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ÉTICA E CIDADANIA
O que é Ética e Cidadania
O significado de Ética e Cidadania gira em torno do agir bem enquanto cidadão e
enquanto pessoa. São conceitos que devem estar na base de qualquer espécie de
sociedade humana. Eles têm a ver com as atitudes tomadas pelos indivíduos e como
eles interagem em sociedade, ou seja, como se tratam e convivem.
Ética é o nome escolhido para um ramo da filosofia que se dedica a estudar conteúdos
morais, ou seja, aquilo que é referente à retidão do caráter humano, o que é certo.
Cidadania, assim como sua origem latina, diz respeito ao cidadão, aos direitos e
deveres aos quais está sujeito em uma vida em sociedade. Assim como ética, cidadania
também tem a ver com agir de maneira correta.
Cidadania também tem a ver com nacionalidade, pois cada país possui diferentes
direitos e deveres do cidadão. É possível ter cidadania dupla, o que quer dizer ter a
cidadania do país onde nasceu e de algum outro, no qual more ou de onde tenha tido
família imigrante. Basta um processo judiciário.
No Brasil, os direitos e os deveres dos cidadãos são expressos na Constituição Federal
e deve buscar sempre fazer cumprir o texto constitucional, para que as pessoas possam
ter uma vida digna.
A cidadania é um conceito que é bipartido, ou seja, dividido em dois: cidadania formal e
cidadania substantiva. A cidadania formal diz respeito à nacionalidade da pessoa e ao
pertencimento desta pessoa à determinada nação, em geral a nação na qual nasceu. Já
a cidadania substantiva é um conceito mais amplo e está relacionado a direitos sociais,
direitos políticos e direitos civis. Os três devem ser plenamente assegurados.
Via de regra, a cidadania nos países tem tendência a sempre se modificar para melhor,
de acordo com direitos políticos conquistados, melhora no tratamento social entre
cidadãos e maior consciência civil. A cidadania só estará em uma forma definitiva
quando não houver mais desigualdade e todas as pessoas de determinada sociedade
puderem viver em harmonia.
A relação entre ética e cidadania é bastante próxima, pois a ética costuma ser uma
forma de guiar a cidadania presente e, ainda, uma forma de nortear a luta pelos direitos
e condições que ainda precisam ser conquistados.
A ética e a moral são a base para o desenvolvimento de uma cidadania consciente e
justa.

Adaptado de: http://www.meusdicionarios.com.br/etica-e-cidadania. Acesso em 11.10.16.
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100 anos de samba: Conheça as raízes do gênero musical que
se tornou símbolo nacional
Carolina Cunha | Novelo Comunicação
15/04/2016

"Quem não gosta de samba bom sujeito não é", diz o refrão de uma famosa música
brasileira. O samba é considerado o ritmo mais popular do país. Você sabia que em
2016 o samba completa 100 anos?
A data remete ao primeiro samba oficialmente registrado no país na Biblioteca Nacional.
A música “Pelo Telefone” foi registrada em 1916 por Donga (1890-1974), mas foi
composta coletivamente na casa de Tia Ciata (ver abaixo). Com essa música, a palavra
samba também apareceu pela primeira vez no selo de um disco de vinil.
“Pelo Telefone” é considerado um maxixe (ritmo fruto da fusão da polca europeia com o
lundu de origem africana), mas que entrou para a história como o primeiro samba oficial
do país. Apesar disso, muitos outros sambas foram compostos antes de "Pelo
Telefone".
Herdeiros de Tia Ciata
No início do século 20, o Rio de Janeiro era um lugar efervescente. A República
acabara de se proclamada e o país vivia os primeiros anos após a Abolição da
Escravidão (1888). A cidade crescia e se modernizava, atraindo uma massa de
trabalhadores negros e migrantes vindos de diversas regiões do país.
Na zona portuária da capital carioca, destacava-se a região da Pedra do Sal,
considerada berço do samba carioca. Desde o século 18, funcionava no local um
mercado de escravos, o Cais do Valongo, que entre 1769 e 1830 foi porta de entrada no
Brasil para 500 mil escravos oriundos da África. No século 19, escravos vindos do
Nordeste também desembarcam na cidade para trabalhar nas plantações de café do
Vale do Paraíba e no interior paulista.
Após a Abolição, os escravos alforriados foram marginalizados e não houve uma
política de integração dos libertos. Muitos foram viver nos arredores da Praça Onze e da
Pedra do Sal, local em que já existiam remanescentes de um quilombo. Soldados
negros, egressos da Guerra do Paraguai, também foram viver nos morros próximos.
Essa comunidade negra de diferentes origens passou a ser conhecida como “Pequena
África”, onde hoje ficam os bairros de Santo Cristo, Saúde e Gamboa.
Era na Pedra do Sal, local simbolizado por uma rocha, que estivadores começaram a se
reunir em rodas para cantar e dançar. Ali também eram realizadas rodas de capoeira e
surgiram os primeiros ranchos carnavalescos, afoxés e rodas de samba.
A cultura afro-brasileira se formou a partir da cultura trazida pelos escravos com a
mistura de influências europeias. Os batuques estavam presentes nas fazendas
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coloniais e em festas religiosas, em manifestações afro-brasileiras como o jongo, a
umbigada, o tambor de criola e a congada.
Os gêneros musicais considerados ancestrais diretos do samba são o lundu e o maxixe,
que ficaram muito populares no final do século 19 e no começo do século XX. O lundu
trazia músicas com letras bem-humoradas e uma dança com caráter sensual. O maxixe
usava flauta, violão e cavaquinho em sua formação e influenciou a criação do chorinho.
Um dos grupos mais numerosos de migrantes no Rio de Janeiro eram os negros que
chegavam da Bahia. Um grande fluxo de baianos foi viver em volta do cais e nos
cortiços e velhas casas do centro, onde a moradia era mais barata e os homens podiam
buscar emprego como estivadores.
As famílias baianas se organizavam em torno de tradições religiosas iorubás e sob a
liderança de mães e pais de santo que criaram seus candomblés em casas da Pequena
África. O famoso terreiro do babalorixá João Alabá atraia gente de toda a cidade. Esses
centros desempenharam um papel fundamental para fortalecer a organização social
daquela comunidade negra.
As mulheres baianas eram conhecidas como “tias” e se destacavam pela rede de
relações e pelo apoio que prestavam à comunidade e às famílias que chegavam ao Rio.
Muitas eram donas de pensões e vendiam comida para os trabalhadores. Nos terreiros
das casas das tias baianas aconteciam os ritos e celebrações religiosas, mas também
festas que só terminavam na manhã seguinte.
Outra base de formação do samba carioca foi o samba de roda baiano, trazido pelos
migrantes baianos. Com origem no século 19 no Recôncavo baiano, o samba de roda é
uma manifestação cultural em que os homens tocam e as mulheres dançam uma de
cada vez, ocupando o centro da roda.
Existe ainda o formato em que o casal ocupa o centro da roda, acompanhados por
canções e palmas. Os músicos tocam tamborins, cuícas, pandeiros, violas, reco-recos e
agogôs. Acredita-se que o gênero teria surgido inspirado pelo “semba”, ritmo africano.
Os baianos também estavam à frente dos ranchos negros, que promoviam festas em
datas religiosas com batuques, danças e cortejos pelas ruas do centro do Rio de
Janeiro. Os chamados “ranchos” são considerados importantes para a origem dos
desfiles de carnaval e podem ser comparados aos atuais blocos carnavalescos, com
fantasias e enredos próprios.
Uma das baianas mais famosas foi Hilária Batista de Almeida, a Tia Ciata. Nascida em
Santo Amaro da Purificação, ela foi mãe de santo, costureira e doceira. Vendia quitutes
e doces no tabuleiro pelas ruas do centro. Em sua casa na Praça Onze, Tia Ciata
atuava como uma verdadeira agitadora cultural e promoveu lendários bailes que atraiam
visitantes de diferentes partes da cidade e que formaram uma nova geração de músicos
cariocas.
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O samba passou a usar inovações melódicas e instrumentos musicais como a flauta, o
cavaquinho e o violão, instrumentos que vão fundar a base do chorinho. Na sala de Tia
Ciata, o choro e o maxixe eram tocados por grupos instrumentais. No quintal,
aconteciam as rodas de samba num formato mais livre.
A palavra samba era utilizada inicialmente como sinônimo de festa e não como um
gênero musical: “Vamos a um samba na casa de Tia Ciata”. As letras nasciam nas
rodas e os versos eram improvisados por todo o grupo, com o público marcando o ritmo
na palma das mãos. Ainda não existia o rádio e essas festas também serviam para
divulgar sambas novos.
Pela casa de Tia Ciata, passaram grandes nomes da música negra brasileira como
João da Baiana, Pixinguinha, Sinhô e Donga, considerados por muitos sambistas como
os grandes mestres do gênero. Em 1916, reunidos na casa da Tia Ciata, Donga e
outros músicos compuseram “Pelo Telefone” em uma roda de samba.
A morte de Tia Ciata, em 1924, é considerada como o símbolo do fim de uma época - o
nascimento do samba carioca. Mas a Pedra do Sal se tornou um tradicional ponto de
encontro de sambistas e admiradores deste estilo musical e hoje é um dos principais
locais de memória e resistência da cultura afro-brasileira.
Em 1928 é fundada, no Rio de Janeiro, a "Deixa Falar", considerada a primeira escola
de samba da história. Ela deu origem à atual Escola Estácio de Sá. Seus integrantes
são considerados pais do formato clássico do samba - com ritmo mais dançante (menos
influenciado pelo maxixe) e introdução do uso de cuíca, surdo e tamborim no ritmo.
A partir de 1930, o samba conquistaria espaço no mercado cultural e passa a tocar em
rádios até se tornar popular e ser difundido por todo o país. Nas próximas décadas,
outros gêneros seriam criados a partir do samba, como partido-alto, pagode, sambaenredo, samba-rock e a bossa nova.
O samba abriu as portas para que a música, abertamente negra, fosse aceita no cenário
cultural. Com o tempo, o samba passou a ser um dos maiores símbolos da identidade
brasileira, assim como o futebol e o carnaval.
A origem da palavra samba
A palavra “samba” é de origem africana. Seu primeiro registro no Brasil remonta ao ano
de 1838, na revista “O Carapuceiro”, de Pernambuco. No entanto, ainda não existe um
consenso entre os historiadores sobre suas possíveis origens. Segundo o pesquisador
Nei Lopes, seria a etnia quioco, na qual samba significa brincar, divertir-se como cabrito.
Há quem diga que vem do quimbundo “semba”, com o significado de “umbigo” ou
“oração”. O quimbundo é uma língua banto falad a na Angola. Para muitos povos
bantos, a música era um elemento religioso e a umbigada se referia a danças sagradas,
em uma espécie de ritual de fertilidade e conexão com as forças do universo.
No Brasil, o batuque de umbigada é uma forma de dança e música que se desenvolveu
partir do século XVI, trazido pelos escravos de origem banto, povos vindos de regiões
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como o Congo e Angola. O batuque é caracterizado pela troca de umbigadas entre os
casais participantes, dispostos em fila, dançando ao som do toque de tambores.
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Adaptado
de:
http://vestibular.uol.com.br/resumo-das-disciplinas/atualidades/100-anos-desamba-conheca-as-raizes-do-genero-musical-que-se-tornou-simbolo-nacional.htm. Acesso em
04.06.16.

