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Repertório Sociocultural – Enem 2020 – Professora Viviane Faria 

1- Zygmunt Bauman- sociólogo polonês da contemporaneidade- 1925-2017 

“Fluidez” é a qualidade de líquidos e gases. (…) Os líquidos, diferentemente dos sólidos, não 

mantêm sua forma com facilidade. (…) Os fluidos se movem facilmente. Eles “fluem”, “escorrem”, 

“esvaem-se”, “respingam”, “transbordam”, “vazam”, “inundam” (…) Essas são razões para 

considerar “fluidez” ou “liquidez” como metáforas adequadas quando queremos captar a natureza 
da presente fase (…) na história da modernidade. Zygmunt Bauman 

Alguns acontecimentos da segunda metade do século XX, como a instabilidade econômica 

mundial, o surgimento de novas tecnologias e a globalização, contribuíram para a perda da ideia 

de controle sobre os processos do mundo, trazendo incertezas quanto a nossa capacidade de nos 

adequar aos novos padrões sociais, que se liquefazem e mudam constantemente. Nessa passagem 

do mundo sólido ao líquido, Bauman chama atenção para a liquefação das formas sociais: o 

trabalho, a família, o engajamento político, o amor, a amizade e, por fim, a própria identidade. 

Essa situação produz angústia, ansiedade constante e o medo líquido: temor do desemprego, da 

violência, do terrorismo, de ficar para trás, de não se encaixar nesse novo mundo, que muda num 

ritmo hiperveloz. Assim, duas das características da modernidade líquida são a substituição da 

ideia de coletividade e de solidariedade pelo individualismo; e a transformação do cidadão em 

consumidor. Nesse contexto, as relações afetivas se dão por meio de laços momentâneos e 

volúveis e se tornam superficiais e pouco seguras (amor líquido). No lugar da vida em 

comunidade e do contato próximo e pessoal privilegiam-se as chamadas conexões, relações 

interpessoais que podem ser desfeitas com a mesma facilidade com que são estabelecidas, assim 

como mercadorias que podem ser adquiridas e descartadas. Exemplo disso seriam os 

relacionamentos virtuais em redes. ( https://guiadoestudante.abril.com.br/estudo/a-filosofia-de-

zygmunt-bauman-o-pensador-da-modernidade-liquida/) 

“Tudo é temporário, a modernidade (…) – tal como os líquidos – caracteriza-se pela incapacidade 
de manter a forma”. Zygmunt Bauman 

2- Hannah Arendt- filósofa política alemã- 1906-1975 

Seu principal conceito, o de pluralismo político, defende a importância de existir igualdade 

política e liberdade, com tolerância e respeito às diferenças, visando à inclusão. É um dos 

princípios básicos das democracias modernas, pois é entendido como a ausência de uma visão da 

sociedade definida por um só grupo ou por uma só pessoa (totalitarismo, na visão de Arendt). 

Graças a esses pensamentos e sua reivindicação da discussão política livre, Arendt tem um papel 

relevante nos debates sobre o assunto até hoje. Veja três frases para entender melhor as ideias 
dela: 

“O revolucionário mais radical se torna um conservador no dia seguinte à revolução” 
Para Arendt, liberdade política é sinônimo de ação. A humanidade só se torna livre, de fato, ao 
agir e decidir, em conjunto, seu futuro comum. 

“A essência dos Direitos Humanos é o direito a ter direitos” 
A preservação do espaço público é tema constante e de grande relevância no pensamento de 

Arendt: essa seria a única forma de assegurar as condições da prática da liberdade e da 

manutenção da cidadania. Seu livro mais famoso, A Condição Humana, busca, entre outros 

questionamentos importantes, compreender como e por que regimes totalitários se fortalecem. 

“Poder e violência são opostos; onde um domina absolutamente, o outro está ausente” 
O último livro publicado por Arendt, em 1963, traduzido no Brasil sob o título Sobre a Violência, 

é inteiramente dedicado a compreender por que o mundo vivia (e ainda vive) uma escalada de 

destruição e guerras. Ela mostra que a glorificação da violência não se restringe à minoria de 

militantes e extremistas. E que a base do poder é, na realidade, convivência e cooperação. 

