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POLITIZANDO - Editorial
Nesta edição o POLITIZANDO traz à tona uma problemática que,
apesar de antiga, não se mostra antiquada. Ao contrário, reveste-se
de uma atualidade estarrecedora. Trata-se do retorno revigorado
dos estigmas associados à pobreza - uma das mais nefandas ignorâncias na história da humanidade, devido, nos seus primórdios, à
falta de conhecimento de suas causas. Sobre esse fato, são conhecidas as indignadas descrições dos pesadelos vividos pelos pobres,
feitas por escritores clássicos, como Thomas Morus e Charles
Dickens, e de pensadores sociais críticos, como Karl Marx, tais como:
enquadramento dos despossuídos de bens e riqueza em leis grotescas e terroristas; trabalho forçado; surras; mutilações; enforcamentos e, no plano moral, aplicação de rótulos infamantes, como os de
“vagabundos” e “preguiçosos”. Descobertas, no século XIX, as causas
estruturais e históricas da pobreza, decorrentes da exploração do
homem pelo homem, e conquistados os direitos de cidadania entre
os séculos XVIII e XX, o mundo tinha tudo para se redimir. Mas, isso
não aconteceu. Em escala planetária as classes sociais se fortaleceram e os estigmas da pobreza ganharam tons mais fortes. Hoje, sob
a égide do capitalismo de extração neoliberal, no qual reina o individualismo exacerbado, a cultura hedonista das aparências e a competição feroz por êxitos pessoais fugazes, a pobreza voltou a ser o
“saco de pancadas” de muitos “não pobres”; e estes, desgraçadamente, se comprazem em viver com a sua visão acrítica e sem sentido para manter privilégios. É sobre esta realidade regressiva – contrária à ciência, à democracia, às conquistas civilizatórias e produtora de um sem número de vítimas inocentes - que, tanto o artigo do
professor Robert Walker quanto a entrevista da professora Potyara
Pereira se debruçam. Constitui também, a referida realidade, tema
de interesse da Tese de doutorado, Dissertação de Mestrado e Trabalho de Conclusão de Curso de graduação aqui divulgados, além
dos livros e filme especialmente indicados. Em nome do NEPPOS, os
Editores do Politizando querem expressar os seus agradecimentos
aos colaboradores desta edição, especialmente ao professor Walker
que, com presteza e raro espírito acadêmico colaborativo, nos brindou com o resultado de seus profícuos estudos. Boa leitura!
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A CONTRIBUIÇÃO DA ASSISTÊNCIA
SOCIAL PARA A POPULAÇÃO EM
SITUAÇÃO DE RUA NO MUNICÍPIO
DE UBERABA/MG

Neste Trabalho de Conclusão de
Curso a autora analisa o trabalho
realizado pelos profissionais da política de Assistência Social junto à população em situação de rua e identifica
as principais demandas e necessidades dessa população no município de
Uberaba/MG. Para tanto, guiou-se
por uma investigação baseada em
metodologia qualitativa e em dados
colhidos em fontes documentais e de
campo, os quais lhe propiciaram uma
compreensão mais aprofundada e um
novo olhar sobre a relação de correspondência entre assistência e conquista de direitos de cidadania social
por parte dos sujeitos da pesquisa. A
principal inferência obtida consistiu
na constatação de que impera fragilidade na rede de serviços oferecidos a
essa população, embora as ações
relativas à Assistência Social venham
sofrendo modificações. Contudo,
essas mudanças são superficiais e
não superam as ações paliativas,
compensatórias e fragmentadas, que
reforçam a exclusão social. E, mais,
denotam o caráter higienista dessa
prática, demonstrando que as políticas voltadas para essa população não
se constituem em mecanismos de
concretização e garantia de direitos.