O samba comemora 100 anos em 2016.
Faça uma viagem pela história do gênero que é a cara do Brasil
De Donga e Noel Rosa a Fundo de Quintal e Casuarina, conheça alguns artistas e composições
fundamentais na trajetória das batucadas | Maíra de Deus Brito

É estranho imaginar que o samba, um gênero tão brasileiro, só foi oficializado há 100
anos. Em novembro de 1916, Ernesto dos Santos, o Donga, registrou o primeiro samba
na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, “Pelo Telefone”, e entrou para a história.
Polêmicas à parte (dizem que a música era uma criação coletiva, feita na casa da Tia
Ciata), o episódio foi muito importante para o processo de profissionalização dos
compositores do gênero.
Em comemoração a essa data tão importante, o réveillon de Copacabana (RJ) começou
2016 com apresentações de vários sambistas e com um trecho do musical “Sambra” ,
que reconta as histórias do samba. Em São Paulo, outra montagem promete celebrar o
centenário em alto estilo. “Cartola – O Musical” fará um panorama dos principais
momentos da vida de Angenor de Oliveira, ícone da Estação Primeira de Mangueira. O
projeto foi idealizado por Jô Santana. A direção é de Roberto Lage e a dramaturgia de
Arthur Xexéo.
Em Brasília, ainda não foi anunciado nenhum evento para lembrar a data. Enquanto as
comemorações não chegam, o Metrópoles selecionou artistas fundamentais na história
do gênero musical. Confira:
Década de 1910
Em 1916, Donga registrou o primeiro samba, “Pelo Telefone”, da Biblioteca Nacional. A
música mostra o cotidiano no Rio de Janeiro daquela época e faz duas homenagens: ao
jornalista Mauro de Almeida, “O Peru dos Pés Frios”, e ao boêmio Noberto do Amaral
Júnior, o “Morcego”:
Década de 1920
José Barbosa da Silva, o Sinhô, ficou conhecido como o “rei do samba”. O cantor e
compositor carioca teve vários sucessos, entre eles “Quem São Eles?”, “Fala Baixo” e
“Jura”. A última foi regravada por Zeca Pagodinho. Um dos registros emblemáticos é a
versão de Aracy Cortes, em 1929:
Década de 1930
A música deu início à famosa polêmica entre Wilson e Noel Rosa, em 1933. O Poeta da
Vila não gostou nenhum pouco da exaltação à malandragem e compôs ”Rapaz
Folgado”. O quiproquó rendeu vários sucessos, como “Mocinho da Vila”, “Conversa
Fiada” e “Feitiço da Vila”.
Década de 1940
A dupla Ataulfo Alves e Mário Lago — conhecida pelo sucesso “Ai Que Saudade da
Amélia” — também ganhou destaque com o samba “Atire a Primeira Pedra”, de 1944. A
composição está no musical “É com Esse que Eu Vou”.
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Década de 1950
Foi o auge do samba-canção. Dolores Duran foi uma das principais representantes
dessa ramificação do samba, que também teve como destaque Lupicínio Rodrigues. “A
Noite do Meu Bem”, conhecida na voz de Dolores, é o título do livro recém-lançado que
resgata as memórias daquele período.
Década de 1960
O Zicartola, bar e restaurante do mestre Cartola e da esposa dele, dona Zica, foi um
marco na trajetória do samba. O estabelecimento funcionou apenas de 1963 a 1965,
mas reuniu, nesse pouco tempo, o anfitrião, Nelson Cavaquinho e Zé Keti, entre outros
bambas. O local também promoveu o encontro desses artistas com uma nova geração,
como Paulinho da Viola e Nara Leão.
Década de 1970
Enfim, foi a vez das mulheres conquistarem o topo nas paradas radiofônicas. O trio de
cantoras – formado por Alcione, Beth Carvalho e Clara Nunes – conquistou todo o país.
“Não Deixe o Samba Morrer”, “Vou Festejar” e “Conto de Areia” são, até hoje, músicas
que não podem faltar nas rodas de samba.
Década de 1980
O LP de estreia do grupo Fundo de Quintal, “Samba É Fundo de Quintal” (1980),
chamou a atenção por trazer novidades para o gênero. O uso do banjo, do tantã e do
repique de mão nas batucadas era inédito até então. Criado no Cacique de Ramos, o
grupo teve integrantes que se tornaram compositores de destaque, como Almir Guineto,
Arlindo Cruz, Jorge Aragão e Sombrinha.
Década de 1990
Por volta de 1998, surgiu na Lapa carioca um movimento que revitalizou o local. Antes
abandonado, o lugar tornou-se passagem obrigatória para quem gosta de samba.
Teresa Cristina e Grupo Semente, Pedro Miranda, Marcos Sacramento e Moyseis
Marques são alguns frutos desse renascimento da Lapa.
Década de 2000
Após a explosão do pagode, muitos artistas decidiram ir contra a maré e resgatar o
samba tradicional. Entre eles, está o grupo carioca Casuarina, que tem uma carreira
marcada por hits autorais e por regravações de importantes compositores, como
Roberto Silva e Aluísio Machado.
Década de 2010
Tempos modernos, internet e samba sem fronteiras. Os representantes do gênero de
outros estados ganharam mais reconhecimento. Em Recife, Karynna Spinelli chama
atenção pelo repertório afro. Parente de Ary Barroso, Alexandre Rezende dá
continuação ao legado mineiro. Em Brasília, Renata Jambeiro comprova que o cerrado
também é solo fértil para as batucadas.
Adaptado de: http://www.metropoles.com/entretenimento/musica/o-samba-comemora-100-anosem-2016-faca-uma-viagem-pela-historia-do-genero-que-e-a-cara-do-brasil. Acesso em 03.06.16.
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Cauby Peixoto morre aos 85 anos em São Paulo
Internado desde o dia 9, cantor foi vítima de complicações por conta de uma pneumonia.
Informação foi confirmada por sua assessoria de imprensa.
Thaís Sant'Anna | EGO, em São Paulo
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O cantor Cauby Peixoto morreu na noite deste domingo, 15, por volta das 23h50, em
São Paulo. O artista, que tinha 85 anos, estava internado no hospital Sancta Maggiore,
no Itaim Bibi, e a informação foi confirmada ao EGO por sua assessoria de imprensa. "É
verdade, infelizmente. Em breve, soltaremos um comunicado oficial com todas as
informações", disse o responsável.
Segundo a assessoria de imprensa do hospital, a morte do cantor foi causada por
complicações por conta de um quadro de pneumonia. Ele estava no centro médico
desde o último dia 9. O velório de Cauby será realizado no salão nobre da Assembleia
Legislativa do Estado de São Paulo a partir das 9h.
Na página oficial de Cauby no Facebook, foi colocado um comunicado sobre a morte do
músico: "Com muita dor e pesar informamos aos amigos e fãs que nosso ídolo Cauby
Peixoto acaba de falecer às 23:50 do dia 15 de maio. Foi em paz e nos deixa com
eterna saudades. Pra sempre Cauby!".
Última entrevista
Na sexta-feira, 13, foi ao ar uma entrevista que Cauby concedeu ao "Vídeo Show", na
Globo. Durante a conversa, ele aparentava estar bem de saúde e relembrou a época

em que as fãs rasgavam suas roupas. O programa também promoveu o encontro de
Cauby com o cantor Gabriel Diniz, que se inspira no estilo do artista.
Shows cancelados
Em setembro de 2015, Cauby chegou a cancelar um show por conta de uma gripe. Sua
assessoria, na ocasião, garantiu que não era nada grave. "A gripe que anda derrubando
muita gente por aí é a grande culpada pelo cancelamento do show que Cauby Peixoto
faria no Teatro Rival Petrobras, neste sábado, dia 12. O cantor de 85 anos, que mora
em São Paulo, não foi autorizado pelo médico a viajar com a saúde debilitada", avisava
o comunicado.
Em março de 2015, ele passou um período internado no hospital Santa Isabel, na Santa
Casa de Misericórdia, na capital paulista, mas sua empresária, Nancy Lara, garantiu
que ele estava apenas fazendo exames de rotina: 'Ele está ótimo e daqui a pouco volta
a trabalhar', disse ela ao EGO sexta, 6 de março.
De acordo com a assessoria de imprensa do hospital, Cauby estava internado há três
semanas, o que foi negado pela empresária na ocasião. "O Cauby tem todo o direito de
ter sua vida pessoal preservada", disse Nancy. Dias antes, o assistente da empresária
também havia tranquilizado os fãs sobre o estado de saúde do cantor. "Ele está super
bem. Cauby está internado para fazer check up como faz todos os anos. Como ele já é
de idade, é complicado ir e voltar do hospital. No ano passado foi a mesma coisa", disse
Celso, que desmentiu notícias veiculadas nos últimos dias.
O intérprete do clássico “Conceição” tinha 85 anos de idade e 65 de carreira e nunca se
casou ou teve filhos.
Em fevereiro de 2014, Cauby comemorou com uma grande festa a chegada dos seus
83 anos. O cantor reuniu amigos na noite em uma casa de festas em Mauá, em São
Paulo. Sidney Magal, Moacyr Franco e a dupla Pepê e Neném estavam entre os
convidados que foram pessoalmente dar os parabéns ao aniversariante.
Carreira
Cauby Peixoto iniciou sua carreira na década de 1950. Gravou seu primeiro disco em
1951, mas começou mesmo a chamar a atenção quando conheceu Edson Collaço
Veras, o Di Veras, em 1954. O empresário, que morreu em 2005, foi responsável pelo
marketing da carreira do cantor e inventou noivados e histórias que fizessem com que
ele não saísse das páginas dos jornais, além de bolar os trajes, o repertório e maneira
de Cauby agir perante o público.
De acordo com o site oficial do cantor, foram 49 álbuns lançados e dezenas de
sucessos, entre originais e reinterpretações, como “Conceição”, “Blue Gardênia”, "A
pérola e o rubi”, “Tarde fria", "Lábios que eu beijei", “Solidão”, “A noiva”, “Molambo”, “É
tão sublime o amor”, "Bastidores", de Chico Buarque, e "New York, New York”, famosa
na voz de Frank Sinatra.
Cauby também conquistou fama internacional. Em 1959 chegou a ser chamado de
‘Elvis Presley brasileiro’ pela revista “Time” e gravou um álbum em inglês, com nome
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artístico de Ron Coby. Sua música “Blue gardênia" foi tema do filme de Hollywood de
igual título, que lhe abriu as portas para o estrelato. Ele também ficou conhecido na
Itália, onde venceu, em 1970, o Festival de San Remo com a canção "Zíngara".
Em 1964, abriu a famosa boate Drink, no Leme, em Copacabana, ao lado dos irmãos
Moacyr, pianista; Arakén, trompetista; e Andyara, cantora; apresentando-se em seu
palco por quatro anos.
Sua grande parceira de palco foi sua amiga Ângela Maria, com quem gravou três
discos, “Ângela e Cauby”, “Ângela e Cauby ao vivo", e “Reencontro”
Em 1995, Cauby gravou pela Som Livre o CD "Cauby canta Sinatra" ao lado de grandes
nomes da MPB como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, Zizi Possi, e de uma
estrela internacional, Dionne Warwick, interpretando clássicos da carreira do cantor
norte americano.
Em 1980, Cauby grava o LP "Cauby! Cauby!", em comemoração aos seus 25 anos de
carreira. No disco, destaque para a gravação de "Bastidores", de Chico Buarque e
"Loucura", de Joanna e Sarah Benchimol. A música título do disco foi composta
especialmente para ele por Caetano Veloso e a partir de então, voltou a receber
convites para se apresentar em palcos de maior prestígio.
Cauby, o mito
Ao completar 80 anos de vida e 60 de carreira, Cauby lançou seu último trabalho: um
box comemorativo intitulado "Cauby, o Mito" com 3 CD's, sendo um com músicas dos
Beatles ("Caubeatles") o segundo em conjunto com o violonista Ronaldo Rayol ("A Voz
do Violão"” e o terceiro, “Cauby ao Vivo – 60 anos de música", com registros de show
captado nos dias 9 e 10 de abril/2011 ao lado de convidados como Ângela Maria, Fafá
de Belém, Agnaldo Rayol, Emílio Santiago, Agnaldo Timóteo e Vânia Bastos.

Adaptado
de:
http://ego.globo.com/musica/noticia/2016/05/cauby-peixoto-morre-aos-85anos.html. Acesso em 03.06.16.
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20 Anos sem Renato Russo
Ele está no meio de nós. Vinte anos após sua morte, a obra de Renato Russo guarda uma fúria
santa que permanece relevante, mesmo esticada em nome do lucro. O G1 mostra o poder de
duas décadas de nostalgia, explica por que Renato Russo é atual e mostra onde reencontrá-lo:
na livraria, num site de streaming, no cinema, no palco, no museu... De quebra, o mergulho no
passado/presente tem um trecho exclusivo de gravação inédita dele.
11.10.2016

20 DISCOS EM 20 ANOS
O ritmo de lançamentos da obra de Renato Russo e da Legião Urbana é maior agora,
depois da morte do cantor, do que enquanto ele era vivo.
RENATO RUSSO É ATUAL
Não tivesse saído de cena há exatos 20 anos, Renato Russo (1960 – 1996) poderia
estar festejando hoje 56 anos de vida. Seria um senhor que, provavelmente, já não
encarnaria o líder messiânico do rock brasileiro. Até porque esse tal de rock brasileiro
anda confinado em guetos do mercado e já não fala para amplas multidões como nas
décadas de 1980 e 1990, o tempo de Russo. Mas nossos ídolos ainda são os mesmos
e, por isso mesmo, os 20 anos de morte do mentor da Legião Urbana estão sendo
lembrados.
Um dos motores do universo pop, a indústria da saudade foi acionada para produzir
caixa com reedições dos álbuns da obra solo, disco-tributo com gravações de músicas
de Russo por nomes da cena indie, livro (a inédita biografia da fictícia The 42nd Street
Band, escrita por Russo na adolescência), musical de teatro (de volta à cena no Rio) e
megaexposição prevista para ser inaugurada ano que vem, em São Paulo.
Renato Russo partiu aos 36 anos, mesma idade com que a também cultuada cantora
Elis Regina (1945 – 1982) morreu. Não saiu de cena com os míticos 27 anos de outros
ídolos, mas morreu jovem o suficiente para ter nome e obra cristalizados na memória
afetiva do Brasil que ouve algo mais do que sertanejo, forró eletrônico e funk.
Como artista bom é artista morto que gera lucros para essa indústria da saudade,
coletâneas, discos ao vivo da Legião Urbana e outros projetos póstumos (como CDs de
duetos e disco com sobras de estúdio) têm sido desovados no falido mercado com
periodicidade regular desde 1997. Muitos têm valor documental. Alguns conseguem
agregar valor artístico. Contudo, nenhum alterou o status da obra de Renato Russo,
dentro e fora da Legião Urbana.
Na obra solo, Russo expôs face mais pessoal e passional. "The Stonewall celebration
concert" (1994) é álbum que ainda emociona gays de todas as gerações por celebrar o
orgulho do amor entre dois homens. Orgulho que Russo foi descobrindo e cultivando na
medida em que foi saindo do armário, primeiramente na esfera privada e, aos poucos,
na esfera pública.
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"Equilíbrio distante" (1995), segundo e último álbum da discografia solo lançada por
Russo em vida, já sinaliza no título as inquietudes de artista guiado por amores e
tormentos, gozos e culpas. É um disco de canções italianas que dá a pista do que
Russo poderia estar gravando hoje, aos 56 anos, se ainda continuasse em cena. Artista
de temperamento imprevisto, movido a paixões, Russo podia gostar de uma banda
inglesa de pós-punk como P.i.L com o mesmo fervor com que cultuava uma música do
repertório da fabricada boyband Menudos.
Talvez por ter refletido tanto a alma inquieta na música que compôs, Renato Russo vive.
A morte precoce o impediu de desvirtuar – quem sabe? – obra que permanece
imaculada, quase santificada, por ser verdadeira, calcada nos princípios éticos do amor
e da política. Mas honesta o suficiente para apontar o dedo para os burgueses sem
religião com fúria santa. Filho da revolução, Renato Russo fez a própria revolução
nessa obra que, mesmo esticada ao extremo em nome do lucro, se conserva relevante
e, sobretudo, atual.
(Por Mauro Ferreira)

