação. Essas áreas mobilizam crenças profundas, tais como: a 
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capacidade de resolução de problemas, sentir-se amado, ver-se interessante para outras 

pessoas, administrar-se emocionalmente, lidar com as alterações fisiológicas, entre outras. 

A auto percepção de crenças relacionadas com a resiliência 

 E a intensidade que cada um desses MCDs se apresenta em certo período da vida, 

irá influenciar de forma decisiva os estilos comportamentais, podendo encontrar-se, como já 

referimos, à condição de equilíbrio, de instabilidade ou de rigidez em suas crenças. Trata-se 

da maneira, do jeito como as pessoas crêem que irão se comportar em ambientes, e como 

será seu comportamento quando enfrentarem adversidades no trabalho, na família, na escola 

ou nas diversas relações que assumem. Assim, verificamos nas pesquisas que quanto mais 

o MCD tiver um tipo extremado ou distanciado do ponto que encontramos na população 

estudada como de Segurança, maior será a Vulnerabilidade que a pessoa está acometida, 

seja na dimensão física, emocional, psicológica, profissional ou espiritual.  

Estratégia de enfrentamento do Estresse no Conceito de Resiliência 

Como descrito no tópico anterior não é possível evitar o estresse na vida. A sabedoria 

está em aprender a reconhecê-lo e administrá-lo de tal forma que se possa evitar as suas 

consequências negativas. De outro modo, é balancear o nível de estresse na vida e de haver 

um trabalho para gerir, evitar ou minimizar suas consequências negativas. E, nesse sentido a 

resiliência é uma útil ferramenta. Isso porque, resiliência significa sobreviver em áreas vitais 

como já descrevemos. Então, para que isso possa acontecer é necessário haver flexibilidade 

e equilíbrio – caminhos saudáveis para lidar com situações estressantes e eventos 

traumáticos. 

 Assim, se pode estabelecer algumas relações entre os dois conceitos, descritos 

abaixo:  

-las a 

fim de continuar saudável. Afinal, até rir demais pode matar. 

tresse elevado. Os pilares 

são as condições ambientais que favorecem para que se possa incrementar resiliência ao 

ambiente profissional. 

Para que o ambiente seja mais nutritivo e os Modelos de Crenças Determinantes mais 

adaptados ao contexto de trabalho, presume-se:  
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-

a capacidade de tomar ações decisivas no contexto do trabalho.  

 

ma visão positiva de si mesmo.  

importa a idade aprenda a ler o corpo 

 vida. 

A chave é identificar as formas que possam funcionar bem, como parte da estratégia pessoal para 

promover a resiliência no contexto de trabalho. 

FONTE: BARBOSA, G. Aplicação e interpretação do conceito de resiliência em nossa teoria. Anais do 

11º Congresso de Stress da ISMA-BR. Porto Alegre (RGS): 2011.  
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5.  ANEXO – ORIENTAÇÃO METODOLÓGICA PARA DOCENTE  

Metodologia Projeto NAGILA 

 Trata-se de um projeto elaborado e desenvolvido pelo Instituto IADIS a ser 

exercitado em escola da rede pública de ensino de todo Brasil. Um projeto para inclusão 

social da juventude negra, em três viés de desenvolvimento metodológico: Diagnóstica, 

Formativa e Atitudinal em forma de curso de formação intitulado NAGILA. No período de 

01 (um) ano, dividido em 03(três) módulos de curso, cada módulo os discentes receberam 

um certificado de conclusão com a carga horária relativa ao período do módulo. Serão 

02(dois) encontros semanais, durante 01(um) ano, considerando o período de recessos 

escolar da instituição local. Que por sua vez será somado a 02(duas) aulas externas de 

4(quatro) horas cada aula em visita a Universidade Pública para conhecer o campus 

universitário e, visita a uma indústria ou fábrica da região para conhecimento dos jovens 

em processos produtivos aplicados a vida profissional, totalizando ao fim das atividades de 

01(um) ano a carga horária de 200 (duzentas) horas de curso, sendo as fases 

detalhadamente: 

 1. Diagnostica: este módulo dará um curso de formação de histórica pautada nos 

conhecimentos sociológicos, antropológicos do recorte colonial e pós-colonial tratando da 

situação que os negros foram submetidos. É necessário um recorte histórico traçando uma 

linha histórica dos problemas étnicos raciais no Brasil desde a chegada dos Europeus ao 

Brasil, o massacre dos índios e a vinda dos africanos escravizados e todo o processo e 

consequências da eugenia, teoria do branqueamento e falso minto da democracia racial 

no Brasil até a contemporaneidade, conhecimentos das experiências de outros Estados e 

países na luta e conquistas das ações afirmativas e combate ao racismo na escola, temas 

como processo histórico de colonização do Brasil entre eles: Diversidade Cultural; 

Escravização e consequências históricas; Eugenia por Oliveira Viana com a teoria do 

branqueamento; Democracia Racial no Brasil; Consequências da democracia racial no 

Brasil; Casa grande senzala a crítica às interpretações do Brasil por Gilberto Freyre; 

Racismo e suas vicissitudes: sedimentação étnica x hibridismo; Identidades na 

contemporaneidade. Consequências psicossociais do racismo para crianças e 

adolescentes.  