____________________________
TRANSFERÊNCIAS DE RENDA E POLÍTICAS ATIVAS PARA O MERCADO DE
TRABALHO: DO MERECIMENTO POR
DESTITUIÇÃO À DESTITUIÇÃO DE DIREITOS.
Partindo da análise comparada de
três programas de transferência de
renda brasileiros (Bolsa Família, Seguro Desemprego e Previdência Rural), o estudo detecta variação em
suas respectivas legitimidades a depender da maior ou menor vinculação que mantêm com o mérito
(associado ao trabalho assalariado)
ou com o direito (associado à assistência social). Por privilegiar o mérito,
a política social contemporânea, regida pelo ideário neoliberal, vem defendendo a autossustentação dos
indivíduos. Logo, os direitos sociais
que ela deveria concretizar estão
sendo rechaçados por serem incompatíveis com a ética capitalista do
trabalho. Disso decorre a ativação
dos demandantes da assistência para
o mercado laboral. Assim, tal política,
que deveria funcionar como anteparo
de segurança contra a pobreza absoluta, transforma-se em trampolim
com a finalidade de lançar para fora
de si seus tradicionais beneficiários.
Dessa forma, o Bolsa Família, vinculado à assistência, perde legitimidade
em relação ao Seguro Desemprego e
à Previdência Rural (vinculados ao
trabalho).

_____________________________
PROTEÇÃO SOCIAL NO CAPITALISMO: CONTRIBUIÇÕES À CRÍTICA DE
MATRIZES TEÓRICAS E IDEOLÓGICAS
CONFLITANTES
Esta Tese de doutorado tem como
objeto de estudo as concepções
sobre a proteção social capitalista.
Tais concepções estão contidas em
oito teorias e ideologias diferenciadas
e competitivas, as quais foram agrupadas em três grandes Matrizes: a)
Matriz Residual, composta pela Teoria Funcionalista, Teoria da Convergência e Ideologia da Nova Direita; b)
Matriz Socialdemocrata ou Institucional, da qual fazem parte Teoria da
Cidadania, Ideologia da Via Média e
Administração Social; e c) Matriz Socialista, constituída pela Ideologia do
Socialismo Democrático e Teoria e
Ideologia Marxistas. O estudo das
oito correntes concluiu que o termo
proteção social encerra, em si, um
ardil ideológico, visto que falseia a
sua realidade por se expressar semanticamente como sendo sempre
positivo. Ademais, demonstrou que a
proteção social onde quer que se
tenha realizado, foi alvo de interesses
discordantes e, por isso, não apenas
assumiu configurações dissonantes
(exemplificadas, nesta Tese, pelos
modelos protetivos dos Estados Unidos e da Escandinávia), como adquiriu distintos significados de acordo
com a corrente teórico-ideológica sob
a qual se instituiu.
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Pobreza, vergonha e estigma¹
Amartya Sen (1983) por vezes afirmou
que a vergonha se encontra no “núcleo
da ideia de pobreza”, o que pode conduzir ao entendimento de que a vergonha existe sempre onde a pobreza estiver presente. Além disso, visto que a vergonha é reconhecida como sendo uma das emoções mais debilitantes,
redutora da autoconfiança e da ação individual, ela se
soma à dor da pobreza e à dificuldade de erradicá-la. As
políticas de bem-estar que estigmatizam os beneficiários
pobres, adicionada à vergonha que estes sentem por
delas precisarem, agravam indiscutivelmente a dor de ser
pobre e exacerbam o problema da pobreza.
Pesquisa realizada em sete lugares bastante diferentes, que incluiu a zona rural da Uganda e da Índia, a zona
urbana da China, Paquistão, Coréia do Sul e Grã-Bretanha,
e uma pequena cidade urbana da Noruega, constatou a
natureza ubíqua da vergonha associada à pobreza
(WALKER, 2014). Nessa pesquisa a pobreza foi definida
tendo como referência as normas e definições locais, as
quais indicavam que a incidência e o grau de privação material variavam marcadamente. A despeito disso, as aspirações das pessoas em condição de pobreza eram muito
semelhantes entre si, assim como o eram em relação a
seus pares mais remediados que vivenciavam situação de
pobreza. Eles desejavam ser bons pais, parceiros, membros de seus grupos de parentesco e cidadãos; ter uma
vida boa e construir um futuro melhor para seus filhos. A
realidade, porém, é que eles foram incapazes de alcançar
essas aspirações devido à falta de renda, e disso resultou
uma sensação profunda de vergonha que adveio de suas
dificuldades em alcançar até mesmo a mais básica de suas
próprias aspirações ou em responder às expectativas sociais impostas. As pessoas em situação de pobreza na GrãBretanha diziam se sentir “podres”, “degradadas”,
“inúteis”, “um fracasso” e até mesmo “sujas”; e na Índia
elas usaram palavras equivalentes à “tristeza”,
“pequenas”,
“machucadas”,
“inúteis”,
“dejetos”,
“rejeição” com expressões próximas à “vergonha” e
“constrangimento” e, mais ocasionalmente, à “raiva” e
“fúria” (CHASE; BANTEBYA-KYOMUHENDO, 2014).
Segundo a psicologia, a vergonha é sentida não apenas
internamente, mas também é imposta de fora. Os pobres
são humilhados por pessoas do seu cotidiano, pelas autoridades que as classificam e, certamente na Grã-Bretanha
e na Uganda, pelos meios de comunicação de massa que
as descartam por serem consideradas preguiçosas e inúteis. Eles podem até mesmo ser rejeitados por suas famílias. Os participantes da pesquisa com maior poder aquisitivo no Paquistão e nos outros lugares revelaram que eles
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- Por Robert Walker²