RENATO EM DISCO E STREAMING
A produção solo de Renato será reunida em um box comemorativo com cinco discos,
que chega às lojas em 21 de outubro. Serão relançados “The Stonewall celebration
concert” (1994), “Equilíbrio distante” (1995), “O último solo” (1997), “Presente” (2003) e
“Duetos” (2010). “A junção de trabalhos tão diversos em um só volume serve para
comprovar que, como nas músicas da Legião, Renato continua cantando em primeira
pessoa – mesmo ao interpretar versos escritos por outros compositores”, diz o texto de
apresentação do material, escrito por Carlos Marcelo, biógrafo do artista.
Na mesma data, será lançada em plataformas de streaming e para download uma faixa
inédita do músico: uma versão roqueira de “Il mondo degli altri”, gravada originalmente
para “Equilíbrio distante”, mas que ficou fora do disco porque Renato achou que a
canção destoava do resto do repertório. A faixa foi resgatada pelo coprodutor do álbum,
Carlos Trilha. Em 1997, ela apareceu com arranjo romântico no póstumo “O último
solo”.
Outro lançamento é "Viva Renato Russo 20 anos", disco com homenagens de bandas
novas de todo o Brasil que sai neste mês. A produção foi tocada pela Legião Urbana
Produções Artísticas, empresa do filho de Renato, Giuliano Manfredini, que cuida da
sua obra. O álbum já está disponível para streaming e ganha versão física brevemente.
RENATO NO MUSEU
Um projeto de exposição sobre Renato Russo no Museu da Imagem e do Som de São
Paulo (MIS) foi aprovado para captar até R$ 3 milhões pela Lei Rouanet. No projeto, o
MIS diz que a exposição ocorrerá de julho a setembro de 2017. O museu já tinha
divulgado que vai realizar a exposição em 2017. Ao G1, o MIS diz que previsão de
abertura é mesmo em julho, mas ainda não fechou a data exata.
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RENATO NA LIVRARIA
Dois livros assinados por Renato Russo foram lançados depois da morte do cantor. O
mais recente é “The 42nnd St. Band – Romance de uma banda imaginária” (Companhia
das Letras), que acaba de sair. Foi escrito quando Renato tinha entre 15 e 16 anos e
sofria de epifisiólise, doença óssea que o obrigou a usar cadeira de rodas. Recluso no
quarto, escreveu em inglês e ao longo de 1975 e 1976 a história sobre de futuros astros
do rock que se juntaram em Londres da década de 1970. O material foi reunido na obra,
com organização de Tarso de Melo e tradução de Guilherme Gontijo Flores.
Há evidentes semelhanças entre a trajetória da 42nd St. Band e a da Legião Urbana, a
começar pelo sobrenome artístico do músico e autor. O líder da banda imaginária era
Eric Russell, homenagem a Bertrand Russell e a Jean-Jacques Rousseau. "Em Russell,
há o mesmo espírito de liderança, criatividade e paixão pela arte que sempre vimos em
Renato", diz a apresentação do livro. "É incrível como muito do que faria na criação da
Legião Urbana tem a ver com os rumos da banda imaginária. Alguns títulos de música,
como 'Aloha', já estão anunciados aqui."
Já no ano passado, foi lançado “Só por hoje e para sempre – Diário do recomeço”
(Companhia das Letras), com o diário que Renato manteve entre abril e maio de 1993,
período em que ficou internado em uma clínica para se tratar do vício em álcool e
drogas.
RENATO NO PALCO
Dez anos depois de estrear pela primeira vez, “Renato Russo – O musical” volta para
temporada no Theatro Net, no Rio, com sua equipe original. A peça narra a trajetória
desde a juventude punk em Brasília até o sucesso da Legião, passando pelos
problemas com drogas e o período que passou em uma cadeira de rodas. A banda Arte
Profana ilustra a história com 22 canções. Depoimentos, reportagens, entrevistas,
relatos de familiares, livros e imagens de shows serviram como base para a concepção
do espetáculo.
RENATO NO CINEMA
Depois de “Faroeste caboclo”, o casal nada parecido criado por Renato também
ganhará vida no cinema. Parte da história de Eduardo e Mônica é bem conhecida: os
dois se batem sem querer; ele estuda para o vestibular, ela, medicina; ele toma seu
primeiro porre, ela o ensina a tornar-se homem. Mas a sinopse indica que o filme
adicionará elementos ao romance. “Eduardo descobre os problemas de Mônica, sua
desilusão com a universidade, a forma de beber quando tem alguma discussão séria ou
não sabe como enfrentar um problema. Mônica começa a compreender a confusão
dele, sem saber qual profissão escolher”, diz o texto. O cenário será a Brasília de 1986,
ano em que foi lançada a música no álbum “Dois”.
Por Milton Michida | Estadão Conteúdo e Divulgação/EMI

Trechos extraídos e adaptados de: http://especiais.g1.globo.com/musica/2016/legiao-urbana/.
Acesso em 12.10.16.
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COMUNICAÇÃO
O impacto das novas tecnologias na sociedade
08.06.2016

O mundo está mudando cada vez mais rápido como consequência de um
desenvolvimento tecnológico acelerado. Diariamente empresas do mundo inteiro
investem pesado em inovação com o objetivo de criar respostas para as necessidades
presentes no mercado. As novas tecnologias fazem parte desse processo, mas é
importante ressaltar que, mais do que abrir diferentes oportunidades de negócios, elas
proporcionam uma verdadeira revolução na sociedade, possibilitando ações antes
inimagináveis e melhorando a qualidade de vida das pessoas.
Para ter provas desse fenômeno, basta observar o comportamento social, os
instrumentos de trabalho, os meios de comunicação e de aprendizado. Todos são
diferentes do que eram, há alguns anos e parte disso é resultado desse
desenvolvimento tecnológico. Com o advento e a popularização da internet, por
exemplo, o acesso a uma infinidade de conteúdos sobre os mais diversos temas foi
facilitado, proporcionando maior independência na busca por informações.
A importância das novas tecnologias para as pessoas
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Os benefícios que as novas tecnologias geram são inúmeros e se estendem a cada um
dos setores sociais, desde a área empresarial até a da saúde. Para ilustrar melhor,
pense nas competições paraolímpicas. Atletas com diferentes deficiências conseguem
ter uma vida normal, praticar esportes e participar de grandes competições,
conquistando, inclusive, resultados comparados aos de um atleta sem necessidades
especiais.
Este é o caso do alemão Markus Rehm, cuja perna foi amputada na adolescência após
um acidente de barco. Em 2015, ele conseguiu a marca de 8,40 m no salto a distância
utilizando uma prótese de fibra de carbono. A boa notícia é que essa tecnologia não fica
restrita apenas aos esportistas, pois existem tipos de próteses adaptados ao estilo de
vida de cada pessoa. Assim, ela pode andar, pular e correr normalmente, realizando
movimentos cada vez mais precisos. E o mais importante: participa novamente das
atividades sociais.
Em relação à educação, podemos retomar a importância da internet para o acesso ao
conhecimento. Quando se pensa nas salas de aulas, ela pode ser uma boa aliada.
Deste modo, educadores estão cada vez mais desenvolvendo estratégias de ensino
com aplicativos ou softwares para atividades extracurriculares, tornando a
aprendizagem mais dinâmica e divertida. Tablets e smartphones são aparelhos que
também facilitaram o ensino a distância por meio do e-Learning, quebrando as antigas
barreiras geográficas para o acesso à educação.

Um dos grandes destaques atuais são as tecnologias de comunicação. Elas têm
revolucionado a troca de informação entre as pessoas, impactando diretamente no
comportamento delas em aspectos pessoais e profissionais O contato está mais rápido,
fácil e acessível, de modo que fazer reuniões com os participantes que estão em
cidades diferentes, por exemplo, não é mais um problema. Tudo pode ser realizado
instantaneamente e em poucos cliques.
Além disso, focando mais no ramo dos negócios, a gestão empresarial está cada vez
mais simplificada e de fácil compreensão. O desenvolvimento de softwares hospedados
em nuvem, por exemplo, permite armazenar e administrar dados importantes, ajudando
os gestores a ter um maior controle do que acontece em seu empreendimento.
Inovar é a resposta para desenvolver novas tecnologias
Estes são apenas alguns exemplos de como as novas tecnologias ajudam na qualidade
de vida das pessoas. Mas você sabe o que deve ser feito para desenvolvê-las? A
resposta para essa pergunta é: investir em inovação. É por isso que as empresas estão
trabalhando na busca por soluções criativas a fim de aprimorar seus produtos e serviços
ou mesmo perceber novas possibilidades para suprir as carências ainda não atendidas
no mercado.
Inovar significa dar uma utilização prática às novas ideias e viabilizá-las para o uso
comercial. É no meio desse processo que as novas tecnologias surgem e, como
consequência, as dificuldades e os problemas típicos de determinado momento são
superados com um recurso revolucionário. Assim, a criatividade é o combustível para
gerar novas ideias. E o resultado disso? A inovação.
E lembre-se: é importante que sua empresa conheça bem seu contexto interno (sua
própria realidade) e externo (a sociedade na qual está inserida). Esse conhecimento é
obtido a partir de estudos e pesquisas realizados por profissionais especializados e dá a
bagagem necessária para desenvolver as soluções corretas e apresentá-las ao
mercado, impactando positivamente na sociedade.

Adaptado
12.10.16.

de:

http://www.inovaparq.com.br/o-impacto-das-novas-tecnologias/.
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Quarta Revolução Industrial aniquilará milhões de empregos,
inclusive o seu
Sucesso dependerá da capacidade de compreender a amplitude da transformação econômica e
social e implementar estratégias digitais em tempo hábil
Cezar Taurion*
18.02.2016