https://guiadoestudante.abril.com.br/estudo/a-filosofia-de-zygmunt-bauman-o-pensador-da-modernidade-liquida/
https://guiadoestudante.abril.com.br/estudo/a-filosofia-de-zygmunt-bauman-o-pensador-da-modernidade-liquida/
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Segundo Arendt, a violência destrói o poder, pois se baseia na exclusão da interação e da 

cooperação entre as pessoas.( 

https://revistagalileu.globo.com/Sociedade/noticia/2018/10/hannah-arendt-3-frases-para-

entender-o-pensamento-da-filosofa.html) 

3- Michel Foucault- filósofo francês do século XX 1926-1984 

Para compreender o que Foucault entendia por “poder” é preciso ter uma ideia de como os 

filósofos antes dele interpretavam o conceito: o pai da sociologia, Max Weber, por exemplo, 

acreditava que o poder do Estado consistia no “monopólio do uso legítimo da força física”; já o 

inglês Thomas Hobbes acreditava na possibilidade de um “Estado Soberano”, em que todos 

abdicariam de sua liberdade em favor da paz civil, e chamou isso de Leviatã. 

Seguindo a lógica hobbesiana, Foucault concebia a ideia de violência exercida pelas corporações 

sobre os trabalhadores; da violência dos homens sobre as mulheres no patriarcado; e da violência 

dos brancos sobre os negros através do racismo estrutural. Para ele, essas demonstrações de força 

são amostras do poder soberano descrito por Hobbes. Mas ele duvidava que o poder só poderia 

assumir uma forma única, e chegou a propor outras formas que podem coexistir ou mesmo entrar 

em conflito umas com as outras. 

No livro em que disserta sobre como a sexualidade persiste em uma sociedade que a 

reprime, História da Sexualidade, Volume Um, o filósofo apresenta uma dessas formas de poder: 

o biopoder, o qual não proíbe o sexo, mas o reduz a questões de reprodução e saúde. Para ele, a 

ideia de classificar a homossexualidade como “perversão”, no século 19, por exemplo, foi uma 

manifestação desse biopoder.                                            

(https://revistagalileu.globo.com/Sociedade/Filosofia/noticia/2019/09/michel-foucault-ideias-

de-poder-e-filosofia-do-pensador-frances.html)  

 

4- Friedrich Engels- filósofo alemão  (1820-1895) 

Veja a seguir cinco reflexões para entender o pensamento do filósofo. 

“A história da humanidade é a história da luta de classes” 
A frase resume a teoria desenvolvida em parceria com Marx, que ficou conhecida como 

marxismo. Trata-se na aplicação de questionamentos econômicos e sociopolíticos para analisar o 

desenvolvimento do capitalismo e o papel do conflito social na mudança desse sistema. 

 

“Os que no regime burguês trabalham não lucram e os que lucram não trabalham” 
Na visão de Engels, um dos maiores conflitos de classe que ocorrem no capitalismo é o fato de 

que uma pequena parcela da população (chamada por eles de burguesia) se apropria do produto 

excedente (lucro) produzido por outra (proletariado). Na sociedade idealizada por eles, não 

haveria diferença entre classes e tudo seria baseado no princípio de que “de cada qual, segundo a 

sua capacidade cada qual, segundo suas necessidades”. 

 

“O Estado moderno nada mais é que um comitê que administra os problemas da classe 

burguesa” 
No livro A Origem da Propriedade Privada, do Estado e da Família, Engels defende que o Estado 

surgiu junto com a propriedade privada com o fim de protegê-la. Na visão dele, o Estado não 

representa um ideal de moral ou razão, e sim uma força externa da sociedade que se põe acima 

dela para garantir a dominação de uma classe por outra, em vez de buscar conciliar interesses. 

 

“Quando for possível falar de liberdade, o Estado como tal deixará de existir” 
Para o autor, o Estado só surgiu para ajudar a classe dominante a se manter no poder. Por isso, 

https://revistagalileu.globo.com/Sociedade/noticia/2018/10/hannah-arendt-3-frases-para-entender-o-pensamento-da-filosofa.html
https://revistagalileu.globo.com/Sociedade/noticia/2018/10/hannah-arendt-3-frases-para-entender-o-pensamento-da-filosofa.html
https://revistagalileu.globo.com/Sociedade/Filosofia/noticia/2019/09/michel-foucault-ideias-de-poder-e-filosofia-do-pensador-frances.html
https://revistagalileu.globo.com/Sociedade/Filosofia/noticia/2019/09/michel-foucault-ideias-de-poder-e-filosofia-do-pensador-frances.html
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por mais democrático que seja, ele sempre será uma forma de ditadura e um aparelho de 

dominação de uma classe por outra. Embora aceite que a revolução necessária para a construção 

do socialismo seja uma forma de Estado, Engels defende que seria mais uma espécie de anti-

Estado, pois inverte as relações de domínio e cria as bases para seu próprio fim. 