procuravam evitar parentes mais pobres e seus pedidos
por empréstimos. As crianças viam seus pais como fracassados e responsáveis pela pobreza pela qual estavam
passando. Elas frequentemente se sentiam muito constrangidas de levar amigos em casa e expor-lhes as suas
degradações; mas, por outro lado, maravilhavam-se com
os sacrifícios que seus pais faziam para protegê-las das
necessidades.
A vergonha associada à pobreza existe como uma ferida psicológica que pode nunca se curar. As pessoas falam
da dor, das humilhações diárias e dos constrangimentos
frequentes os quais eles se esforçam para evitar. Para
tanto, mantêm as aparências e fingem que está tudo normal, o que significa viver com o temor de serem descobertas; arriscam-se, também, a estender excessivamente suas
finanças e em contrair dívidas impagáveis. As pessoas que
vivem na pobreza evitam situações sociais nas quais elas
possam ser expostas à vergonha, embora, ao fazerem
isso, elas possam desnudar suas redes de apoio. Algumas
vezes a vergonha leva as pessoas à depressão clínica, ao
abuso de substâncias e até mesmo ao suicídio.
A vergonha é frequentemente reforçada pelo enquadramento e prestação da proteção social nos sete países
estudados (GUBRIUM et al., 2013). Na Grã-Bretanha, a
provisão de bem-estar por si só é tida como um problema:
ela é considerada cara quando somada às altas taxas de
impostos, desincentivando assim a produtividade econômica, o que cria uma “cultura para o nada”, o que reproduz a pobreza intergeracional. Na Coréia do Sul, comprometida com o crescimento produtivista, todos esperam o
sucesso econômico individual, enquanto que, na China, o
sistema de assistência social está explicitamente orientado para facilitar a reestruturação econômica a baixo custo. As políticas de ativação na Noruega, ao pretenderem
prover apoio parcial para que pessoas pobres saiam do
desemprego para o trabalho remunerado, criaram, inadvertidamente, uma “escada da vergonha” quando as pessoas consideram impossível se inserirem em um emprego.
Na Uganda, o suporte agrícola e os sistemas de microcrédito negam, de maneira sistemática, o acesso às pessoas
que vivem na pobreza extrema porque estas são rejeitadas e consideradas um risco financeiro. Quando da solicitação de benefícios, funcionários mal preparados agem
com base em estereótipos, praticando abusos até que a
legitimidade destas demandas seja comprovada. Na China, o nome dos beneficiados são afixados nos quadros de
avisos públicos. Na Índia, é amplamente concebido que
ser capaz de influenciar uma autoridade é mais importante para o sucesso na obtenção de um benefício do que
apresentar um comprovável pedido de necessidade; e, na