Quando falamos na quarta revolução industrial e na transformação digital, de maneira
geral nos concentramos nos seus impactos nos negócios e na reinvenção da TI e do
CIO. Está claro que o CIO puramente técnico está em vias de extinção. Cada vez mais
exige-se desse profissional um papel mais holístico e executivo, que tenha uma visão
360◦ do contexto. Por isso, esse artigo muda um pouco o foco. Vamos abordar alguns
efeitos da transformação digital na sociedade, na educação e em nós, como pessoas.
Perspectivas que merecem a atenção dos CIOs e CEOs modernos.
Uma área que será afetada de forma radical é o emprego. O uso intensivo de
computadores destruiu ou praticamente jogou para escanteio profissões como
ascensoristas, datilógrafos, operadores de telefonia e caixas de bancos. Mesmo
profissões de alto conhecimento técnico, como navegadores e engenheiros de voo nas
tripulações das aeronaves, deixaram de existir há décadas.
Um fato é indiscutível: novas tecnologias mudam a natureza do trabalho. Outras
mudanças aconteceram de forma gradual e não trouxeram impactos sociais muito
grandes, como a transição da agricultura para a sociedade industrial, porque se diluíram
no tempo. A própria revolução industrial, que impactou algumas profissões no curto
prazo, mas criou outras que não existiam, levou décadas para se firmar. O que vemos
com a quarta revolução industrial é que a velocidade com que acontece (em um ritmo
mais acelerado que o de mudanças anteriores), sua amplitude e profundidade,
provocando mudanças significativas, simultaneamente, cria um cenário novo e
desafiador.
A questão agora é: o ritmo com que as tecnologias avançam, exponencialmente,
destruindo profissões será superior à capacidade de geração de novas funções? Não
existe resposta para isso ainda. Um exemplo de como novos negócios surgem e se
disseminam rapidamente são os apps ou a “app economy”. Criada em 2008 com
abertura da App Store pela Apple, já está se tornando maior que a centenária indústria
cinematográfica de Hollywood.
A substituição crescente do trabalho pela automação é um desafio que precisamos
enfrentar. O risco potencial é bem real. Recomendo a leitura de um estudo muito
instigante, “The Future of Employment: How susceptible are Jobs to Computerisation?”,
que aborda o que podemos chamar de “desemprego tecnológico", com foco nos EUA. À
medida que as tecnologias de “machine learning” e robótica avançarem, será inevitável
a substituição de funções ocupadas por humanos hoje. Tarefas e procedimentos bem
definidos e repetitivos poderão ser substituídos por algoritmos sofisticados.
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Como o custo da computação cai consistentemente, ano a ano, torna-se atrativa,
economicamente, a substituição de pessoas por máquinas. O processo é acelerado
pela reindustrialização nos países ricos, como os EUA, que após perderem suas
fábricas para países de mão de obra barata como a China, começam a trazê-las de
volta, mas de forma totalmente automatizadas. Os empregos da indústria americana,
perdidos pela saída das fábricas, não estão voltando com elas. Quem está ocupando as
funções são os robôs. Este processo também está ocorrendo na China, onde já existem
diversas fábricas totalmente automatizadas, cada uma delas empregando dez vezes
menos pessoas que as fábricas tradicionais.
O estudo estima que cerca de 47% dos atuais empregos nos EUA estão em risco. Entre
estas funções estão motoristas de veículos como caminhões e táxis, estagiários de
advocacia, jornalistas, auditores, desenvolvedores de software, administradores de
sistemas de computação, etc.
Isso nos leva a questionar as capacitações que precisaremos ter para o futuro.
Basicamente, as funções que estão relativamente imunes à destruição, em princípio,
são aquelas que envolvem habilidades sociais, artísticas e criativas. Em negócios, as
que exigem decisões baseadas em incertezas e o desenvolvimento de inovação e
novas ideias. De maneira geral, as empresas ainda não estão se preparando para este
futuro, mais breve do que imaginamos.
Para este novo mundo, temos que dar um reboot em muita coisa. Começando pela
educação. Nosso sistema escolar foi construído para a sociedade industrial e não está
preparado para a formação profissional exigida pela quarta revolução industrial. O
modelo atual é caracterizado por módulos e padrões de aprendizado que cada aluno
tem que percorrer, no mesmo período. Similar a uma linha de produção de uma fábrica.
A inovação é inibida e as disciplinas atuais formam profissões que irão desaparecer um
uma ou duas décadas. Por que os alunos não podem escolher seus próprios caminhos?
Por que não conjugar conhecimentos de computação, artes, música, não como
assuntos totalmente separados, mas relacionados entre si?
As mudanças vão acontecer muito mais rápido do que pensamos. O sucesso nesta
jornada, inevitável, sob risco de desaparecimento do próprio negócio, depende menos
das tecnologias em si, mas muito mais da capacidade das empresas e seus executivos
compreenderem sua amplitude e o desafio de implementarem suas estratégias digitais
em tempo hábil. Portanto, aja como um disruptor, antes que outro o seja. Pense que seu
negócio estabelecido há dezenas de anos não garantirá sua sobrevivência nos
próximos dez anos. E faça a disrupção no seu negócio antes que outros o façam. A sua
indústria de hoje muito provavelmente não será a mesma de amanhã.
*Cezar Taurion é CEO da Litteris Consulting, autor de seis livros sobre Open Source, Inovação,
Cloud Computing e Big Data

Adaptado de: http://computerworld.com.br/quarta-revolucao-industrial-aniquilara-milhoes-deempregos-inclusive-o-seu. Acesso em 12.10.16.
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O impacto da Internet sobre a Sociedade: Uma Perspectiva
Global
A Internet é a tecnologia decisiva da Era da Informação, e com a explosão da comunicação sem
fio no início do século XXI, podemos dizer que a humanidade está agora quase que inteiramente
conectada, embora com grandes níveis de desigualdade na largura de banda, eficiência e preço.
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A nossa "sociedade em rede" atual é um produto da revolução digital e algumas
grandes mudanças socioculturais. Uma delas é marcada por uma maior atenção ao
crescimento individual e a um declínio na comunidade entendida em termos de espaço,
trabalho, família e atribuição em geral. Mas individuação não significa isolamento, ou o
fim da comunidade. Em vez disso, as relações sociais estão sendo reconstruídas com
base em interesses individuais, valores e projetos.
Globalmente, o tempo gasto em sites de redes sociais ultrapassou o tempo gasto com
e-mail em novembro de 2007 e o número de usuários de redes sociais ultrapassou o
número de usuários de e-mail em julho de 2009. Hoje, sites de redes sociais são as
plataformas preferidas para todos os tipos de atividades, tanto para negócios e pessoal
e a sociabilidade aumentou dramaticamente -, mas é um tipo diferente de sociabilidade.
A maioria dos usuários do Facebook visita o site diariamente e eles se conectam em
múltiplas dimensões, mas apenas nas dimensões que escolhem. A vida virtual está se
tornando mais social do que a vida física, mas é menos uma realidade virtual do que
uma virtualidade real, facilitando o trabalho da vida real e vida urbana.
Porque as pessoas estão cada vez mais à vontade na multidimensionalidade da Web,
os comerciantes, governo e sociedade civil estão migrando massivamente para as
redes que as pessoas constroem por si mesmas e para si. No fundo, os empresários de
redes sociais estão realmente vendendo espaços em que as pessoas podem livremente
e de forma autônoma construir suas vidas. Sites que tentam impedir a comunicação

livre, logo são abandonados por muitos usuários, em favor de espaços mais amigáveis
e menos restritos.
Talvez a expressão mais significativa dessa nova liberdade é a transformação da
Internet para as práticas sociopolíticas. Mensagens não fluem apenas de poucos para
muitos, com pouca interatividade. Agora, as mensagens também fluem de muitos para
muitos e de forma interativa. Desviando o governo e o controle corporativo de
comunicação, redes de comunicação horizontais criaram um novo cenário de mudança
social e política.
Movimentos sociais em rede têm sido particularmente ativos desde 2010,
nomeadamente nas revoluções árabes contra as ditaduras e os protestos contra a
gestão da crise financeira. Comunicação on-line e em particular sem fio ajudou
movimentos sociais a representarem mais um desafio para o poder do Estado.
A Internet e a Web constituem a infraestrutura tecnológica da sociedade em rede global,
e a compreensão de sua lógica é um campo-chave da investigação. Apenas pesquisas
acadêmicas nos permitirão cortar os mitos que cercam esta tecnologia de comunicação
digital, que já é uma segunda pele para os jovens e ainda continua a alimentar os
medos e as fantasias dos que ainda estão no comando de uma sociedade que mal
entendem.
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Adaptado de: http://www.go2web.com.br/pt-BR/blog/o-impacto-da-internet-sobre-a-sociedadeuma-perspectiva-global.html. Acesso em 12.10.16.

GLOBALIZAÇÃO
Globalização
Por Me. Rodolfo Alves Pena

A globalização é um dos termos mais frequentemente empregados para descrever a
atual conjuntura do sistema capitalista e sua consolidação no mundo. Na prática, ela é
vista como a total ou parcial integração entre as diferentes localidades do planeta e a
maior instrumentalização proporcionada pelos sistemas de comunicação e transporte.
Mas o que é globalização exatamente?
O conceito de globalização é dado por diferentes maneiras conforme os mais diversos
autores em Geografia, Ciências Sociais, Economia, Filosofia e História que se pautaram
em seu estudo. Em uma tentativa de síntese, podemos dizer que a globalização é
entendida como a integração com maior intensidade das relações sócio espaciais em
escala mundial, instrumentalizada pela conexão entre as diferentes partes do globo
terrestre.
Vale lembrar, no entanto, que esse conceito não se refere simplesmente a uma ocasião
ou acontecimento, mas a um processo. Isso significa dizer que a principal característica
da globalização é o fato de ela estar em constante evolução e transformação, de modo
que a integração mundial por ela gerada é cada vez maior ao longo do tempo.
Há um século, por exemplo, a velocidade da comunicação entre diferentes partes do
planeta até existia, porém ela era muito menos rápida e eficiente que a dos dias atuais,
que, por sua vez, poderá ser considerada menos eficiente em comparação com as
prováveis evoluções técnicas que ocorrerão nas próximas décadas. Podemos dizer,
então, que o mundo encontra-se cada dia mais globalizado.
O avanço realizado nos sistemas de comunicação e transporte, responsável pelo
avanço e consolidação da globalização atual, propiciou uma integração que aconteceu
de tal forma que tornou comum a expressão “aldeia global”. O termo “aldeia” faz
referência a algo pequeno, onde todas as coisas estão próximas umas das outras, o
que remete à ideia de que a integração mundial no meio técnico-informacional tornou o
planeta metaforicamente menor.
A origem da Globalização
Não existe um total consenso sobre qual é a origem do processo de globalização. O
termo em si só veio a ser elaborado a partir da década de 1980, tendo uma maior
difusão após a queda do Muro de Berlim e o fim da Guerra Fria. No entanto, são muitos
os autores que defendem que a globalização tenha se iniciado a partir da expansão
marítimo-comercial europeia, no final do século XV e início do século XVI, momento no
qual o sistema capitalista iniciou sua expansão pelo mundo.
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De toda forma, como já dissemos, ela foi gradativamente apresentando evoluções,
recebendo incrementos substanciais com as transformações tecnológicas
proporcionadas pelas três revoluções industriais. Nesse caso, cabe um destaque
especial para a última delas, também chamada de Revolução Técnico-CientíficaInformacional, iniciada a partir de meados do século XX e que ainda se encontra em
fase de ocorrência. Nesse processo, intensificaram-se os avanços técnicos no contexto
dos sistemas de informação, com destaque para a difusão dos aparelhos eletrônicos e
da internet, além de uma maior evolução nos meios de transporte.
Portanto, a título de síntese, podemos considerar que, se a globalização iniciou-se há
cerca de cinco séculos aproximadamente, ela consolidou-se de forma mais elaborada e
desenvolvida ao longo dos últimos 50 anos, a partir da segunda metade do século XX
em diante.
Características da globalização / aspectos positivos e negativos
Uma das características da globalização é o fato de ela se manifestar nos mais diversos
campos que sustentam e compõem a sociedade: cultura, espaço geográfico, educação,
política, direitos humanos, saúde e, principalmente, a economia. Dessa forma, quando
uma prática cultural chinesa é vivenciada nos Estados Unidos ou quando uma
manifestação tradicional africana é revivida no Brasil, temos a evidência de como as
sociedades integram suas culturas, influenciando-se mutuamente.
Existem muitos autores que apontam os problemas e os aspectos negativos da
globalização, embora existam muitas polêmicas e discordâncias no cerne desse debate.
De toda forma, considera-se que o principal entre os problemas da globalização é uma
eventual desigualdade social por ela proporcionada, em que o poder e a renda
encontram-se, em maior parte, concentrados nas mãos de uma minoria, o que atrela a
questão às contradições do capitalismo.
Além disso, acusa-se a globalização de proporcionar uma desigual forma de
comunicação entre os diferentes territórios, em que culturas, valores morais, princípios
educacionais e outros são reproduzidos obedecendo a uma ideologia dominante. Nesse
sentido, forma-se, segundo essas opiniões, uma hegemonia em que os principais
centros de poder exercem um controle ou uma maior influência sobre as regiões
economicamente menos favorecidas, obliterando, assim, suas matrizes tradicionais.
Entre os aspectos positivos da globalização, é comum citar os avanços proporcionados
pela evolução dos meios tecnológicos, bem como a maior difusão de conhecimento.
Assim, por exemplo, se a cura para uma doença grave é descoberta no Japão, ela é
rapidamente difundida (a depender do contexto social e econômico) para as diferentes
partes do planeta. Outros pontos considerados vantajosos da globalização é a maior
difusão comercial e também de investimentos, entre diversos outros fatores.
É claro que o que pode ser considerado como vantagem ou desvantagem da
globalização depende da abordagem realizada e também, de certa forma, da ideologia
empregada em sua análise. Não é objetivo, portanto, deste texto entrar no mérito da
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discussão em dizer se esse processo é benéfico ou prejudicial para a sociedade e para
o planeta.
Efeitos da Globalização
Existem vários elementos que podem ser considerados como consequências da
globalização no mundo. Uma das evidências mais emblemáticas é a configuração do
espaço geográfico internacional em redes, sejam elas de transporte, de comunicação,
de cidades, de trocas comerciais ou de capitais especulativos. Elas formam-se por
pontos fixos – sendo algumas mais preponderantes que outras – e pelos fluxos
desenvolvidos entre esses diferentes pontos.
Outro aspecto que merece destaque é a expansão das empresas multinacionais,
também chamadas de transnacionais ou empresas globais. Muitas delas abandonam
seus países de origem ou, simplesmente, expandem suas atividades em direção aos
mais diversos locais em busca de um maior mercado consumidor, de isenção de
impostos, de evitar tarifas alfandegárias e de angariar um menor custo com mão de
obra e matérias-primas. O processo de expansão dessas empresas globais e suas
indústrias reverberaram no avanço da industrialização e da urbanização em diversos
países subdesenvolvidos e emergentes, incluindo o Brasil.
Outra dinâmica propiciada pelo avanço da globalização é a formação dos acordos
regionais ou dos blocos econômicos. Embora essa ocorrência possa ser inicialmente
considerada como um entrave à globalização, pois acordos regionais poderiam impedir
uma global interação econômica, ela é fundamental no sentido de permitir uma maior
troca comercial entre os diferentes países e também propiciar ações conjunturais em
grupos.
Por fim, cabe ressaltar que o avanço da globalização culminou também na expansão e
consolidação do sistema capitalista, além de permitir sua rápida transformação. Assim,
com a maior integração mundial, o sistema liberal – ou neoliberal – ampliou-se
consideravelmente na maior parte das políticas econômicas nacionais, difundindo-se a
ideia de que o Estado deve apresentar uma mínima intervenção na economia.
A globalização é, portanto, um tema complexo, com incontáveis aspectos e
características. Sua manifestação não pode ser considerada linear, de forma a ser mais
ou menos intensa a depender da região onde ela se estabelece, ganhando novos
contornos e características. Podemos dizer, assim, que o mundo vive uma ampla e
caótica inter-relação entre o local e o global.