 

“Um povo que oprime o outro nunca será livre” 
O objetivo final do socialismo idealizado por Marx e Engels é acabar com a divisão da sociedade 

em classes.( https://revistagalileu.globo.com/Sociedade/noticia/2018/08/friedrich-engels-5-

reflexoes-para-entender-o-pensamento-do-filosofo.html) 

 

 

5- Thomas Hobbes- filósofo inglês- 1599-1679 

 

Contrato social 
Hobbes parte do pressuposto de que houve um momento hipotético em que os seres humanos 

eram selvagens e viviam em seu estado natural. Para ele, esse momento era caótico, pois o ser 

humano é, para Hobbes, naturalmente inclinado para o mal. Segundo o filósofo, os seres 

humanos precisam da intervenção de um corpo estatal forte, com leis rígidas aplicadas por uma 

monarquia forte, para que eles saiam de seu estado natural e entrem no estado civil. Hobbes afirma 

que, em seu estado de natureza, “o homem é o lobo do homem”. O estado civil seria a solução 

para uma convivência pacífica, em que o ser humano abriria mão de sua liberdade para obter 

a paz no convívio social. O monarca, argumenta o filósofo, pode fazer o que for preciso para 

manter a ordem social. A propriedade privada, para Hobbes, não deveria existir e a monarquia é 

justificada pela sua necessidade como garantia do convívio seguro. 

(https://brasilescola.uol.com.br/filosofia/thomas-hobbes.htm) 

 

6- Jean Jacques Rousseau- pensador suíço 1712-1778 

 

"O homem nasce livre, e por toda a parte encontra-se a ferros". Com isso, ele quer dizer que o 

homem possui uma natureza boa que é corrompida pelo processo civilizador. Segundo o filósofo 

iluminista, o homem é naturalmente bom, a sociedade é que o corrompe. Para ele, se vivêssemos 

com selvagens, tal como éramos em nosso estado de natureza, guiados por nossos 

sentimentos naturais, viveríamos em paz e tranqüilidade perpétua. Se hoje isso não é mais 

possível, a culpa não se encontra na natureza humana, mas sim na criação da propriedade privada, 

que, instaurando conflitos de interesses entre os homens, os corrompeu e dividiu. 

https://novaescola.org.br/conteudo/458/filosofo-liberdade-como-valor-supremo 

 

7- Aristóteles- filósofo grego- 384a.c. – 322a.c. 

 

Em nosso dia a dia, frequentemente julgamos as pessoas por seu comportamento e, quando 

reconhecemos nelas atitudes positivas, as elogiamos. Esses hábitos bons, tais como a coragem, a 

justiça e sinceridade, são chamados de virtudes. Mas como podemos identificar uma virtude? O 

que diferencia um hábito bom de um mau? Para o filósofo Aristóteles, a virtude está sempre em 

um ponto de equilíbrio. Ou seja, ela se encontra sempre na justa medida entre dois vícios opostos, 

um por falta e outro por excesso. Assim, por exemplo, a virtude da paciência, que é a capacidade 

de suportar situações adversas, está entre o vício da ira, que é falta de paciência, e o vício da 

frouxidão, que é excesso de paciência. https://brasilescola.uol.com.br/filosofia/aristoteles.htm 

 

8- Carl Jung- psiquiatra suíço 1875- 1961 

 

Todo indivíduo assume uma “máscara” sobre o inconsciente coletivo 
Outro arquétipo, a persona é a aparência que apresentamos ao mundo, o personagem que 

assumimos perante a sociedade, incluindo nossos papéis sociais, as roupas que vestimos e a 

maneira como nos expressamos. Todos os indivíduos passam por essa adaptação, que tem 

aspectos negativos e positivos. A persona pode ser crucial para o desenvolvimento da 

https://revistagalileu.globo.com/Sociedade/noticia/2018/08/friedrich-engels-5-reflexoes-para-entender-o-pensamento-do-filosofo.html
https://revistagalileu.globo.com/Sociedade/noticia/2018/08/friedrich-engels-5-reflexoes-para-entender-o-pensamento-do-filosofo.html
https://brasilescola.uol.com.br/filosofia/thomas-hobbes.htm
https://novaescola.org.br/conteudo/458/filosofo-liberdade-como-valor-supremo
https://brasilescola.uol.com.br/filosofia/aristoteles.htm
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personalidade, quando o ego passa a se identificar com o papel que desempenhamos. De acordo 