Coréia do Sul, é algumas vezes necessário que haja a renegação pública pelos parentes para ser elegível à provisão
social estatal.
A vergonha tem sido pensada para ser um mecanismo
de construção da coesão de grupo; a ameaça de exclusão
social representada pela vergonha é suficiente para encorajar as pessoas a respeitar as normas sociais. Contudo, o
estigma é inerentemente divisionista, reforçando distinções entre grupos sociais mais ou menos poderosos por
meio de mecanismos que geralmente envolvem discriminação. A vergonha e o estigma são frequentemente confundidos no discurso público; a imposição deliberada da
vergonha sob a forma de estigma é algumas vezes justificada pelos legisladores e sustentada pela opinião pública.
Discriminação, culpa e vergonha são comumente pensadas como formas efetivas de policiar o acesso aos benefícios de bem-estar e reduzir comportamentos autodestrutivos. Contudo, tais crenças baseiam-se em duas premissas falsas: que a pobreza é o resultado de fracassos pessoais e deficiências comportamentais; e que a vergonha leva
a mudanças comportamentais positivas. A pobreza é um
fenômeno estrutural causado por fatores que vão além do
controle individual em relação ao funcionamento da economia, à combinação de fatores de produção e ao resultado da alocação dos recursos primários e secundários. Além disso, há evidência científica de que a vergonha geralmente não produz mudança comportamental construtiva
mesmo em situações nas quais a mudança seria possível.
Esquemas de bem-estar que negam a voz e o controle
dos beneficiários da proteção social, tendem a ser contraproducentes, incapacitantes e desmoralizantes. Isso pode
ocorrer quando: as regras são difíceis de serem interpretadas; a elegibilidade é discricionária e dependente dos
julgamentos das autoridades; ou presume-se que os requerentes são incompetentes ou mal informados, como
costuma acontecer nos esquemas de transferência condicionada de renda. Sistemas com poucos recursos, compostos por profissionais mal treinados e com fracos mecanismos administrativos que inadvertida ou deliberadamente impõem altos custos de conformidade aos beneficiários, reforçam a imagem negativa da provisão de bemestar e das pessoas que o utilizam.
Uma recente pesquisa de opinião que utilizou 1294
líderes “engajados nas questões políticas e/ou sociais”
indicou que esses líderes explicam a pobreza em termos
de incapacidade do governo, falta de oportunidade e baixo status ao invés de relacioná-la às ações das pessoas em
condição de pobreza (HENSON, 2014). Isso reflete dados
anteriores da Pesquisa Mundial de Valores (World Values
Survey) que encontrou apenas 21% do público geral que
culpava a pobreza como resultado da preguiça e da falta
de força de vontade. Uma proporção bem menor do que