Adaptado de: http://brasilescola.uol.com.br/geografia/globalizacao.htm. Acesso em 13.10.16.
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URBANO E RURAL
Reflexões sobre o Urbano e o Rural
Por: Jones Godinho

Os estudos na área da geografia e da sociologia, nos tempos atuais, permitem uma
pergunta: onde está o limite entre o urbano e o rural? Talvez, se espera uma única e
simplista resposta, mas percebe-se que a interrogação é muito mais complexa.
Desde a Antiguidade, quando as condições políticas e sociais influenciaram a divisão
sócioespacial do trabalho, originando o fenômeno rural e o urbano por meio do exercício
das diferentes formas de produção, as quais favoreceram o desenvolvimento do
capitalismo, definir os limites, a partir de então, tornou-se um problema.
Existem algumas concepções em relação à cidade e ao campo: a cidade é
compreendida como a sede do trabalho intelectual, de organização das atividades
políticas e administrativas, da elaboração do conhecimento científico, da ideia de
civilização, urbanização, de aglomeração demográfica, onde uma parcela significativa
da população está envolvida em atividades secundárias e terciárias e, da diversidade de
ocupação industrial; a cidade representa uma condição social em que, teoricamente, é
possível superar a precariedade, pois considera a conquista de melhores condições
materiais decorrentes de um alto nível de produção e produtividade, técnica e cultural.
Quanto ao campo, o mesmo é visto como sinônimo de atrasado, ultrapassado, imóvel
no tempo, rude, como uma vida de privação, onde a sobrevivência só é possível com
muito trabalho, que oferece o mínimo necessário para viver, sendo definido como uma
área de dispersão demográfica, dando lugar às atividades primárias, principalmente
agropecuárias.
O conceito de cidade e campo confunde-se com o urbano e o rural. A cidade, vista
como área da centralidade administrativa e territorial, onde se fabrica, origina o conceito
de urbano, estende-se para além dela, não se restringindo a um território fixo, mas
passa s ser visto como um modo de vida, um estilo de vida, em que se propagam
costumes e hábitos urbanos, os quais influenciam, por meio dos instrumentos de
comunicação e transporte, o meio rural. Dessa forma, o modo de vida urbano alcança
os limites geográficos dos interesses e ações existentes na cidade, dos investimentos
efetuados no campo.
O rural, atualmente desenvolvendo atividades múltiplas além das primárias, passou a
ser visto como uma questão territorial, onde o uso do solo e as atividades da população
residente no campo, vinculam-se a várias atividades terciárias, sendo compreendido
como não-urbano, ou seja, o que não pertence à cidade.
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A discussão em torno desta problemática evidencia o processo de mecanização e
qualificação do campo, o qual serve e abastece a cidade com seus produtos. Os
costumes rurais não são os mesmos do passado. As mudanças na forma de produção,
de vestir, do falar, no administrar o campo, seguem os ditames da cidade, pois se
acredita que de lá é que vem o conhecimento, como mencionado anteriormente. O
campo está sofrendo um processo de urbanização. Sendo assim, rural e urbano se
confundem, completam-se e interdependem-se, pois um não existiria sem o outro.
Ainda na cidade, famílias ou pessoas procuram cultivar hábitos rurais, tidos como mais
saudáveis, de produzir alguns produtos para consumo próprio em jardins, terraços e
sacadas. Isso reflete o desejo de estar próximo da natureza, buscando uma melhora
nas condições de vida e de saúde, ingerindo alimentos sem agrotóxicos.
Mas, com o avanço da urbanização, percebe-se que ela é uma moeda de dois lados: de
um lado vê-se o aprimoramento das técnicas, das condições de vida, dos atrativos
culturais; de outro, vê-se a precariedade das favelas, a chaga do desemprego, da
marginalidade. Mas sabe-se que tudo tem um preço a ser pago, pois se vive sobre a
certeza de que as pessoas não voltariam para o campo sem eletricidade e outros
confortos.
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RESPONSABILIDADE SOCIAL
O que é responsabilidade social empresarial?
Maria do Carmo Aguiar da Cunha*

Responder a essa indagação requer o resgate da trajetória que permeia os vários
fatores mundiais, os quais, possivelmente, influenciaram o surgimento da
Responsabilidade Social nas empresas. Podemos destacar, por exemplo, os
movimentos em torno dos direitos civis ocorridos na Europa e na França na década de
60; as manifestações contra os efeitos das armas químicas na Guerra do Vietnã, que
culminaram com o fortalecimento da organização da sociedade civil (igreja, fundações);
e os efeitos de armamentos afetando, consideravelmente, o meio ambiente e a
população, colocando em risco a sobrevivência da natureza e dos seres humanos.
Esses elementos provocaram um repensar na postura ética das empresas frente à
sociedade. Os EUA foram pioneiros nas práticas de Responsabilidade Social,
considerando-se que as empresas norte-americanas foram as primeiras a prestarem
conta ao público de suas ações sociais, advindo, daí, a ideia de balanço social;
entretanto, a França foi a primeira nação a tornar obrigatória a prestação de contas dos
investimentos sociais das empresas com número de funcionários acima de 300. Dessa
forma, estava plantada a semente de entrada das empresas no universo de copartícipe
da Responsabilidade Social.
No Brasil, o reconhecimento da função social das empresas culminou com a criação da
Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresas (ADCE), na década de 70, aliado ao
enfraquecimento do Estado do Bem-Estar Social. Contudo, a concepção do conceito de
Responsabilidade Social somente ganhou espaço no final da década de 80,
consolidando-se, nos últimos anos, de 1990 a 2003.
Dentre os fatores influenciadores, destacamos:
a) a reorganização do capital, que muda o cenário econômico, tendo como pilar a
competitividade mundial, regional e local, exigindo um perfil para a indústria e os
trabalhadores;
b) a campanha contra a fome, de Betinho;
c) o fortalecimento dos movimentos sociais;
d) as profundas transformações do mundo contemporâneo, provocando a incerteza e a
instabilidade como fatores ameaçadores à sobrevivência das organizações
empresariais, ao mesmo tempo em que fortalecem a valorização do conhecimento e do
progresso;
e) a insuficiência do papel do Estado, implicando nas graves críticas às políticas
públicas, marcadas pelo assistencialismo, a insuficiência dos recursos, a privatização
dos serviços sociais;
f) o crescimento da violência urbana.
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Nesse cenário, surgem entidades empresariais como GIFE, ETHOS, PNBE, IBASE,
Gazeta Mercantil, entre outras, tendo como foco um novo pensar e agir no âmbito
empresarial, dando uma conotação cidadã na arte dos negócios.
Nessa perspectiva, o investimento social privado ganha corpo no Brasil, cujo olhar se
centraliza na alocação voluntária de recursos privados, para buscar retorno alternativo
de inclusão social e influenciar nas políticas públicas, organizações, universidades.
Nesse contexto, é notória a necessidade de sobrevivência das empresas frente ao
mercado internacional e aos seus consumidores, atuando como protagonista desse
cenário o Grupo de Institutos e Fundações Empresárias – GIFE.
A trajetória, pontuada nessa síntese de cenário, remete-nos à indagação: o que é
Responsabilidade Social Empresarial? Quais seus vetores? Como o mundo empresarial
vai colaborar para a construção de uma sociedade mais eticamente responsável?
Tentamos encontrar essas respostas, a partir da definição de Responsabilidade Social,
concebida pelos representantes do Conselho Empresarial Mundial para o
Desenvolvimento Sustentável, quando, em 1988, afirmou: “Responsabilidade social
corporativa é o comprometimento permanente dos empresários de adotar um
comprometimento ético e contribuir para o desenvolvimento econômico,
simultaneamente, à qualidade de vida de seus empregados e de seus familiares, da
comunidade local e da sociedade como um todo”.
Essa concepção assume a Responsabilidade Social como expressão de uma postura
ética, comprometida com o resgate da cidadania, assumindo uma posição de
corresponsabilidade, na busca do bem-estar público em articulação com as políticas
sociais (institutos, fundações, organizações, universidades, comunidades etc.).
Oded Grajew, empresário e ex-presidente do Instituto ETHOS, reafirma esse conceito
no momento em que pondera ser a Responsabilidade Social Empresarial uma forma
filosófica de gestão das empresas; um importante fator de mudanças nas empresas;
considera que é por meio da mudança de comportamento empresarial que podemos
promover mudanças sociais que levarão o país a uma prosperidade econômica. O
conceito de Responsabilidade Social está em construção, requer mudanças culturais,
exigindo que empresas e parceiros busquem um processo conjunto, sem prejuízo de
uns e resultados de outros.
A partir dessa reflexão, podemos responder, com maior precisão, as indagações postas,
pontuando alguns aspectos a serem visualizados na prática da Responsabilidade
Social, que preserva o comprometimento com a cidadania e a ética, tais como:
a) reconhecimento da empresa em relação à importância de investimento social, na
perspectiva de transformação social;
b) conhecimento da realidade social no seu entorno (regional, nacional e internacional);
c) explicitação dos princípios e valores que nortearão os caminhos das iniciativas
sociais das empresas;
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d) implementação de uma pedagogia social, que responda aos aspectos mais
significativos de seus princípios e valores;
e) reconhecimento e valorização do sistema de governança corporativa;
f) definição dos indicadores de efetividade, tornando público o balanço social.
Todas essas sinalizações são provocadoras de análise, para responder o conceito que
emerge na sociedade contemporânea, dando conta das profundas desigualdades
sociais de um mundo em transformação.
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SOCIODIVERSIDADE
Relações étnico-raciais - O papel da UNESCO para a superação
da discriminação racial no Brasil
© UNESCO
A sociedade brasileira é constituída por diferentes grupos étnico-raciais que a
caracterizam, em termos culturais, como uma das mais ricas do mundo. Entretanto, sua
história é marcada por desigualdades e discriminações, especificamente contra negros
e indígenas, impedindo, desta forma, seu pleno desenvolvimento econômico, político e
social.
A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO),
desde sua fundação, declara que elucidar a contribuição dos diversos povos para a
construção da civilização, seria um meio de favorecer a compreensão sobre a origem
dos conflitos, do preconceito, da discriminação e da segregação racial que assolam o
mundo. Com essa concepção, a UNESCO no Brasil vem contribuindo com as diversas
instâncias do governo, da sociedade civil organizada e da academia, na elaboração e
no desenvolvimento de ações que possam respeitar as diferenças e promover a luta
contra as distintas formas de discriminação, entre elas, a étnico-racial.
A atuação, em diferentes frentes áreas e temáticas, possibilita que a UNESCO, ao longo
de sua história, acumule sólida experiência. A abordagem transversal e as ações inter
setoriais tem sido priorizadas como um método rico e eficaz para o reconhecimento da
diversidade étnico-racial e cultural que constitui a sociedade brasileira e também, para a
consolidação de um país promotor de igualdade de direitos.
Ações importantes em prol das relações étnico-raciais:
Programa Brasil-África: Histórias Cruzadas: promove a importância da interseção das
histórias brasileira e africana.
Coleção História Geral da África em Português: pretende disseminar uma nova visão
sobre o continente africano, para os brasileiros a fim de mostrar à sociedade que a
história da África não está confinada ao tráfico de escravos e à pobreza.
Eventos sobre a História Geral da África no Brasil - celebrações do Ano
Internacional dos Afrodescendentes
Projeto Ensinar Respeito por Todos: uma parceria entre a UNESCO/Paris, e os
governos do Brasil e dos Estados Unidos. Ele visa desenhar um modelo de estrutura
curricular para lutar contra o racismo e promover a tolerância que possa ser usado pelos
países e adaptado às suas realidades locais.
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Programa Rota do Escravo: consiste num instrumento para a conscientização da
sociedade brasileira sobre a importância desse patrimônio histórico, facilitando assim
sua integração no desenvolvimento da identidade nacional.
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Gênero e identidade: Muito além da questão homem-mulher
Carolina Cunha
Da Novelo Comunicação | Reuters