com Jung, é comum derrubarmos essa identificação para aprender quem somos de verdade no 

processo de individualização, mas é possível que as pessoas também passem a acreditar de 

verdade nessa “máscara” ilusória da persona. Membros de grupos minoritários tendem a ter 

problemas de identidade causados pelo preconceito cultural e a rejeição social de seus 

personagens, por exemplo. https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/noticia/2017/02/6-reflexoes-

para-entender-o-pensamento-de-carl-jung.html 

 

9- Paulo Freire- educador, escritor e filósofo pernambucano- 1921- 1997 

 

O educador brasileiro criticava o modelo de educação que ele chamava de “educação bancária”. 

Esse modelo é baseado na visão de que o professor é o centro do processo e detentor do 

conhecimento das matérias, sendo o responsável por depositar aquilo que sabe em seus alunos. 

Freire falava da importância de pensar-se em uma educação capaz de reconhecer a cultura do 

educando e agir com base nela, naquela realidade, pois somente assim ela faria sentido para 

aquele que vai ser alfabetizado. Nas palavras do filósofo: 

“a leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior leitura desta não 

possa prescindir da continuidade da leitura daquele.” 

Na visão de Freire, a leitura (e, no mesmo sentido, a escrita) somente fará sentido se 

for acompanhada de uma capacidade de ler o mundo, de perceber o mundo, de reconhecer os 

papéis desempenhados pelos atores do mundo e de reconhecer-se como peça naquele mundo. Por 

isso, Freire agia com base nas palavras que faziam parte do cotidiano dos trabalhadores em 

processo de alfabetização para ensiná-los. https://brasilescola.uol.com.br/biografia/paulo-

freire.htm 

 

10- Simone de Beauvoir- filósofa francesa- 1908-1986 

 

É Considerada um ícone do feminismo, também é uma das principais representantes 

do movimento existencialista francês do século XX. Ao analisar os processos de formação social 

entre homens e mulheres, Simone de Beauvoir identificou uma multiplicidade de instrumentos e 

mecanismos que construíram e “naturalizaram” grande diferenciação e hierarquização entre 

homens e mulheres, sempre em prejuízo dessas últimas. Compreendendo a extensão dessa 

desigualdade e os inúmeros problemas daí decorrentes, a filósofa desenvolveu estudos e 

argumentos que deram conta de novos saberes que produzissem novas configurações sociais. Por 

meio de sua produção, em especial, sua célebre obra “Segundo Sexo” (1949), Simone se tornou 

um marco dentro do movimento feminista, rejeitando o tradicionalismo da formação e da moral 

religiosa dentro da qual foi educada e abordando temáticas inéditas até aquele momento, tanto em 

âmbito social quanto acadêmico. A referida obra traça uma profunda análise sobre o papel 

designado à mulher dentro da sociedade e sobre a construção do que é ser mulher, estabelecendo 

uma importante distinção entre os conceitos de gênero e sexo que a leva a sua clássica conclusão, 

a de que “Ninguém nasce mulher: torna-se mulher”, acrescentando que “Nenhum destino 

biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade; 

é o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado, 

que qualificam de feminino”. https://www.infoescola.com/biografias/simone-de-beauvoir/ 

 

 

11- Jean-Paul Sartre foi um filósofo e crítico francês. É considerado um dos maiores 

pensadores do século XX e representantes da filosofia existencialista, ao lado dos 

filósofos Albert Camus e Simone de Beauvoir. 

Uma leitura existencialista do marxismo, segundo Jean-Paul Sartre, a essência do homem é não ter 

essência, a essência do homem é algo que ele próprio constrói, ou seja, a História. “A existência 

precede a essência”; nenhum ser humano nasce pronto, mas o homem é, em sua essência, produto 

do meio em que vive, construído a partir de suas relações sociais. O homem produz o seu próprio 

https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/noticia/2017/02/6-reflexoes-para-entender-o-pensamento-de-carl-jung.html
https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/noticia/2017/02/6-reflexoes-para-entender-o-pensamento-de-carl-jung.html
https://brasilescola.uol.com.br/biografia/paulo-freire.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biografia/paulo-freire.htm
https://www.infoescola.com/sociologia/feminismo/
https://www.infoescola.com/filosofia/existencialismo/
https://www.infoescola.com/biografias/simone-de-beauvoir/
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ambiente e esta produção da condição de existência é predeterminada. O homem pode fazer a sua 