na Venezuela (47%), Chile (39%) ou Peru (37%), embora
mais elevada do que na Colômbia (19%) e Uruguai (14%).
O Brasil promoveu um sistema de proteção social, o
“Bolsa Família”, e agora o “Brasil Sem Miséria”, antes da
maioria dos países latino-americanos e tem sido bem
sucedido na diminuição dos níveis de pobreza. Ao contrário de muitos programas de transferência de renda, ele foi
explicitamente elaborado para combater a pobreza e a
exclusão social em curso, assim como investir em capital
humano em benefício da próxima geração. Contudo, o
Bolsa Família está condicionado à frequência escolar das
crianças das famílias beneficiadas e à participação nos
cuidados preventivos de saúde. Tal condicionalidade, carrega a mensagem subliminar de que as pessoas em condições de pobreza não são confiáveis e é necessário fazê-las
gastar o dinheiro com sabedoria.
De acordo com o Governo Federal brasileiro, um
temor adicional, refutado pela evidência até o momento,
foi que provisão de benefícios sociais poderiam tornar
preguiçosas as pessoas atendidas, permitindo-lhes escolher viver com o benefício em vez de trabalhar
(CAMPELLO; NERI, 2014). Devido a tais temores, pode ser
que a condicionalidade tenha sido pensada como necessária para convencer as forças menos progressistas da sociedade brasileira a verdadeiramente combater a pobreza.
No entanto, se acreditarmos na pesquisa mundial, temos
que considerar que isso tem um custo. Mesmo que a
maioria dos brasileiros não achem que a pobreza seja causada pela preguiça ou irresponsabilidade, a condicionalidade afirma o contrário, aumentando a já debilitante
carga de vergonha vivida pelas pessoas em condições de
pobreza. Ou, no Brasil, isso poderia ser diferente?
_______________________________________________
(1) Tradução para o português: Fernando Luís Demétrio Pereira
(2) Professor da Universidade de Oxford e autor de 19 livros sobre Política Social. O livro The Shame of Poverty foi publicado em julho de 2014.
Robert Walker agradece a Fabio Palacio, do Movimento Internacional
ATD Quarto Mundo, por seu trabalho sobre transferências de renda.
Informações adicionais sobre o professor Walker no site: https://
www.spi.ox.ac.uk/people/profile/walker/index.html
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Opinião: POTYARA A. PEREIRAPEREIRA-PEREIRA

Professora Emérita do Departamento de Serviço Social da
Universidade de Brasília, líder
do Grupo de Estudos PolíticoSociais (POLITIZA/SER/IH/UnB),
vice-coordenadora do Núcleo
de Estudos e Pesquisas em Política Social (NEPPOS) e Pesquisadora do CNPq.

POLITIZANDO: Desde fins dos anos
1980 a pobreza brasileira tem integrado o debate em torno dos
direitos sociais e adentrado o
cenário público. No entanto, até
hoje, o seu trato político continua
desafiando o Brasil moderno.
Como explica essa situação?
Profª. Potyara: A publicização da
pobreza no Brasil deve-se, em primeiro lugar, à promulgação, em
1988, da Carta Constitucional Magna vigente, que foi a primeira a
abraçar o tema da seguridade
social e, dentro desta, da assistência social como política pública.
Isso, sem falar de outros avanços
democráticos nela contidos, em
que os direitos sociais ganharam
status de genuína cidadania e comprometeram o Estado na sua concretização. Outro fator importante
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foi que, nos últimos doze anos, a
pobreza se tornou alvo direto de
políticas governamentais e se transformou, parafraseando Beveridge,
no principal “gigante” a ser enfrentado. Só que tudo isso aconteceu no
contrafluxo do triunfo da chamada
“nova direita” em escala planetária,
com a sua prédica do Estado mínimo
para os pobres (embora máximo
para os ricos) e, consequentemente,
com a prática, socialmente perversa,
das seguintes medidas: ênfase no
controle da inflação; cortes nos gastos sociais; focalização da política
social; forte disciplina financeira e
enfraquecimento dos movimentos e
organizações trabalhistas. Isto é,
medidas que não só impediam a
universalização dos direitos sociais,
mas os desmantelavam .
POLITIZANDO: Em que medida a
prevalência na política brasileira de
combate a pobreza, de programas
focalizados e condicionais de transferência de renda, tem contrarrestado a tradição conservadora da
sociedade e contribuído para a
construção de um projeto nacional
civilizatório?
Profª. Potyara: Programas focalizados fazem parte do receituário da
“nova direita” dominante desde o
final dos anos 1970. Sua reificação
resulta da vitória, também em terras
brasileiras, da moral liberalburguesa, que condena a proteção
social como direito devido pelo Estado. De acordo com essa moral, o
“mérito” individual, movido pela
competição, e medido pela capacidade de cada um de se autossustentar, constitui o critério mais producente de combate à pobreza, porque impede “parasitismos” sociais e
valoriza o trabalho; ou melhor,
“obriga” o pobre a trabalhar como
assalariado para produzir a maisvalia indispensável à reprodução do
capital. Logo, só em casos extremos,
que chocam a opinião pública, a