Toda vez que você vai preencher um questionário é comum aparecer o seguinte campo:
sexo. A pergunta é: qual é o seu gênero? O mais comum é que existam duas
alternativas para você assinalar: masculino ou feminino.
O conceito de gênero denota uma diferenciação. A lógica ocidental tradicional funciona
como uma divisão binária, ou seja, que se divide em dois opostos: masculino x feminino,
macho x fêmea ou homem x mulher.
Sob esse ponto de vista, o ser humano nasce dotado de determinadas características
biológicas que o enquadra como um indivíduo do sexo masculino ou feminino. O sexo é
definido biologicamente, tomando como base a genitália, cromossomos sexuais e
hormônios com os quais se nasce.
No entanto, o sexo não determina por si só, a identidade de gênero ou a orientação
sexual de uma pessoa. A orientação sexual, por exemplo, diz respeito à atração que
sentimos por outros indivíduos e, geralmente, envolve questões sentimentais e não
somente sexuais.
Embora a definição do que é ser “homem” ou “mulher” tenha surgido a partir de uma
divisão biológica, a experiência humana nos mostra que um indivíduo pode ter outras
identidades que refletem diferentes representações de gênero (como os transexuais e
transgêneros) e que não se encaixam nas categorias padrões.
Em 2014, após reclamações de usuários que queriam mais opções em seus perfis, o
Facebook passou a oferecer mais de 50 opções de termos para classificar gêneros. É
possível ainda escolher por qual pronome você deseja ser chamado, “ele”, “ela” ou
“neutro”.
A novidade já existe em países como EUA, Reino Unido e Argentina e incluem
classificações como andrógino, transgênero, entre outros. Em entrevista ao jornal inglês
The Independent, Simon Milner, diretor do Facebook no Reino Unido, afirmou que, com
essas inclusões, “o Facebook está permitindo que as pessoas sejam elas mesmas e
fazendo que os usuários se sintam confortáveis em expressar quem são”.
As identidades são características fundamentais da experiência humana, pois possibilita
aos seres humanos a sua constituição como sujeitos no mundo social. O gênero referese à identidade com a qual uma pessoa se identifica ou se autodetermina; independe do
sexo e está mais relacionado ao papel que o indivíduo tem na sociedade e como ele se
reconhece. Assim, essa identidade seria um fenômeno social, e não biológico.
Uma pessoa cisgênera é aquela que tem sua identidade ou vivência de gênero
compatível com o gênero ao qual foi atribuído ao nascer. Já uma pessoa transgênera é
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aquela que se identifica com o gênero diferente do registrado no seu nascimento. As
pessoas ‘trans’ podem preferir ser tratadas no feminino ou no masculino ou, ainda, não
se encaixar em nenhuma dessas definições (trans não binárias).
Para muitos especialistas, esse encaixe em definições tradicionais começa logo na
infância. Atentos a isso, uma pré-escola na Suécia, a Egalia, adotou um sistema
chamado de “educação neutra de gênero”. Não se usam os termos “ele ou ela” ou
“meninos” ou “meninas” para se referir aos alunos, chamados de “amiguinhos”.
Brinquedos de cozinha, como panelinhas e outros, mais relacionados às meninas, estão
lado a lado aos brinquedos de montar, mais ligados aos meninos. O objetivo é fazer
com que as crianças cresçam livres de imposições e sem barreiras para fazerem suas
escolhas. O método, claro, divide opiniões.
Outro tipo de pensamento binário seria a relação sexo-gênero ou identidadesexualidade. Ou seja, a partir de um gênero haveria um determinado padrão de
sexualidade. Se a pessoa nasce com uma vagina, teria que se relacionar com um
homem e vice-versa (ou seja, ser heterossexual). No entanto, existem diversos
comportamentos sexuais (homossexual e bissexual) que mostram que o gênero não
define a orientação sexual de uma pessoa.
Existem muitas pessoas fora da classificação binária e, mais ainda, fora de
classificações. Essas pessoas sofrem preconceito e são em muitos casos, “proibidas de
existir”. A falta de compreensão da diversidade de gênero traz uma série de problemas
e a criação de sentimentos negativos ou atitudes como a exclusão, culpa, medo e
vergonha.
Além do sofrimento pessoal de “não se encaixar” na sociedade vigente devido ao
preconceito, as pessoas transexuais ainda encontram dificuldades no mercado de
trabalho e são vítimas frequentes de crimes de intolerância e violência.
Como o gênero funciona nas relações sociais?
A questão de gênero surgiu como importante reflexão para o feminismo. No fim dos
anos 1940, a filósofa francesa Simone de Beauvoir afirmou que ninguém nasce mulher,
mas torna-se mulher. Ao afirmar isso, ela contesta o pensamento determinista do final
do século 19 que usava a biologia para explicar a inferiorização do sexo feminino e as
desigualdades sociais entre os gêneros. Para a filósofa, o “ser mulher” é uma
construção social e cultural.
Para tornar-se homem ou mulher é preciso submeter-se a um processo que chamamos
de socialização de gênero, baseado nas expectativas de que a cultura de uma
sociedade tem em relação a cada sexo. Assim, ao nascer, uma pessoa deve ter uma
determinada conduta e seguir normas e comportamentos “aceitáveis” de acordo com
seu gênero.
Num passado recente, as mulheres não podiam estudar, votar ou trabalhar fora de
casa. Deveriam exercer exclusivamente o papel da maternidade. Os homens também
estão presos ao seu papel de masculinidade.
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Hoje, ainda vivemos padrões de papeis femininos e masculinos diariamente. Se um
bebê nasce menino, ganha presentes associados à cor azul. Se menina, rosa.
Carrinhos para meninos, bonecas para meninas. Se o gênero constrói uma identidade
do feminino e do masculino, ele pode prender homens e mulheres em papeis rígidos.
Se voltarmos ao passado, poderemos observar que em outras culturas, como em tribos
indígenas ou no antigo povo celta, as representações de masculino e feminino eram
bem diferentes do que temos hoje. Em muitas sociedades, as mulheres eram guerreiras
e participavam de esferas de decisão e poder (recentemente, foram encontrados
vestígios de mulheres guerreiras vikings). Na África, há registros de que os franceses
teriam lutado contra um exército de mulheres no Daomé (Benin), no século 18.
Em 2014, a Marvel anunciou que Thor, um dos seus personagens mais famosos, virá
em versão mulher na próxima HQ. O personagem salvará uma mulher e herdará seus
poderes. Pelo Twitter, o diretor-executivo da Marvel Digital, Ryan Penagos, esclareceu
que ela realmente substituirá o atual deus do trovão. "Ela não é a Mulher-Thor, Lady
Thor, ou Thorita. Ela é o THOR", escreveu ele.
No Brasil, o cartunista Laerte Coutinho surpreendeu ao aparecer vestido de mulher e
assumir uma nova identidade de gênero – ou pós-gênero, como ele diz, já que ainda
não consegue se enquadrar em outras opções. Em 2014, a cantora Conchita Wurst,
personagem do austríaco Tom Neuwirth, superou obstáculos e venceu o Eurovision
Song Contest, um show de talentos musicais na Europa. Sua aparência feminina
misturada à barba masculina de Tom chocou o público, mas sua vitória refletiu, de certa
forma, a aceitação da mistura de gêneros incorporada por Conchita.
Mas, e se eu não me identifico com meu corpo? Assim como quase tudo que nos
caracteriza, nosso gênero é construído pelas experiências que temos na vida, nosso
desejo de quem queremos ser e em que cultura estamos, por isso dizemos que o
gênero (ser “mulher” ou ser ”homem”) é uma construção social e não uma genitália.
Em 1990, a filósofa estadunidense Judith Butler publicou o livro “Problemas de Gênero”
(Civilização Brasileira, 2010). A obra cunhou a noção de gênero como performatividade.
Para ela, o gênero é uma produção social, ou seja, é um ato intencional construído ao
longo dos anos. De fora para dentro e de dentro para fora. Segundo ela, gênero não
deve ser visto como um atributo fixo de uma pessoa, mas como uma variável fluída,
apresentando diferentes configurações.
Butler acredita que é preciso tratar os papeis homem-mulher ou feminino-masculino
não como categorias fixas, mas constantemente mutáveis, fora do padrão voltado para
a reprodução. A filósofa busca desconstruir todo tipo de identidade de gênero que
oprime as características pessoais de cada um. Ou seja, o ideal é que a pessoa
escolhesse o gênero a que quer pertencer.
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Ainda que a destruição do conceito de gênero seja uma questão nova ou distante para
a maioria da sociedade, pensar sobre gênero também é pensar sobre liberdade e
cidadania. Não existem certezas, mas questões sobre um humano mais plural.
No mundo atual onde pessoas se expressam de forma tão diversa e plural, o respeito à
singularidade e à tolerância de cada individuo torna-se fator de extrema importância.
Olhar para um mundo com mais respeito à diversidade dos gêneros é entender que o
outro, independente de sua orientação, é alguém que merece respeito e direitos
políticos, sociais e econômicos.
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Sociodiversidade, Multiculturalismo e Inclusão
Sociodiversidade é a posse de recursos sociais próprios, de modelos diferentes de
autoridade política, de acesso a terra ou de padrão habitacional, de hierarquias próprias
de valores ou prestígio.
Além de ser um princípio disciplinar da antropologia, a sociodiversidade é um requisito
imprescindível para a reprodução das sociedades indígenas nos nichos espaciais e
políticos a elas reservados no panorama global, e, nesse sentido, a reflexão sobre
sociodiversidade precisa colocar em discussão como essa sociodiversidade tem sido
tematizada no movimento ambientalista e nas políticas públicas, avaliando-se as
implicações dessas visões e dessas políticas para a sustentabilidade ambiental e para a
continuidade sociocultural e qualidade de vida dessas populações.
Para entender a sociodiversidade brasileira, é preciso refletir sobre o modo como os
povos indígena na América Tropical e Subtropical desenvolveram, nas suas
cosmologias, - modos de objetivação da natureza (outras formas de vida, animais,
humanos, astros etc.) e da sociedade - avaliando as implicações desses modos de
objetivação nas suas práticas de reprodução societária e ambiental, aprofundada a
nossa compreensão desses modos de identificação (DESCOLA, 2000) e permitido uma
consciência mais profunda de nossos próprios regimes de objetivação e dos princípios
diretores de nossas próprias cosmologias. Com base nesse debate poderemos também
aprofundar a compreensão de nossa forma de conceber natureza e sociedade e suas
implicações nas práticas sociais.
Multiculturalismo
Forma moderna de luta político-econômica que fomenta a miscigenação. Visando a
massificação dos indivíduos, retirando-lhes todas as suas referências e ligações
culturais, esse recente movimento filosófico abre a porta à globalização quer
econômica, defendida pelos liberais moderados, quer cultural, defendida pelos
revolucionários. Uns e outros, por motivos diferentes, veem interesses no
desenraizamento humano. Contudo a experiência do multiculturalismo não é positiva,
pois os confrontos entre os diferentes grupos étnicos são frequentes. Como
consequência aumenta o desespero, a infelicidade, a depressão e a criminalidade. O
multiculturalismo mata a diferença e provocará a extinção da riqueza tradicional como
os costumes e os povos menos adaptados às mudanças antinaturais.
Para vários autores, o multiculturalismo aparece como um mal necessário. Discute-se
muito como aperfeiçoar o sistema, limitando seus efeitos perversos e melhorando a vida
dos atores sociais. Em alguns casos, o multiculturalismo provoca desprezo e
indiferença, como acontece no Canadá entre habitantes de língua francesa e os de
língua inglesa. Nos EUA, essa militância só fez acentuar as rivalidades étnicas. Ao
denunciar seus adversários, tais políticas terminam por estigmatizá-los e acabam,
também, por dar uma dimensão étnica às relações sociais. Sabemos que nem todos os
membros das minorias são desfavorecidos e os que sabem aproveitar as vantagens
são, raramente, os mais desfavorecidos. Por outro lado, existem grupos da população
realmente, desfavorecidos que não pertencem às minorias étnicas. Nesse caso, todas
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as diferenças podem ser defendidas? Sabemos que há o risco de opressão do grupo
cultural sobre seus membros: como proteger a minoria das outras minorias, os
explorados dos excluídos? Por vezes, ocorre até contrário, pois foi invocando a noção
de Direito que os brancos de origem holandesa defenderam o sistema do "apartheid".
Muitos pensadores, entre eles Charles Taylor, autor de Multiculturalismo, Diferença e
Democracia, acreditam que toda a política identitária não deveria ultrapassar a liberdade
individual. Indivíduos, no seu entender, são únicos e não poderiam ser categorizados.
Inclusão
A ideia de inclusão é uma manifestação social bastante contemporânea, que vem sendo
defendida e difundida entre os mais variados setores da sociedade. Contudo, as
evidências históricas demonstram que esse fenômeno surgiu e se desenvolveu
relacionado, principalmente, à causa da defesa da pessoa com deficiência.
Tal movimento teve início a partir da década de 80, mais precisamente em 1981,
quando a Organização das Nações Unidas – ONU, realizou o Ano Internacional das
Pessoas Deficientes.
A Assembleia Geral da ONU, ocorrida em Dezembro de 1990, é um marco desse
desenvolvimento, pois, através da Resolução Nº. 45/91, que explicitou o modelo de
Sociedade Inclusiva, também denominada “Sociedade para Todos”, determina que esta
deva ser estruturada para atender às necessidades de cada cidadão, baseando-se no
princípio de que todas as pessoas têm o mesmo valor perante a sociedade
(FERREIRA,1999).
A sociedade aberta às diferenças é aquela em que todos se sentem respeitados e
reconhecidos nas suas diferenças. O pluralismo respeita as diferenças e se constitui
como eixo central de um processo democrático. Saber respeitar as diferenças talvez
seja a tarefa mais difícil da sociedade contemporânea, pois a mesma sociedade é que
homogeneíza a partir da construção de modelos pré-estabelecidos.
Sendo assim, Werneck (1997, p.21) afirma que “a sociedade para todos, conscientes da
diversidade da raça humana, estaria estruturada para atender às necessidades de cada
cidadão, das maiorias às minorias, dos privilegiados aos marginalizados”. Mantoan
(2001, p.51) destaca ainda que “não lidar com as diferenças é não perceber a
diversidade que nos cerca nem os muitos aspectos em que somos diferentes uns dos
outros e transmitir, implícita ou explicitamente, que as diferenças devem ser ocultadas,
tratadas à parte”.
O conceito de inclusão se expande à medida que, não somente defende grupos de
pessoas com deficiência, mas também reivindica igualdade de direitos para todos os
cidadãos que, por um motivo qualquer, estejam excluídos de um ambiente social e dos
serviços oferecidos pela sociedade. Caminha, portanto, no sentido de uma “sociedade
para todos” e do reconhecimento de que a sociedade deve ser plural e aberta às
diferenças.
Leandro Moreira da Luz
Adaptado
de:
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TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS
Em Guarulhos, falsos refugiados fazem tráfico internacional de
drogas
Polícia desconfiou: supostos refugiados voltavam várias vezes aos países. Situação levou
governo a mudar regras para a entrada de estrangeiros.
05/10/2016