História, mas não pode fazer nas condições por ele escolhidas. O homem é historicamente 

determinado pelas condições, responsável por todos os seus atos por ser livre para escolher. As 

teorias de Marx estão fundamentadas naquilo que é o homem – a sua 

existência. https://www.trabalhosfeitos.com/ensaios/o-Ser-Humano-Um-Produto-

Do/78324085.html 

 

12- Filósofo brasileiro da contemporaneidade Mário Sérgio Cortella: “ Não basta ter 

informação, é preciso saber o que fazer com ela.”  

Para o filósofo, escritor e palestrante Mario Sergio Cortella, a ciência desempenha um papel 

fundamental no desenvolvimento de qualquer nação que almeje dar a seus cidadãos uma vida 

mais sofisticada. “É evidente que o acesso ao conhecimento científico eleva a condição geral de 

uma sociedade porque aumenta seu repertório de soluções”, disse o pensador a GALILEU. Só 

que, para a ciência atingir todo o potencial de empoderamento humano que lhe é inerente, não 

basta que fique confinada nas universidades e círculos acadêmicos. Ela precisa circular. E os 

divulgadores científicos estão entre os agentes que melhor promovem essa disseminação da 

ciência e de sua importância na sociedade. 

“Eles estabelecem pontes, estendem o convite, abrem a porta para que a pessoa que não esteja no 

campo da ciência também possa adentrar o território”, diz. Para o filósofo, o principal desafio dos 

divulgadores é explicar de forma simples, mas não simplória. 

https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/noticia/2017/08/mario-sergio-cortella-nao-basta-ter-

informacao-e-preciso-saber-o-que-fazer-com-ela.html 

Frases de Mário Sérgio Cortella: 

É preciso evitar ao máximo a ideia de que “a vida é assim” 

Quantas vezes a gente se pega dizendo essa frase? Mario Sergio Cortella explica que a origem da 

palavra idiota é grega e dizia respeito a pessoas que não participavam da sociedade. Não agiam. 

O contrário disso eram chamados os políticos. O filósofo tem um livro chamado “Política para 

Não Ser Idiota” em que explica pensamentos anticonformismo e incentiva o exercício diário da 

cidadania. 

 

“ Cuidado com gente que não tem dúvida. Gente que não tem dúvida não é capaz de inovar, de 

reinventar, não é capaz de fazer de outro modo. Gente que não tem dúvida só é capaz de 

repetir.” 

“É necessário cuidar da ética para não anestesiarmos a nossa consciência e começarmos a achar 

que tudo é normal.” 

“ É impossível falar em ética se nós não falamos em liberdade. Quem não é livre não pode 

evidentemente ser julgado do ponto de vista da ética.’ 

“ É um fraco que teme aquele que não é igual e se sente ameaçado por ele.” 

“ Volto ao ponto: minha liberdade não acaba quando começa a do outro, ela acaba quando acaba 

a do outro.” 

https://www.trabalhosfeitos.com/ensaios/o-Ser-Humano-Um-Produto-Do/78324085.html
https://www.trabalhosfeitos.com/ensaios/o-Ser-Humano-Um-Produto-Do/78324085.html
https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/noticia/2017/08/mario-sergio-cortella-nao-basta-ter-informacao-e-preciso-saber-o-que-fazer-com-ela.html
https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/noticia/2017/08/mario-sergio-cortella-nao-basta-ter-informacao-e-preciso-saber-o-que-fazer-com-ela.html
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“ Agir conforme aquilo que se fala, alinhar discurso e prática, além de ser uma postura ética, é 

um sinal de autenticidade.”  

“ Mudar é complicado, mas se acomodar é perecer.” 

“ Gente não nasce pronta e vai se gastando; gente nasce não-pronta e vai se fazendo.”  

“ O impossível não é um fato: é uma opinião.” 

‘ Tem que ter esperança ativa. Aquela que é do verbo esperançar, não do verbo esperar. O verbo 

esperar é aquele que aguarda, enquanto o verbo esperançar é aquele que busca, que procura, que 

vai atrás.” 

“ O conhecimento serve para encantar as pessoas, não para humilhá-las.” 

“ Elogie em público e corrija em particular. Um sábio orienta sem ofender e ensina sem humilhar.” 