proteção social é minimamente oferecida; mas, sem conotação de
“direito” e sem mea culpa do sistema
ganancioso que os produz. Este permanece legitimado e arrogante: os
pobres são considerados devedores,
e não credores, de irrisórios e estigmatizantes “alívios” sociais, que ainda exigem contrapartidas. No Brasil,
os programas de transferência de
renda aos pobres (porque os ricos os
têm de forma privilegiada), padecem
dessa anomalia protetiva, que absolutamente não contrarrestam o crescente conservadorismo nacional e
nem contribuem para a construção
de um projeto civilizatório.
POLITIZANDO: O que dizer da constatação de estudiosos da política
social de que a pobreza, em qualquer parte do mundo, gera vergonha, sofrimento e sensação de inutilidade nos seus portadores, sentimentos estes que podem ser agravados por políticas que visam a combatê-la? É possível detectar essa
tendência no Brasil?
Profª. Potyara: Trata-se, a meu ver,
de uma constatação corretíssima.
Infelizmente, existem poucos estudos sobre essa problemática, principalmente no Brasil. O estigma da pobreza é um fato real e cruel porque
profundamente injusto e alienante. É
desesperador constatar, no Brasil de
hoje, a generalização do ódio ao pobre, fomentado pela grande mídia de
massa, que reproduz à exaustão a
ortodoxia liberal-burguesa, capitaneada pelos Estados Unidos, de que o
pobre tem culpa de sua condição
social e, por isso, deve ser punido. O
pior é que a maioria dos pobres acaba por acreditar nesse mantra antissocial, sem perceber que se sentir
vergonhado de sua condição é arcar
com um “pecado” que não é seu; é
isentar o sistema capitalista de qualquer responsabilidade pela sua existência; é legitimar as desigualdades
sociais e inibir a produção de contra-

ofensivas críticas. Sendo a política
social contraditória - no sentido de
atender a Deus e ao diabo ao mesmo tempo, dependendo da correlação de forças - ela pode (tais quais
as políticas neoliberais) agravar sentimentos de vergonha, a exemplo
dos programas focalizados de combate a pobreza, por dois motivos
principais: i) esses programas se revestem, propositalmente, de uma
aura de beneficência que afronta o
direito e induz a sua identificação
com a esmola; ii) por outro lado,
eles podem, marginalmente, fazer
concorrência com o trabalho escravo ou semiescravo e indiretamente
questionar os salários vis a que estavam sujeitos.
POLITIZANDO: Discorra um pouco
mais sobre os comentários rotineiros que rotulam os programas de
transferência de renda de “esmola”
e o beneficiário de “preguiçoso”.
Como analisa esse fato vis-à-vis à
cultura e à ideologia que o sustentam?
Profª. Potyara: No Brasil, sempre
ouvi dizer que o pobre não deveria
receber dinheiro como benefício
social, porque não o usaria com sabedoria. Iria beber cachaça. Há, nessa afirmação, flagrante evidência de
que a cultura brasileira é conservadora e elitista porque preserva uma
estrutura arcaica de relações de autoridade que se configura no binômio “proteção” dos endinheirados
em troca de “dependência” dos despossuídos.
Nesse binômio está
embutida a velha ideologia da
“utilidade da pobreza”, presente nas
sociedades pré-industriais, segundo
a qual o pobre, tido como um ser
comum, ignorante e tosco, só era
necessário para garantir, com o seu
trabalho, a riqueza das nações e o
bem-estar da classe dominante, tida
como “de qualidade” e esclarecida.
Isso explica em grande parte a insatisfação dos herdeiros dessa cultura
arcaica com os programas de transferência renda, por suporem-no
transgressor da moral burguesa e
estimulador da vagabundagem e da

preguiça, em detrimento de seus
privilégios. Afinal, uma das suas mais
recorrentes reclamações é a de que
agora não há mais facilidade de se
encontrar empregados domésticos;
e, quando estes são encontrados,
não mais se submetem ao despotismo dos patrões.