2. Formativa: este módulo do curso será voltado para as questões de movimentos 

sociais e escola, levantamento histórico do movimento negro suas reivindicações, 

conquistas, cotas, políticas de ações afirmativas, negros e universidade. Nesta etapa do 

projeto é bom que os alunos conheçam uma Universidade Pública em aula prática 

conhecendo o campus, deslumbrando sua introdução no ensino superior, sabendo que são 

capazes de atingirem essa meta. 

 3. Atitudinal: este módulo do curso será voltado para às ações e conhecimentos 

práticos para o início da vida profissional da juventude negra será abordado temas como 

racismo institucional, assédio moral, cotas para concursos, endomarketing, confecção de 

currículo, jogos coorporativos, resiliência profissional, empregabilidade e 

empreendedorismo, conhecimentos e habilidades importantíssimos a serem desenvolvidas 

pelo juventude negra no seu empoderamento psicossocial, profissional e acadêmico. Será 

aplicada metodologia de forma lúdica, prática com fóruns de debates, cine debates, peças 
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teatrais, seminários e aulas expositivas que contemplem os conteúdos propostos ao fim de 

cada módulo, concluindo em uma cerimônia para entrega de certificados de conclusão do 

módulo. No período de um ano o projeto terá três momentos importantes para mobilizar as 

comunidades escolares e adjacentes. Aqui se aplica o evento “Festival Multicultural 

NAGILA” (conforme ANEXO 1.A) atividades práticas, organizadas pelos alunos com 

apresentações culturais diversas que exalta a cultura e identidade negra no Brasil, com 

danças, músicas, poesias, peças teatrais entre outras, este evento é aberto para toda 

comunidade escolar e do entorno promovendo a interação social com a temática. Aqui se 

aplica o evento “Feira de Empreendedorismo NAGILA da Juventude Negra” (conforme 

ANEXO 1.B) para apresentar o papel do cidadão na sociedade seu protagonismo local e 

fatores econômicos de desenvolvimento a favor de diversos setores da cidade, os alunos 

irão demonstrar seus produtos e serviços criados como incentivo a inovação e tecnologia, 

dialogando com empreendedores locais e empresários sobre novas formas de 

empreender, de forma sustentável, criativa e promissora, para gerar resultados 

excepcionais, colocando em ação os conhecimentos do módulo Atitudinal, este evento é 

aberto para toda comunidade escolar e do entorno promovendo a interação social com a 

temática. No término do projeto aplica-se o evento o “Fórum NAGILA para Equidade Racial 

da Juventude Negra” (conforme ANEXO 1.C) com presença de convidados, como 

professores da Universidade palestrando para os concluintes do Curso de Formação 

NAGILA e convidados, entrega do certificados, apresentações dos alunos em forma de 

mesa redonda debatendo com professores temas no contexto das relações étnico-raciais, 

relatos de experiência dos alunos sobre o projeto NAGILA em sua formação, este evento 

é aberto para toda comunidade escolar e do entorno promovendo a interação social com a 

temática.  

É importante registrar a participação do público participante do curso NAGILA por 

meio de Ata-questionário de presença (conforme ANEXO 1.D) em todas as aulas dos 

módulos aplicado em sala de aula para fazer observação da declaração étnica dos 

participantes ao longo do projeto e compor dados para eventuais análises. 

Caríssim@s professor@s, o Instituto IADIS por meio de sua equipe de 

Pesquisadores Professores disponibiliza aqui a metodologia do Projeto NAGILA e o 

material didático elaborados exclusivamente pelo Instituto IADIS e nos colocamos a 

disposição para maiores esclarecimentos e possíveis visitas de nossa equipe a sua escola. 

Ressaltamos que o material aqui ofertado gratuitamente é um subsidio de apoio didático 

composto de bibliografias relevantes coletadas e lançadas na Apostila Curso NAGILA para 

provocar sua caminhada na temática proposta no Projeto NAGILA na sua sala de aula, 

considerando que a aprendizado não se esgota nesse instrumento por si só, sendo este 

um dos instrumentos de caráter facilitador, que também é passivo de aperfeiçoamento 

como todo e qualquer material de apoio, visto que a construção do conhecimento é algo 

sempre em evolução... 

Forte abraço dos colegas Pesquisadores Professores do Instituto de Apoio ao 

Desenvolvimento e Inclusão Social – IADIS.   

Boas Aulas! Bom Curso NAGILA! 
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