“ Cansaço resulta de um esforço intenso e estresse resulta de um esforço para o qual você não vê 

sentido. Cansaço se cura descansando. Estresse só se cura se houver mudança de rota.” 

“ Quando o modelo de vida leva a um esgotamento, é fundamental questionar se vale a pena 

continuar no mesmo caminho.” 

“Eu não preciso gostar de todas as pessoas, mas eu preciso respeitá-las” 

“Um erro deve ser corrigido, e não punido”  

https://www.pensador.com/frases_geniais_mario_sergio_cortella/ 

13-Pierre Lévy, filósofo francês, pensador da área de tecnologia e sociedade, afirmou que: 

 “toda nova tecnologia cria seus excluídos”.  

Com essa afirmação não está atacando a tecnologia, mas quer lembrar que, por exemplo, antes 

dos telefones não existiam pessoas sem telefone, do mesmo modo que antes de se inventar a 

escrita não existiam analfabetos. https://www.infoescola.com/sociologia/exclusao-digital/ 

14-Livro “ O cidadão de papel” - Gilberto Dimenstein 

O Cidadão de Papel. A infância, a adolescência e os Direitos Humanos no Brasil, do 

jornalista Gilberto Dimenstein. Ele foi ganhador do Prêmio Jabuti 1994, Melhor livro de Não-

Ficção, publicado pela Editora Ática. O livro surgiu da iniciativa do autor para abordar em sala 

de aula e discutir assuntos sérios com os jovens por meio de uma linguagem de fácil entendimento.  

Gilberto Dimenstein explica que o livro surgiu na década de 90, quando ministrou uma palestra 

para adolescentes e percebeu a preocupação dos jovens com a violência nas grandes cidades. “Vi 

que a falta de informação e de reflexão poderia levá-los a uma postura perigosa: o uso de mais 

violência”, alerta o jornalista. Então, o autor se propôs a abordar alguns dos problemas da 

sociedade, como as crianças de rua, a violência e a pobreza. Por que Cidadão de Papel? Segundo 

Dimenstein, porque a cidadania está garantida nos papéis, mas não existe de verdade. 

(http://www.benoliveira.com/2014/06/resenha-o-cidadao-de-papel-gilberto-dimenstein.html)  

https://www.pensador.com/frases_geniais_mario_sergio_cortella/
https://www.infoescola.com/biografias/pierre-levy/
https://www.infoescola.com/sociologia/exclusao-digital/
http://www.benoliveira.com/2014/06/resenha-o-cidadao-de-papel-gilberto-dimenstein.html
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15- - Geógrafo Milton Santos 

 Milton Santos:  geógrafo baiano, único do Brasil a ganhar o prêmio Vaultrin Lud – um 

equivalente ao Nobel na geografia-,  criador do conceito “ cidadanias mutiladas”.  

Ser cidadão é ser como o estado, é ser um indivíduo dotado de direitos que lhe permitem 

não só se defrontar com o estado, mas afrontar o estado. O cidadão seria tão forte quanto 

o estado. É nesse sentido que me pergunto se a classe média é formada de cidadãos. Eu 

digo que não. Em todo caso, no Brasil não o é, porque não é preocupada com os direitos, 

mas com privilégios. E o fato de que a classe média goze de privilégios, não de direitos, 

que impede aos outros brasileiros ter direitos. E é por isso que no Brasil quase não há 

cidadãos. 

Poderíamos traçar a lista das cidadanias mutiladas neste país. Cidadania mutilada no 

trabalho, através das oportunidades de ingresso negadas. Cidadania mutilada na 

remuneração, melhor para uns do que para outros. Cidadania mutilada nas oportunidades 

de promoção. Cidadania mutilada também na localização dos homens, na sua moradia. 

Cidadania mutilada na circulação. Esse famoso direito de ir e devir, que alguns nem 

imaginam existir, mas que na realidade é tolhido para uma parte significativa da 

população. Cidadania mutilada na educação. Quem por acaso passeou ou permaneceu na 

maior universidade deste país, a USP, não tem nenhuma dúvida de que ela não é uma 

universidade para negros. 