A Polícia Federal descobriu uma nova estratégia que criminosos estão usando para o
tráfico internacional de drogas no maior aeroporto brasileiro.
No raio-x, a polícia viu que tinha algo de errado na estrutura da mala. Dentro,
encontraram um pó branco.
“Cocaína. O teste preliminar deu positivo para cocaína”, diz o policial.
A droga estava nas três malas de uma boliviana que ia para a África. Situações como
essas têm se tornado cada vez mais comuns, no maior aeroporto do país. Estrangeiros
presos por tráfico e, entre eles, um novo perfil: criminosos que estão se passando por
refugiados.
Quem vem ao Brasil em busca de refúgio é tratado como um estrangeiro comum até
chegar ao guichê de imigração.
Lá, a pessoa relata a situação de risco que sofria no país de origem. Nesse caso, a lei
diz que a pessoa tem direito a entrar mesmo que não tenha passaporte.
Mas o que tem chamado à atenção dos policiais é que alguns desses estrangeiros que
chegaram ao Brasil, dizendo que fugiam de algum tipo de perseguição estão voltando
várias vezes para os seus países. Em alguns casos, mais de dez vezes.
“O que nos leva a duvidar a respeito da legitimidade desse pedido, se realmente essa
pessoa estaria correndo risco, correndo perigo”, diz Marcelo de Carvalho, delegado
chefe da Delegacia Federal do Aeroporto Internacional de Guarulhos.
Em 2015, a Polícia Federal do Aeroporto Internacional de São Paulo prendeu, por
tráfico, 49 estrangeiros que pediam refúgio no Brasil. Com eles, foram apreendidos 200
quilos de drogas.
Em 2016, a quantidade de drogas apreendidas é maior do que a registrada em 2015 - já
são 214 quilos. E dos 33 presos, a maioria é da Nigéria.
É o caso de uma mulher que depois de pedir refúgio foi flagrada tentando sair do Brasil
com quase quatro quilos de cocaína escondidos na calcinha.
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Em cinco anos, o número de pedidos de refúgio no Brasil aumentou quase 3.000%.
“Muitos dos solicitantes de refúgio no território nacional possuem dificuldades
financeiras, dificuldades de colocação profissional, de modo que eles acabam se
tornando um alvo fácil para o aliciamento por traficantes de drogas”, disse o delegado.
Para evitar que traficantes se passem por refugiados, o governo mudou regras para a
entrada de estrangeiros. Quem tem pedido de refúgio e viaja para o exterior precisa
apresentar visto na hora de voltar para o Brasil. A medida já está sendo aplicada.

38

Adaptado
de:
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2016/10/em-guarulhos-falsosrefugiados-fazem-trafico-internacional-de-drogas.html. Acesso em 17.10.16.

Rio 2016: Oito acertos e oito erros da Olimpíada
Epidemia de zika e terrorismo eram os temores dos organizadores, mas tudo saiu dentro do
programado
Por BBC | 21/08/2016

Com o último dia de competições e a cerimônia que encerra a Olimpíada, governo,
imprensa e torcedores olham para trás para relembrar o que marcou os Jogos do Rio e
colocar na balança, afinal, o que deu certo e o que deu errado durante o megaevento
que atraiu mais de 500 mil pessoas ao Rio de Janeiro durante duas semanas.
Após meses de antecipação e de uma cobertura da imprensa nacional e internacional
que, por muitas vezes, ressaltou riscos de segurança pública, epidemia de zika,
terrorismo, caos nos transportes e a corrida contra o tempo para finalizar as instalações
de competição, os Jogos mostraram que, por um lado, alguns dos temores não se
concretizaram e, por outro, problemas surgiram de onde menos se esperava.
Veja a lista da BBC Brasil com oito pontos que deram certo e oito pontos que deram
errado nos Jogos:
O QUE DEU CERTO:
1. Abertura
Apesar da polêmica em torno de um segmento em que a modelo Gisele Bündchen
sofreria uma tentativa de assalto (posteriormente retirado do script) e do orçamento
menor do que os de Londres-2012 e de Pequim-2008, a abertura dos Jogos do Rio,
com mais de 5 mil pessoas em campo e participação de Elza Soares, Gilberto Gil,
Caetano Veloso, Anitta e Jorge Bem, foi elogiada pela imprensa internacional e levantou
o astral do público brasileiro.
A participação da modelo Lea T à frente da delegação brasileira, primeira transexual
com papel de destaque numa abertura na história dos Jogos, foi elogiada em muitos
países.
2. Zika
A temida epidemia do vírus zika, que, entre os efeitos mais perversos, pode levar ao
nascimento de bebês com microcefalia, foi apontada como uma das principais
preocupações com os Jogos e houve quem cancelasse a vinda ao Rio por conta disso.
Governo e organizadores foram questionados quanto às medidas de prevenção, mas a
Olimpíada ocorreu sem menção a casos de pessoas que tenham contraído o vírus ou
adoecido durante as duas semanas.
3. Aeroportos
O Rio preparou-se para receber mais de 500 mil turistas, 11 mil atletas, 45 comitivas de
chefes de Estado e mais de 30 mil jornalistas credenciados.
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A maioria chegou pelos dois principais terminais aéreos internacionais, o Aeroporto
Internacional Tom Jobim (Galeão), no Rio, e o Aeroporto Internacional de Guarulhos,
em São Paulo.
Segundo o Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, somente entre 31 de julho
e 6 de agosto 595 mil pessoas passaram pelos dois aeroportos do Rio e 715 mil
passaram por Guarulhos.
Apesar da demanda elevada e das filas na véspera dos Jogos, com o aumento da
segurança, não houve caos aéreo, e a média de pontualidade dos voos ficou em 95,6%,
segundo o ministério.
4. Transportes
Apesar de algumas reclamações e problemas, metrô, ônibus (incluindo BRTs, os
corredores expressos só para ônibus) e trens metropolitanos suportaram com razoável
sucesso o aumento da demanda.
A combinação entre metrô, BRT e trem foi a grande responsável por movimentar o
público pelas quatro regiões de competição.
No entanto, cariocas reclamaram dos congestionamentos e, ao menos uma competição,
as semifinais de 50 metros livre feminino, da natação, foi adiada em 20 minutos, porque
um motorista se perdeu no caminho entre a Vila dos Atletas e o Parque Olímpico.
5. Boulevard Olímpico
Embora a programação cultural durante a Olimpíada, tenha sido impactada pela crise
econômica e atrações tenham sido cortadas, o Boulevard Olímpico, na renovada região
portuária do Rio, tornou-se o grande local de aglomeração do público durante os Jogos,
reunindo milhares de pessoas dia e noite para visitas a museus, shows e fotos diante da
pira olímpica.
6. Terrorismo
Nas semanas que antecederam os Jogos, o Brasil empreendeu operações
antiterrorismo que chegaram a prender mais de dez pessoas suspeitas de atividades
extremistas.
Além disso, ataques em outras partes do mundo, ameaças de extremistas ligados ao
grupo autodenominado Estado Islâmico na internet, mochilas abandonadas e alarmes
falsos elevaram o grau de tensão no Rio com relação à possibilidade de um ataque, o
que não se concretizou.
7. Baía de Guanabara
A poluição da Baía de Guanabara prometia ser um dos grandes problemas da
Olimpíada.
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As ações emergenciais para garantir águas livres de lixo, durante as competições de
vela e windsurfe, no entanto, parecem ter dado certo, já que tudo transcorreu sem
grandes problemas e alguns atletas até elogiaram as águas.
Apesar disso, a velejadora da Bélgica Evi Van Acker adoeceu após contrair uma
bactéria e dois velejadores brasileiros, Samuel Albrecht e Isabel Swan, disseram ter
sido atrapalhados pelo lixo ao menos cinco vezes em um mesmo dia.
8. Imagem Internacional
A imprensa nacional e internacional ressaltaram aspectos negativos, como epidemia de
zika, terrorismo, risco de assaltos e homicídios, crise econômica e política nos meses
anteriores aos Jogos.
Num artigo publicado no início de julho, o jornal The New York Times chegou a decretar
que os Jogos do Rio eram um "desastre" e uma "catástrofe". Na metade da Olimpíada,
publicou um editorial em que dizia que o megaevento era visto como um sucesso.
Apesar da mudança de tom em diferentes jornais internacionais, episódios de assaltos a
estrangeiros e filas podem ter reforçado a visão de um país desorganizado e violento.
O QUE DEU ERRADO:
1. Piscina verde
Em meio às provas de saltos ornamentais no Centro Aquático Maria Lenk, uma das
piscinas ficou completamente verde e, no dia seguinte, a outra piscina do complexo, que
receberia o nado sincronizado, também esverdeou.
O assunto ganhou repercussão internacional, e o Comitê Rio-2016 admitiu falhas na
manutenção.
2. Críticas da China e da Austrália
Às vésperas do início dos Jogos, a delegação da Austrália chegou ao Rio de Janeiro e
encontrou problemas na Vila dos Atletas, como vazamentos no encanamento de alguns
quartos e falhas elétricas.
O grupo classificou a acomodação como "inabitável", e as críticas à organização da
Olimpíada rodaram o mundo.
Os chineses também criticaram a acomodação e vídeos em chinês produzidos em
Taiwan já criticavam os Jogos nas semanas anteriores, citando violência, zika e riscos.
3. Vila dos Atletas
A acomodação oficial dos atletas foi alvo de críticas e dominou as atenções nos dias
que antecederam o início das competições.
Delegações se recusaram a ficar hospedadas nos apartamentos e os organizadores
admitiram que metade dos prédios não estavam 100% prontos.