É

desesperador constatar,
no Brasil de hoje, a generalização do ódio ao pobre,
fomentado pela grande mídia de
massa, que reproduz à exaustão
a ortodoxia liberalliberal-burguesa, capitaneada pelos Estados Unidos,
de que o pobre tem culpa de sua
condição social e, por isso, deve
ser punido.

curto prazo e o workfare (bem-estar
em troca de trabalho), em substituição ao social welfare (bem-estar
protegido e incondicional). Em tal
contexto, a assistência social sofreu
as seguintes injunções: deixou de
ser “direito” para ser “alivio” (relief)
e, consequentemente, abriu mão de
assistir para desassistir; ou melhor,
deixou de ser colchão de segurança
mínima, para se transformar em
trampolim cuja principal função é
lançar os pobres para o labor impositivo, incerto e flexível. Não à toa,
em todo mundo tal orientação tem
sido percebida como punição da
pobreza, além de expediente servil
aos ditames antissociais do mercado. E, logicamente, jamais tal trabalho fará frente à pobreza e nem eliminará a vergonha e as desditas de
ser pobre em meio à tirania burguesa.
POLITIZANDO: Há algo que não lhe
foi perguntado e que gostaria de
abordar sobre essa temática?

POLITIZANDO: Contemporaneamente, uma das prédicas mais veiculadas de combate à pobreza é a da
“ativação” dos pobres para o mercado de trabalho. As políticas sociais,
incluindo a assistência, passam a ter
essa função, abdicando de seu papel
protetor contra os abusos do trabalho assalariado. Como vê essa orientação? É o trabalho um antídoto da
pobreza e da vergonha de ser pobre?

Profª. Potyara: Recentemente, no
rastro do processo eleitoral brasileiro para escolha do(a) novo(a) titular
do Poder Executivo Nacional, foi
explicitado nas redes sociais e, posteriormente, divulgado na imprensa
escrita, um grave preconceito
envolvendo os beneficiários do Programa Bolsa Família, do governo
Federal. Trata-se da proposta,
encampada inclusive pela Associação Comercial, Industrial e EmpreProfª. Potyara: A ativação dos po- sarial de Ponta Grossa (PR), de que
bres para o trabalho nunca foi novi- o direito de voto desses beneficiádade na história da proteção social rios deveria ser suspenso, dada à
capitalista. Porém, agora, esta suposição de que eles votariam
linguagem integra a nova ortodoxia pensando apenas na manutenção
liberal-burguesa. Esta ortodoxia do benefício. Tal proposta, para não
professa a superação da atitude citar outras ofensas de cunho fascisconsiderada “passiva” das políticas ta, dirigidas a esses e outros cidasociais (atendimento de direitos) dãos pobres (como a de castrá-los,
para outra, “ativa” (adepta do méri- para que não se reproduzem), só
to), cuja grande função é abrir portas reforça a triste constatação de que
de saída da proteção (tida como também no Brasil os direitos humadependência) em direção às precá- nos estão passando por uma prorias portas de entrada do mercado funda crise que pode levar à implode trabalho. Nesse processo dois são das frágeis conquistas civilizatómeios ativadores foram privilegia- rias consignadas no que um dia foi
dos: o treinamento profissional de chamada de “Constituição cidadã”.
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POLITIZANDO Recomenda
Esta obra, do filósofo francês
Jacques Rancière, originalmente publicada em 2005, é um
poderoso ensaio sobre a democracia. Como tudo no mundo
carrega em si a sua própria
contradição, a sua “nêmesis”, o
mesmo se deu, historicamente,
com o sentimento democrático
e sua antítese, gestada no ventre de Estados e sociedades,
que por sua vez tiveram como
“parteira” a mais conservadora
oligarquia. Para Rancière, contudo, este movimento antidemocrático não direciona as
suas armas ao sistema democrático, falido e esvaziado de
sentido, em sua versão político-representativa, mas às classes exploradas, às minorias e à diversidade cultural.
O sentimento antidemocrático é, portanto, não uma
reação de baixo para cima, no sentido de um resgate dos
valores de participação, tolerância e respeito a direitos;
trata-se de uma investida de cima para baixo, uma reação
de grupos e estratos hegemônicos que querem assegurar,
seja por meio da violência e da opressão, seja pela via da
repressão bélica, a sua própria e particular visão de democracia (capitalista, judaico-cristã, e do homem branco ocidental). Neste sentido, vende-se (e compra-se sem a devida
reflexão)a ideia de uma sociedade e de um Estado de valores democráticos, quando na verdade este mesmo Estado e
esta mesma sociedade, supostamente liberais, expressam o
mais profundo e retrógrado sentimento totalitário.