A situação parece se agravar com o presente processo de globalização, que tem efeito 

sobre todos os aspectos da vida, incluindo a questão do preconceito. O presente clima 

internacional está sendo desfavorável às pessoas consideradas inferiores na sociedade 

mundial. Há um clima contra as raças chamadas “inferiores”. Esse clima já existia antes, 

mas com a globalização ele se agrava e se adensa, daí constantes julgamentos de valor 

das pessoas em virtude de raça, sua origem e também em relação aos imigrantes. 

http://www.miltonsantos.com.br/site/wp-content/uploads/2011/12/As-cidadanias-

mutiladas_MiltonSantos1996-1997SITE.pdf 

16-  

 

https://portal.aprendiz.uol.com.br/2018/10/02/quem-foi-milton-santos-e-seu-legado-nos-estudos-sobre-cidades/
http://www.miltonsantos.com.br/site/wp-content/uploads/2011/12/As-cidadanias-mutiladas_MiltonSantos1996-1997SITE.pdf
http://www.miltonsantos.com.br/site/wp-content/uploads/2011/12/As-cidadanias-mutiladas_MiltonSantos1996-1997SITE.pdf
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17- Nelson Mandela 

Símbolo da luta contra o Apartheid, regime de segregação racial que separava brancos e negros 

na África do Sul, Mandela foi sempre defensor de um sistema educacional mais equânime e 

digno. “Não está além do nosso poder a criação de um mundo no qual crianças tenham acesso 

a uma boa educação. Os que não acreditam nisso têm imaginação pequena”, repetiria ele ao 

longo da vida. Ainda em 1953, antes de passar 27 anos preso por lutar pela democracia, ele disse 

no Congresso Sul Africano: “Façam com que todas as casas e todos os barracos se tornem um 

centro de aprendizado para nossas crianças”. https://www.revistaprosaversoearte.com/a-

educacao-e-a-arma-mais-poderosa-que-voce-pode-usar-para-mudar-o-mundo-nelson-mandela/ 

18- - Immanuel Kant 

“O ser humano é aquilo que a educação faz dele.” 

A frase que dá nome a esse tópico foi proferida por Immanuel Kant, filósofo prussiano nascido 

no século XVIII e um dos principais pensadores da modernidade. Para ele, a educação era um 

meio para que o homem pudesse chegar ao cerne mais profundo dele mesmo. Isso porque o 

homem necessita de cuidados que vão muito além do que os animais precisam, por exemplo. Em 

seus estudos, Kant ainda destaca que a disciplina é um dos principais elementos para levar a 

humanidade a um nível superior de felicidade e ao maior respeito da coletividade. Sendo assim, 

a educação ensinaria as pessoas a viverem em sociedade, pois o conhecimento aprendido seria 

transmitido por meio da oralidade e da escrita ao longo do tempo. https://blog.unime.edu.br/o-

ser-humano-e-aquilo-que-a-educacao-faz-dele/ 

19- Educador Paulo Freire 

Aprender é um ato revolucionário. Por meio da educação e, de maneira coletiva, o indivíduo deve 

tomar consciência de sua condição histórica, assumir o controle de sua trajetória e conhecer sua 

capacidade de transformar o mundo. Assim pode ser resumida a ideia central do pensamento do 

pernambucano Paulo Freire (1921-1997), o mais notável educador brasileiro, reconhecido 

internacionalmente por sua concepção libertária e autônoma de educação e por seu método 

inovador de alfabetização de adultos (...). A ideia é que a leitura da palavra proporcione a leitura 

crítica do mundo e permita a compreensão da sua realidade social e política. Essa seria a essência 

da educação emancipadora e autônoma, que possibilita que pessoas das classes menos favorecidas 

da sociedade desenvolvam uma consciência crítica de sua situação e vejam-se como protagonistas 

da própria história, capazes de transformar a realidade, sempre coletivamente:  

“Ninguém luta contra forças que não entende; ninguém transforma o que não conhece (…)” 

/ “Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor”.  

https://guiadoestudante.abril.com.br/estudo/como-deveria-ser-a-escola-segundo-paulo-freire/  

20- Leandro Karnal 

“ O que eu penso não muda nada além do meu pensamento. O que eu faço a partir disso muda 

tudo.”  

https://www.revistaprosaversoearte.com/a-educacao-e-a-arma-mais-poderosa-que-voce-pode-usar-para-mudar-o-mundo-nelson-mandela/
https://www.revistaprosaversoearte.com/a-educacao-e-a-arma-mais-poderosa-que-voce-pode-usar-para-mudar-o-mundo-nelson-mandela/
https://blog.unime.edu.br/o-ser-humano-e-aquilo-que-a-educacao-faz-dele/
https://blog.unime.edu.br/o-ser-humano-e-aquilo-que-a-educacao-faz-dele/
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Historiador brasileiro, acadêmico e uma das vozes mais midiáticas da filosofia nacional, Leandro 

Karnal também é um nome bem conhecido do público. O pensador tem refletido sobre inúmeras 

questões relacionadas com a cultura e a história brasileira, passando ainda pela fé, o mundo 

contemporâneo e os seus desafios. 

https://www.pensador.com/filosofos_brasileiros_historia_da_filosofia_brasil/ 

21- Simone de Beauvoir foi escritora, filósofa, intelectual, ativista e professora. 