41

Mais de 600 encanadores, eletricistas e funcionários gerais foram contratados
emergencialmente para resolver os problemas.
4. Filas
Os primeiros dias de competições, no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, foram
marcados por filas na entrada principal, levando alguns torcedores a perderem eventos
para os quais tinham comprado ingressos.
Além disso, houve transtornos e longas filas para entrar nas arenas e comprar comida,
sendo que alguns itens dos locais de alimentação acabaram rapidamente, deixando
muitos sem ter o que comer.
5. Arenas vazias
Um dos principais problemas citados pela imprensa nacional e internacional, os
assentos vazios em arenas chamaram a atenção do público ao redor do mundo e
tiveram de ser explicados pelos organizadores em diferentes oportunidades.
Para o Comitê Rio 2016, embora algumas competições como vôlei de praia, futebol,
basquete e vôlei tenham lotado as arquibancadas, as arenas vazias podem ser
explicadas pela distância entre os núcleos (alguns torcedores não teriam conseguido
chegar a tempo) e ingressos destinados a patrocinadores que não foram usados.
6. Metrô fechado e ônibus e trens lotados
Embora os transportes tenham funcionado com razoável sucesso, houve reclamações
de estações de metrô fechadas ao término de jogos noturnos na Barra da Tijuca e no
Maracanãzinho.
Torcedores encontraram o serviço já encerrado e tiveram de recorrer a opções de
transporte individual.
Também houve queixas de que ônibus dos BRTs e trens metropolitanos estavam
circulando superlotados, e, na imprensa internacional, os turistas estrangeiros
estranharam a quantidade de pessoas por vagão.
7. Pedradas, bala perdida e morte de soldado
Dois ônibus que levavam jornalistas entre o Parque Olímpico e o Complexo de Deodoro
foram atingidos por pedras e, em um dos incidentes, uma jornalista americana levantou
a dúvida sobre a possibilidade do veículo ter sido atingido por tiros, o que não ficou
comprovado.
Em Deodoro, uma tenda de imprensa foi atingida por uma bala perdida, mas ninguém
ficou ferido.
Já o soldado da Força Nacional Hélio Vieira Andrade foi baleado e morreu ao entrar por
engano na favela Vila do João, no Complexo da Maré.
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8. Queda da câmera
No dia 15 de agosto, uma câmera da OBS, empresa que gera a transmissão oficial dos
Jogos para emissoras de televisão ao redor do mundo, despencou de uma altura de 20
metros.
A câmera de mais de 100 quilos fazia imagens aéreas quando um cabo se rompeu.
Sete pessoas ficaram levemente feridas.
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RELAÇÕES DE TRABALHO
As Relações de Trabalho e a Sociedade
As relações de trabalho estão ligadas às nossas relações sociais e à nossa realidade material.

O trabalho é a atividade por meio da qual o ser humano produz sua própria existência.
Essa afirmação condiz com a definição dada por Karl Marx, quanto ao que seria o
trabalho. A ideia não é que o ser humano exista em função do trabalho, mas é por meio
dele que produz os meios para manter-se vivo. Dito isso, o impacto do trabalho e do seu
contexto exercem grande influência na construção do sujeito. Assim, existem áreas do
conhecimento dedicadas apenas a estudar as diferentes formas em que se constituem
as relações de trabalho e seus desdobramentos na vida de cada um de nós.
Não seria difícil, então, de se imaginar que, quando as relações de trabalho alteram-se
no fluxo de nossa história, as nossas estruturas sociais também são alteradas,
principalmente a forma como se estruturavam nossas relações, posições na hierarquia
social, formas de segregação e, em grande parte, aspectos culturais erguidos em torno
das relações de trabalho.
O trabalho no decorrer da história
Tomemos como exemplo o rápido processo de mudança que atingiu os países
europeus no início do século XVIII, o qual hoje chamamos de Primeira Revolução
Industrial. As relações de trabalho, anteriormente, eram fortemente agrárias,
constituídas dentro do âmbito familiar. O ofício dos pais era geralmente passado aos
filhos, o que garantia a construção de uma forte identidade ligada ao labor a que o
sujeito se dedicava. O indivíduo estava ligado a terra, de onde tirava seu sustento e o
de sua família. A economia baseava-se na troca de serviços ou de produtos concretos,
e não no valor fictício agregado a uma moeda. Da mesma forma, o trabalho também
estava agregado à obtenção direta de bens de consumo, e não a um valor variável de
um salário pago com uma moeda de valor igualmente variável. A estrutura social era
rígida, com pouca ou nenhuma mobilidade para os sujeitos, ou seja, um camponês
nascia e morria camponês da mesma forma que um nobre nascia e morria nobre.
As mudanças trazidas pelo surgimento da indústria alteraram profundamente o sentido
estabelecido para o trabalho e para a relação do sujeito com ele. A impessoalidade nas
linhas de montagem que a adoção do Fordismo trouxe em que milhares de pessoas
amontoavam-se diante de uma atividade repetitiva em uma linha de montagem, sem
muitas vezes nem ver o resultado final de seu esforço, passou a ser a principal
característica do trabalho industrial.
O trabalho presente e futuro
As transformações de nossas relações de trabalho não pararam na Revolução
Industrial, pois ainda hoje o caráter de nossas atividades modifica-se. Contudo, as
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forças que motivam essas mudanças são outras. A globalização é um dos fenômenos
mais significativos da história humana e, da mesma forma que modificou nossas
relações sociais mais íntimas, modificou também nossas relações de trabalho. A
possibilidade de estarmos interconectados a todo o momento encurtou distâncias e
alongou nosso período de trabalho. O trabalho formal remunerado, que antes estava
recluso entre as paredes das fábricas e escritórios, hoje nos persegue até em casa e
demanda parte de nosso tempo livre, haja vista a crescente competitividade inerente ao
mercado de trabalho.
A grande flexibilidade e a exigência por uma mão de obra cada vez mais especializada
fazem com que o trabalhador dedique cada vez mais tempo de sua vida para o
aperfeiçoamento profissional. Essa é uma das origens das grandes desigualdades
sociais da sociedade contemporânea, uma vez que apenas àqueles que dispõem de
tempo e dinheiro para dedicar-se ao processo de formação profissional, caro e exigente,
conseguem subir na hierarquia social e econômica.
A introdução da automação na produção de bens de consumo tornou, em grande parte,
a mão de obra humana obsoleta, aumentando o tamanho do exército de trabalhadores
e diminuindo o valor da força de trabalho nos países que dispõem de grande população,
mas com baixa especialização. Como resultado, a situação do trabalho só piora, pois se
preocupar com o bem-estar do empregado é algo caro e, na concepção que prioriza o
lucro monetário, não é um investimento que garanta renda imediata.
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As 4 doenças que transmite o mosquito Aedes aegypti
Diferença entre zika vírus, febre amarela, dengue e chikungunya

Estefanía Esteban
Redatora de GuiaInfantil.com

O Aedes aegypti é um mosquito diminuto de apenas 7 milímetros, mas é capaz de
transmitir numerosas doenças diferentes, entre elas se destacam estas quatro: a
dengue, o zika vírus, a febre amarela e a chikungunya.
As quatro são doenças distintas, ainda que, em algumas delas, os sintomas possam ser
semelhantes, pelo menos no princípio. A doença que se desenvolve depende do vírus
que o mosquito carrega. Evidentemente, nem todos os mosquitos dessa espécie estão
infectados. A gente te conta como é cada uma dessas doenças e quais são os seus
sintomas.
Sintomas das doenças que transmite o Aedes aegypti
1. O zika vírus: Após a picada do mosquito, a doença pode ou não se desenvolver. Os
sintomas são febre, erupções avermelhadas em todo o corpo, conjuntivite (algo que não
acontece nas outras doenças), mal estar geral, artrite nas mãos e pés. Também podem
acontecer, em alguns casos, diarreia e dor nos olhos. Os sintomas desaparecem em 5 –
7 dias e não deixa de ser uma doença leve em adultos, quando não se trata de uma
gestante. Neste caso, os efeitos podem recair no feto. Estuda-se a relação entre o
aumento do número de bebês com microcefalia nas áreas afetadas pelo zika vírus. O
vírus, cuja origem é Uganda (África) cruzou o continente americano e já se converteu
num pesadelo, sobretudo em países como o Brasil e Colômbia, onde o zika vírus já
pode ser considerado uma epidemia.
2. A dengue: Essa doença transmitida pelo mesmo mosquito manifesta alguns
sintomas muito similares aos do zika vírus. No início, aparecem febre e dores
musculares. No entanto, no caso da dengue a febre é muito alta e as dores nas
articulações muito fortes, quase insuportáveis em alguns casos. Entre seus sintomas se
encontram náuseas e vômitos, dores muito fortes de cabeça e uma dor localizada atrás
dos globos oculares. Atualmente se pesquisa uma vacina de uma doença que milhões
de pessoas sofrem em todo o mundo e que, em muitos casos pode ser fatal, como a
dengue hemorrágica.
3. A chikungunya: As dores que aparecem na chikungunya são consideradas
insuportáveis. De fato, o seu nome vem de uma palavra africana que significa ‘dobrar-se
de dor’. Os primeiros sintomas chegam uns 3 ou 7 dias depois da picada. Além dessas
terríveis dores nas articulações, também acontecem náuseas, febre alta e erupções
cutâneas em forma de brotoejas de cor púrpura que coçam muito. A diferença das
outras três doenças é que os gânglios linfáticos se inflamam e pode sangrar o nariz. O
mal desse vírus é que seus efeitos duram meses, inclusive pode se converter em dores
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crônicas nas articulações. Esse vírus também se encontra já em alguns países sul
americanos. No momento não existe vacina para esta doença.
4. Febre amarela: Esta doença afeta, sobretudo países da África, América Central e
América do Sul. Os sintomas levam o paciente a sofrer febre, dores nas costas,
calafrios, cefaleias, náuseas e perda de apetite. Se a doença se agravar pode aparecer
icterícia e vômitos e sangramentos internos e das mucosas. Para essa doença já existe
vacina. Orienta-se que as pessoas que quiserem viajar para áreas com grande
ocorrência da febre amarela tomar a vacina pelo menos 10 dias antes da viagem.
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Sobre o Aedes Aegypti

Qual a origem do mosquito Aedes Aegypti?
O A. aegypti é originário do Egito. A dispersão pelo mundo ocorreu da África: primeiro
da costa leste do continente para as Américas, depois da costa oeste para a Ásia.
Por que o nome Aedes Aegypti?
O vetor foi descrito cientificamente pela primeira vez em 1762, quando foi denominado
Culex aegypti. Culex significa “mosquito” e aegypti, egípcio, portanto: mosquito egípcio.
O gênero Aedes só foi descrito em 1818. Logo verificou- se que a espécie aegypti,
descrita anos antes, apresenta características morfológicas e biológicas semelhantes às
de espécies do gênero Aedes – e não às do já conhecido gênero Culex. Então, foi
estabelecido o nome Aedes aegypti.
Quantas pessoas um mosquito é capaz de infectar?
Os mosquitos fêmea sugam sangue para produzir ovos. Se o mosquito da dengue
estiver infectivo, poderá transmitir o vírus da dengue neste processo. Em geral,
mosquitos sugam uma só pessoa a cada lote de ovos que produzem. O mosquito da
dengue tem uma peculiaridade que se chama “discordância gonotrófica”, que significa
que é capaz de picar mais de uma pessoa para um mesmo lote de ovos que produz. Há
relato de que um só mosquito da dengue infectivo transmitiu dengue para cinco pessoas
de uma mesma família, no mesmo dia.
Por que só a fêmea pica?
A fêmea precisa de sangue para a produção de ovos. Tanto o macho quanto a fêmea se
alimentam de substâncias que contêm açúcar (néctar, seiva, entre outros), mas como o
macho não produz ovos, não necessita de sangue. Embora possam ocasionalmente se
alimentar com sangue antes da cópula, as fêmeas intensificam a voracidade pela
hematofagia após a fecundação, quando precisam ingerir sangue para realizar o
desenvolvimento completo dos ovos e maturação nos ovários. Normalmente, três dias
após a ingestão de sangue as fêmeas já estão aptas para a postura, passando então a
procurar local para desovar.
Como o Aedes Aegypti chegou ao Brasil? Há registro histórico de dengue no
passado?
As teorias mais aceitas indicam que o A. aegypti tenha se disseminado da África para o
continente americano por embarcações que aportaram no Brasil para o tráfico de
escravos. Há registro da ocorrência da doença em Curitiba (PR) no final do século 19 e
em Niterói (RJ) no início do século 20.
A dengue ocorre só no Brasil?
Não. Há registro da doença em diversos países das Américas, bem como na África,
Ásia, Austrália e Polinésia Pacífica.

Fonte: Instituto Oswaldo Cruz
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H1N1 + INFLUENZA
Influenza
Influenza, comumente conhecida como gripe, é uma doença viral febril, aguda,
geralmente benigna e autolimitada. Frequentemente é caracterizada por início abrupto
dos sintomas, que são predominantemente sistêmicos, incluindo febre, calafrios,
tremores, dor de cabeça, mialgia e anorexia, assim como sintomas respiratórios com
tosse seca, dor de garganta e coriza. A infecção geralmente dura 1 semana e com os
sintomas sistêmicos persistindo por alguns dias, sendo a febre o mais importante.
Os vírus influenza são transmitidos facilmente por aerossóis produzidos por pessoas
infectadas ao tossir ou espirrar. Existem 3 tipos de vírus influenza: A, B e C. O vírus
influenza C causa apenas infecções respiratórias brandas, não possui impacto na saúde
pública e não está relacionado com epidemias. O vírus influenza A e B são
responsáveis por epidemias sazonais, sendo o vírus influenza A responsável pelas
grandes pandemias. Os vírus influenza A são ainda classificados em subtipos de acordo
com as proteínas de superfície, hemaglutinina (HA ou H) e neuraminidase (NA ou N).
Dentre os subtipos de vírus influenza A, os subtipos A(H1N1) e A(H3N2) circulam
atualmente em humanos. Alguns vírus influenza A de origem aviária também podem
infectar humanos causando doença grave, como no caso do A (H7N9).
Algumas pessoas, como idosos, crianças novas, gestantes e pessoas com alguma
comorbidade possuem um risco maior de desenvolver complicações devido à
influenza. A vacinação é a intervenção mais importante na redução do impacto da
influenza.
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