Neste livro, Robert Walker
questiona o significado de
pobreza trazendo à luz experiências de famílias de baixa
renda provenientes de sociedades diversas como Noruega, Uganda, Reino Unido,
Paquistão, Coréia do Sul e
China. Partindo da compreensão de que a vergonha
está intimamente relacionada com a pobreza, Walker
realiza densa pesquisa sobre
o impacto da privação de
recursos para além do mero sofrimento material. Para
ele, a vergonha por não corresponder às expectativas da
sociedade e por não conseguir satisfazer aspirações e
necessidades íntimas, ambas geradas pela pobreza, afetam de maneira contundente (e às vezes irreparável) a
confiança e a ação individual, conduzindo pessoas e famílias destituídas à depressão e, até mesmo, ao suicídio.
Esta situação é agravada pelo brutal e preconceituoso
julgamento público, que rotula os pobres de vagabundos
e preguiçosos que devem ser descartados, e pela ação
de políticas sociais estigmatizantes, que, igualmente,
contribuem para a perpetuação da pobreza.
Ao analisar comparativamente os sete países citados,
Walker conclui que, a despeito de profundas divergências culturais e políticas e de disparidades na qualidade
do bem-estar público ofertado em cada uma das nações,
os custos sociais, emocionais e psicológicos da pobreza
são surpreendentemente semelhantes em todas elas.

Referência: RANCIÈRE, Jacques. O ódio à democracia. São
Paulo: Boitempo, 2014. 128p.

Referência: WALKER, Robert. The Shame of Poverty.
United Kingdom: Oxford University Press, 2014. 248p.

Por Marcos César Alves Siqueira
Pesquisador do NEPPOS / CEAM / UnB

Por Camila Potyara Pereira
Pesquisadora do NEPPOS / CEAM / UnB

O filme conta a história dos Panteras Negras nos EUA, partido político negro norteamericano. Surge por uma causa local e, com o ascenso das lutas no final dos anos 1960
e a era do “Black Power”, assumem dimensão nacional, tornando-se vítima de sabotagens de órgãos do Estado (FBI/CIA) em associação com mafiosos. Alvo do preconceito
de raça e estigmas de pobreza, o tráfico de drogas pesadas é infiltrado na comunidade
negra. É só nas áreas de atuação dos Panteras que ocorre o processo de “pacificação”,
para frear a luta política. Usando a ferramenta da resistência passiva no movimento dos
direitos civis, em confronto ao autoritarismo branco nos EUA, obtém grande crescimento e adesão popular - com uma propaganda eficaz, politiza os filiados, com salto na
consciência da comunidade. Alguns de seus líderes são então presos a fim de se enfraquecer o partido e seu crescimento. Dedicado aos que continuam a luta, à comunidade
e seus líderes, ganhou menção especial no Festival Internacional de Cinema de Locarno.
Referência: VAN PEEBLES, Mario. Panteras negras (Panther). NTSC/COR/124min, 1995.
Por Marcello Cavalcanti Barra
Pesquisador do NEPPOS/CEAM/UnB e SOL/UnB
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