Integrante do movimento existencialista francês, Beauvoir foi considerada uma das 

maiores teóricas do feminismo moderno. 

Dona de um espírito inquieto e revolucionário para sua época, Beauvoir rejeitou modelos, 

hierarquias e valores. Segundo ela: 

“Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana 

assume no seio da sociedade; é o conjunto da civilização que elabora esse produto 

intermediário entre o macho e o castrado, que qualificam de feminino.” 

Sem dúvida, sua grande contribuição foi no campo dos estudos sobre o feminismo e na 

luta da igualdade de gênero. Aliado a isso, Beauvoir foi adepta da teoria existencialista, 

onde a liberdade é a principal característica. 

Em sua obra “O segundo sexo” Simone aborda sobre o papel da mulher na sociedade e a 

opressão feminina num mundo dominado pelo homem. O livro foi considerado 

agressivo e incluído na lista de negra do Vaticano. 

Frases de Simone de Beauvoir 

• “Por vezes a palavra representa um modo mais hábil de se calar do que o 

silêncio.” 

• “É pelo trabalho que a mulher vem diminuindo a distância que a separava do 

homem, somente o trabalho poderá garantir-lhe uma independência concreta.” 

• “O homem é definido como ser humano e a mulher é definida como fêmea. 

Quando ela comporta-se como um ser humano ela é acusada de imitar o 

macho.” 

• “A humanidade é masculina e o homem define a mulher não em si mas 

relativamente a ele; ela não é considerada um ser autônomo.” 

• “Entre as que se vendem pela prostituição e as que se vendem pelo casamento a 

única diferença consiste no preço e na duração do contrato.” 

• “Que nada nos defina. Que nada nos sujeite. Que a liberdade seja a nossa 

própria substância.” 

22- filósofo iluminista francês Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)  

 Os aspectos principais que definiram o pensamento social de Rousseau foram: a 

concepção de que a natureza humana é boa e de que, derivada dessa concepção, a 

https://www.pensador.com/filosofos_brasileiros_historia_da_filosofia_brasil/
https://www.todamateria.com.br/existencialismo/
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sociedade é quem a corrompe. A bondade natural do homem seria então, para esse 

filósofo francês, paulatinamente destruída e corrompida pela civilização. Seria 

necessário, portanto, uma redução do poder do Estado soberano sobre os cidadãos 

livres, que se organizariam sobre a forma do contrato social, livres das imposições 

do Estado e articulados nos princípios da sociedade civil. 

https://www.historiadomundo.com.br/curiosidades/pensamento-social-rousseau.htm 

23-  Filósofo inglês John Locke (1632-1704)  

Sobre o conhecimento o levaram a conceber um aprendizado coerente com sua 

mais famosa afirmação: a mente humana é tabula rasa, expressão latina análoga 

à idéia de uma tela em branco. "A razão, inicialmente, encontra-se apenas em 

potência na criança", diz Clenio Lago, da Universidade do Oeste de Santa Catarina. 
É por isso que, para Locke, o aprendizado depende primordialmente das 

informações e vivências às quais a criança é submetida e que ela absorve de modo 

relativamente previsível e passivo. É, portanto, um aprendizado de fora para 

dentro.  

https://novaescola.org.br/conteudo/1608/john-locke-um-explorador-do-

entendimento-humano 

24- Artigo 5- Constituição do Brasil 

TÍTULO II 
DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS 

CAPÍTULO I 
DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS 

  Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição; 

II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei; 

 

III - ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante; 

IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; 

V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por 
dano material, moral ou à imagem; 

VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício 
dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias; 

VII - é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis 
e militares de internação coletiva; 
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VIII - ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção 
filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e 
recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei; 

IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, 
independentemente de censura ou licença; 

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado 
o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm 

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf_legislacao/superior/legisla_superior_const.pdf 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum 

do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever 

de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações. 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10645661/artigo-225-da-constituicao-federal-de-1988 
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